Θύμα ξςλοδαπμού ηο 10% ηων μαθηηών
Δεν ζχουν τελειωμό τα περιςτατικά βίασ ςτα ελληνικά ςχολεία. Θφτεσ και θφματα ςε διαρκή
αφξηςη. Ενημζρωςη από το υπουργείο Παιδείασ ςε γονείσ και καθηγητζσ

Μίθα Κνληνξνύζε Γεκνζηεύηεθε: Ηαλνπάξηνο 05 2012 18:05 Δλεκεξώζεθε:
Ηαλνπάξηνο 05 2012 18:09
Ραγδαία αύξηζη παποςζιάζοςν ηα ζηοισεία νεανικήρ εγκλημαηικόηηηαρ ζηα
πεξηζζόηεξα ζρνιεία ηεο ρώξαο, ελώ ππνινγίδεηαη όηη ην 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ
καζεηώλ, ζύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, έρεη πέζεη ζύκα επηζεηηθήο παξελόριεζεο
από ζπλνκήιηθνπο ηνπ ή παηδηά δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ.
Ταπηόρξνλα, ηο ποζοζηό ηων θςηών αλέξρεηαη ζήκεξα ζην 5% ηνπ καζεηηθνύ
πιεζπζκνύ θαη ζε αλαινγία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε πεξηζηαηηθά βίαο αγνξηώλ –
θνξηηζηώλ 3 πξνο 1 (κε ηα αγόξηα λα ππεξηεξνύλ ζε πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο θαη
ηα θνξίηζηα ζε πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο).
Σην πιαίζην ησλ αλεζπρεηηθώλ θαη δηαξθώο απμαλόκελσλ θξνπζκάησλ, ην ππνπξγείν
Παηδείαο, πξνρσξά ζηελ άκεζε ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο
ελδνζρνιηθήο βίαο, ελώ όπσο επηζήκαλε ε ππνπξγόο Παηδείαο Άλλα
Γηακαληνπνύινπ:
"Ζ ζρνιηθή βία είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηα ζρνιεία, αιιά θαη κήηξα
ζπκπεξηθνξώλ γηα ηελ θνηλσλία. Τν ππνπξγείν Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ

ΔΧΥΠΔ, αλαιακβάλεη κία εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη ηαπηόρξνλα πξνγξάκκαηα
πνπ αθνξνύλ εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο, ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε
απνηειεζκαηηθά έλα δύζθνιν θαη επηθίλδπλν θαηλόκελν θαη λα δώζνπκε ζηα παηδηά
ηε δπλαηόηεηα νκαιήο έληαμεο ζηελ θνηλσλία από ηα πξώηα βήκαηα ηεο δσήο ηνπο".
Σςγκεκπιμένα, οι επόμενερ δπάζειρ ηος ςποςπγείο ζηοσεύοςν ζηα εξήρ:
* Άκεζε αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ θαη βίαησλ ζπγθξνύζεσλ ζηε
ζρνιηθή θνηλόηεηα, κέζσ ησλ Υπεξεζηώλ Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ
( παηδνςπρίαηξσλ, ςπρνιόγσλ ή θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ).
* Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο ζηα ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο
επηζηεκνληθνύο θνξείο. Πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα όπσο πξόιεςε βίαο, δηαρείξηζε
ζπγθξνύζεσλ, ξαηζηζκνύ, δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, βία
κέζα ζην δηαδίθηπν, παηδηθή εθκεηάιιεπζε, ελδννηθνγελεηαθή βία. Κάζε ζρνιηθό
έηνο πξαγκαηνπνηνύληαη πεξίπνπ 5.500 πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο. Τν 30% είλαη
ζρεηηθά κε ζέκαηα βίαο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ.
* Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Παηδηνύ εζηάιε ζηα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηεο
ρώξαο εγθύθιηνο ζρεηηθά κε ηελ απνηύπσζε θαιώλ πξαθηηθώλ ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ Γ.Δ. γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθόηεηαο
κεηαμύ ησλ καζεηώλ.
Δπίζεο, καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Δθήβσλ
Σπκβνύισλ ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ. Ζ νκάδα απηή, πνπ απνηειείηαη από αγόξηα
θαη θνξίηζηα 13-17 εηώλ, ζα ζπλδξάκεη ην Σπλήγνξν ζην έξγν ηνπ, κεηαθέξνληαο ηηο
απόςεηο ησλ παηδηώλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνύ.
* Σπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ
(Δ.Χ.Υ.Π.Δ.). Ήδε, ζε Γεκνηηθά Σρνιεία ηεο Αζήλαο πινπνηείηαη ην Πξόγξακκα
επαηζζεηνπνίεζεο θαη Πξόιεςεο γηα ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ – ζπκαηνπνίεζεο
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ.
* Υπεγξάθε Μλεκόλην Σπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηε Μνλάδα
Δθεβηθήο Υγείαο (Μ.Δ.Υ.) ηεο Β΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, κε ζθνπό ηε ζπλδηνξγάλσζε δξάζεσλ ζε ζέκαηα αζθαινύο ρξήζεο θαη
θαηάρξεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ - γηα ηελ αζθαιή
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν.
* Δπέθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ελδνζρνιηθήο
βίαο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε Εώλεο
Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο.
* Θα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ην "Φακόγειν ηνπ Παηδηνύ", ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο ελάληηα ηνπ Σρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηόρξνλε θακπάληα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο
θνηλήο γλώκεο ζε 6 ζπλεξγαδόκελεο ρώξεο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο έρεη, ήδε,

ππνγξάςεη πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ην "Φακόγειν ηνπ Παηδηνύ", κε ζηόρν ηελ
αλάιεςε θνηλώλ δξάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπο από θάζε κνξθή βίαο.
* Σπλεξγαζία κε Υπνπξγείν Υγείαο. Θα ππνγξαθεί πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο, κε
άμνλεο ηελ Αγσγή Υγείαο, ηε Γηαηξνθή θαη ηελ Άζιεζε.
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