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Executive Summary
Gender-based peer violence in school – nowadays known as School-Related Gender-Based
Violence (SRGBV) - is a violation of the learners’ rights and a barrier to providing quality education to all school age children. Only recently, the school community in Greece has started
recognizing that this phenomenon is an acute societal problem for the future generations1,
which has led to more coordinated efforts to address it both by the official state and the private
sector, in principal by the civil society, which has played a pivotal role in placing the prevention
and combatting of violence in school high in the political agenda. As a result, the legal and
institutional framework for the elimination of the phenomenon in the Greek context has greatly
improved in recent years1; a development that has been translated mostly to actions aimed at
raising awareness on the identification of the phenomenon by all relevant parties, primarily by
the teachers and educators and children’s parents. Despite this positive shift, a systematic
and effective response at national level is yet to be taken as many gaps and shortcomings still
exist, especially when it comes to the proper training of educational staff and the empowerment of parents so as to be better equipped with skills and tools to address the phenomenon
and help children learn how to avoid violence either as victims or perpetrators, as well as how
to take action as bystanders.

National Context (secondary research)
In Greece, there is very little evidence regarding the views and attitudes of teachers and parents regarding school-related violence on the basis of gender. Likewise, there is very limited
research data regarding the capacity of the school institution and educational staff to address
such phenomena, while it is noteworthy that most of the research carried out on the issue of
school bullying concerns primary education2 and not the more advanced levels of education.
Notwithstanding the lack of sufficient research data on the issue from the side of the educational community, the findings of past research on the subject present some very important
conclusions regarding the prevailing attitudes and perceptions among teachers and educators
in Greece.
In more specific, the results of the most recent available survey among school teachers (2019)
revealed that almost half of the participants (44%) appeared to believe that they have contributed sufficiently to the prevention of incidents of school violence by taking some kind of action
toward the evading of negative student behaviour. More than half of the surveyed teachers

1

Bibou-Nakou, I., Asimopoulos, C., Hatzipemou, T., Soumaki, E. and Tsiantis, J. (2014). ‘Bullying in Greek secondary
schools: prevalence and profile of bullying practices’. International Journal of Mental Health Promotion, Vol.16(1), 318.
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Bibou-Nakou, I., Asimopoulos, C., Hatzipemou, T., Soumaki, E. and Tsiantis, J. (2014). ‘Bullying in Greek secondary
schools: prevalence and profile of bullying practices’. International Journal of Mental Health Promotion, Vol.16(1), 318.
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(59.3%) appeared to believe that the victims do not deserve to be treated in that manner, while
37.3% said that this kind of behaviour makes them quite angry.3
In February 2011, the Greek Ministry of Education, in collaboration with the Child Ombudsman,
issued a circular proposing good practices and measures that could help prevent and eliminate gender-based violence among school students. Some of the proposed guidelines therein
include:
•
•
•
•
•
•
•

Developing a positive school climate;
Exploiting the institution of Student Councils to promote fruitful conversation within the
classroom and the school community in general;
Monitoring and protecting all members of the school community;
Respecting everyone's rights and listening actively to their needs;
Reporting of incidents of violence and imposing punishment for violent behaviour;
Adopting sound conflict resolution strategies within the school setting;
Communicating and cooperating constantly with parents.

At institutional level, the competent authority at central level (i.e. the Greek Ministry of Education) along with primary and secondary schools and relevant educational unions can play a
vital role in tackling gender-based violence among children and adolescents, but also in preventing the occurrence of violent behaviour later on in their adult life. Among the various
initiatives undertaken in recent years in this field, we distinguish a large action programme on
school violence that was implemented in Greece with EC funding titled “GEAR against IPV”.
This action involved a coordinated effort to prevent primary intimate partner violence in secondary education through school-based interventions aimed at raising awareness among
students by properly trained teachers.4
From the side of the family environment, there is complete lack of evidence regarding parents'/guardians’ attitudes and perceptions on the issue of gender-based violence in school.
The only initiatives that try to indirectly address the phenomenon within the family setting, are
limited to certain strategic plans for gender equality from the competent public authority (i.e.
the General Secretariat for Gender Equality). At present, this concerns the "National Plan for
the Equality of Genders 2016 - 2020", which aims at incorporating the gender dimensions in
all public policies and measures5 with very limited effectiveness though, if we consider that
Greece ranks last among EU-28 in gender equality performance. In trying to explain the striking lack of evidence about parents’ attitudes and role in shaping children’s gender identities,
we should consider that traditionally, Greece is an extremely family-oriented country allowing
very little interventions from the state.

3

Christopoulou, E., Alexandropoulos, G. (2019). "The primary school teacher's views on bullying at school and the role
of the principal in his administration." Hellenic Journal of Research in Education. Vol. 8 (1), 41-62.
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The Daphne III Programme (2007-2013) To Prevent and Combat Violence Against Children, Young People and
Women and to Protect Victims and Groups at Risk. European Anti-Violence Network (EAVN) (2011). Gender Equality
Awareness Raising against Intimate Partner Violence.
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http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
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Primary Research Results
In the context of the Children First project, Symplexis conducted a two-folded primary research
with teachers, parents and institutional actors, which involved: a) quantitative research via an
online questionnaire (google form) and b) personal interviews. In the online survey, 60 parents
and teachers participated (exceeding the initially planned 50 participants from Greece), while
25 interviews were conducted in total, 10 with teachers, 10 with parents and 5 with institutional
actors as initially scheduled.
According to the primary research findings, participants reported the occurrence of almost all
types of violence (emotional, psychological, verbal) among young people, while interestingly
enough the surveyed teachers, parents and institutional actors appeared to believe that in the
framework of child-adolescent intimate relationships, verbal and psychological violence is
more frequent than physical and sexual violence. In the same context, the primary research
participants in Greece appeared to believe that everyone can be a victim or perpetrator without
differentiating the occurrence of such behaviour based on sex. Although some of the responders reported that girls are more likely to be victims due to their gender, the majority mentioned
that boys may be equally victimised, but also claimed that they consider them safer from psychological violence. Regarding gender-based violence in romantic relationships, a significant
percentage of the responders mentioned that girls, LGBTQI and other vulnerable groups such
as the disabled are more frequently victimised. Based on the research sample, the most common causes of gender-based violence relate to specific youths’ personality traits, such as the
outbursts of anger. According to them, one of the most important root causes of the phenomenon relate to the prevailing gender stereotypes that may be reproduced within the family
environment. Based on the collected feedback, students who participate in incidents of violence are more often adolescents who come from low-income families or have unemployed
parents, which is confirmed by recent research findings.6 Noteworthy is also the fact that most
of the participants reported that the Greek school institutions do not have a solid strategy for
addressing gender-based violence and also that they haven’t ever received any kind of information or training on how to deal with gender-based violence, thus such incidents are dealt
on a case-by-case basis.
Many of the interviewed teachers reported that they try to educate and inform their students
on the issue of gender equality, but also noted that in order to do so, they need appropriate
resources and materials, pedagogical methods, space and support within the formal school
curriculum. On the same note, the surveyed parents reported that teachers play central role
in promoting gender equality among children and adolescents, whereas parents are also believed to play equally important role in this regard. Almost all research participants, teachers
and parents alike, agreed that school as an institution plays critical role in shaping young
people’s gender identity through specific educational experiences and practices. However, it
is also believed that education is not the only factor in gender-related perceptions. Another

6

Jansen, D. E., Veenstra, R., Ormel, J., Verhulst, F. C., Reijneveld, S. A. (2011). Early risk factors for being a bully, victim, or bully/victim in late elementary and early secondary education. The longitudinal TRAILS study. BMC Public
Health, 11, 440.
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major influence on the formation of gender stereotypes and prejudices is the family environment. In this respect, the majority of the research participants called for awareness, training,
and better data collection and reporting mechanisms.

Concluding remarks
As we will analyse deeper in the Greek version of this report that follows, SRGBV is a complex
phenomenon to understand, prevent, and mitigate and thus requires a multi-layered approach
in order to adequately address it, taking into account the many different factors that contribute
to its occurrence, thus implying the need for interventions that would adequately appeal not
only to students, but also to parents and teachers. To do so, the following proposals are made
as part of the Greek case scenario with the participation of both teachers and parents within
the Children First research exercise:
•
•
•
•
•

Deeper Research on SRGBV at national, transnational and EU level;
Creation of a database of surveys, policies and actions on SRGBV;
Training of teachers and parents on how to deal with incidents of violence within the
school and family setting respectively;
Enactment of codes of ethics and legal reforms against all forms of violence in the school
setting;
Active involvement of students, parents, teachers and community members in the elimination of gender stereotypes within the school environment.

Based on the findings of the Greek research within the context of the Children First project,
we managed to gain deeper understanding about the current situation at national level, yet
additional research is required in order to comprehend the type and scale of interventions
needed in order to educate and properly inform teachers and parents on how to deal with
incidents of peer (gender-based) violence in the school setting.
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Χαρτογράφηση των υφιστάμενων στρατηγικών και
πολιτικών που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου στο
σχολείο στην Ελλάδα.
Δρ. Βάνα Παπακίτσου, Σύμπλεξις

1.

Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 του ευρωπαϊκού
έργου “Children First – Addressing Gender-Based Violence from the bottom-up” που υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (REC) (2014-2020).
Βασικός στόχος του Πακέτου Εργασίας 3 είναι η προώθηση βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη και η παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για
δασκάλους και εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν:
i.
ii.
iii.

να εντοπίζουν έγκαιρα φαινόμενα βίας λόγω φύλου στο σχολικό περιβάλλον,
να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις πολύπλοκες ανάγκες των
νέων που κινδυνεύουν από θυματοποίηση,
να χρησιμοποιούν κατάλληλες διαδικασίες παραπομπής στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης, διεπιστημονικής, πολυμερούς και πολυεπίπεδης προσέγγισης
υποστήριξης των θυμάτων.

Ειδικότερα, το Πακέτο Εργασίας 3 περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά βήματα:
i.
ii.
iii.

Χαρτογράφηση των υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με τη βία
και την κακοποίηση με βάση το φύλο,
Συζήτηση και ερμηνεία των ευρημάτων της χαρτογράφησης στο πλαίσιο της διεξαγωγής
διεπιστημονικών σεμιναρίων εκπαίδευσης,
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για δασκάλους και
εκπαιδευτικούς.

Η συγκεκριμένη δέσμη δράσεων του έργου στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση των στάσεων και των απόψεων εκπαιδευτικών,
γονέων, μελών της κοινότητας καθώς και εκπροσώπων θεσμικών φορέων αρμόδιων για την
πρόληψη της βίας και ειδικότερα της έμφυλης βίας στα παιδιά και τους νέους με έμφαση στο
σχολικό περιβάλλον. Οι στάσεις και απόψεις που θα καταγραφούν σε αυτό το στάδιο, θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός πρακτικού προγράμματος ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης για δασκάλους και εκπαιδευτικούς στις συμμετέχουσες χώρες και
κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

7

Όπως θα δούμε ακολούθως, η εν λόγω αναφορά αποτυπώνει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και της δευτερογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από την οργάνωση
Σύμπλεξις την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2020.
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2.

Σύνοψη
Η σχολική βία και η κακοποίηση που συνδέεται με το φύλο (έμφυλη βία) επηρεάζει εκατομμύρια παιδιά και εφήβους παγκοσμίως και αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές διακρίσεων
που παραβιάζει κατάφωρα τα Δικαιώματα των Παιδιών. Στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία,
η βία στο σχολείο έχει αποτελέσει θέμα αυξανόμενης ανησυχίας με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να εντοπίζεται τόσο στην επίσημη κρατική πολιτική, όσο και στην αντίδραση του
κοινωνικού συνόλου.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ευρεία γκάμα πρωτοβουλιών,
θεσμικών παρεμβάσεων και έργων/ προγραμμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
σχολικής βίας με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την εξάλειψη περιστατικών (έμφυλης) βίας στο σχολείο. Στο ίδιο επίπεδο, το τελευταίο διάστημα έχει διαπιστωθεί η
συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα έμφυλης ή/και σχολικής βίας ως
αποτέλεσμα των ιδιαίτερα ανησυχητικών στοιχείων εμφάνισης τέτοιων φαινομένων τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η βία μεταξύ των παιδιών και των νέων είναι ένα “παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα”, “κρυμμένο”, “αδήλωτο” και
“ανεπαρκώς καταγεγραμμένο”. Εκδηλώνεται μέσω ποικίλων μορφών, όπως η σωματική και η
ψυχολογική βία, ο σεξουαλικός εκφοβισμός και η φυλετική παρενόχληση, ενώ μπορεί να είναι
το αποτέλεσμα διάφορων εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με τη συμμετοχή σε συμμορίες ανηλίκων, τις ένοπλες επιθέσεις και τις διάφορες περιπτώσεις
συγκρούσεων. Λαμβάνει μάλιστα χώρα σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις της ιδιωτικής και
της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην οικογένεια, στο σχολείο, σε ιδρύματα περίθαλψης και
διαμονής παιδιών, σε εγκαταστάσεις κράτησης και σωφρονιστικά ιδρύματα, στο εργασιακό
περιβάλλον, στην κοινότητα ή/ και στο δρόμο.7
Η σχολική βία έχει συμπεριληφθεί στην ελληνική πολιτική ατζέντα τόσο από κυβερνητικούς
φορείς, όσο και από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και ακτιβιστές, με αποτέλεσμα
την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, καθώς και την ανάπτυξη πολιτικών και
στρατηγικών ευαισθητοποίησης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη του φαινομένου8.
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα σήμερα η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης αρχή
και ανθρώπινο δικαίωμα, μέσα από μια σειρά νομικών εργαλείων και νομοθετικών ρυθμίσεων.
Στην πραγματικότητα όμως, η χώρα μας έχει πολύ μακρύ δρόμο ακόμα να διανύσει προκειμένου στην ουσιαστική επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς ακόμα και

7

UN (2006) (A / 61/299) Παγκόσμια έκθεση για τη βία κατά των παιδιών.
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Ζαμπέτα, Ε, Λεοντσίνη, Μ., Ασκούνη. Ν., Τούρα. Κ., Παπαδάκου Υ, Ψώχιος Ν.,(2015). «Αντιμετώπιση της βίας στα
σχολεία μέσω της εκπαίδευσης για την πολιτική δημοκρατικής ιθαγένειας και τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την καταπολέμηση της βίας στα ελληνικά σχολεία». Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε
Δράση Πιλοτικά Έργα για τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και την
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Κοινή Υπουργική Παιδεία & Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Αθήνα.
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σήμερα καταγράφονται αξιοσημείωτες έμφυλες ανισότητες σε μια πληθώρα τομέων παρέμβασης (στην εργασία, στις οικονομικές απολαβές – δραστηριότητα, στην ανάληψη θέσεων
εξουσίας, στα ΜΜΕ, κ.ο.κ).
Με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των παιδιών και των εφήβων έχει μελετηθεί ελάχιστα9, ενώ τα
όποια ερευνητικά δεδομένα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.10 Ωστόσο, από το 2000 και έπειτα, φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση στη διεξαγωγή
σχετικών ερευνών στο πλαίσιο μιας σοβαρότερης αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς η
ύπαρξη τέτοιων συμπεριφορών θεωρείται ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο για τις μελλοντικές γενιές στην Ελλάδα.
Από τα λιγοστές έρευνες που έχουμε στη διάθεση μας για την έκταση του προβλήματος στη
χώρα μας, γίνεται σαφές ότι ο σχολικός εκφοβισμός και η βία μεταξύ των παιδιών και των νέων
είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο στην Ελλάδα, καθώς έρευνες δείχνουν ότι 1 στα 3 παιδιά συμμετέχει ενεργά σε τέτοιου είδους περιστατικά. Αντίστοιχα συμπεράσματα έχουν εξαχθεί
σε διάφορες παρόμοιες μελέτες που αναγνωρίζουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι στην
πραγματικότητα ένα κοινωνικό πρόβλημα11 που εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Μάλιστα, παρόλο που τέτοιου είδους φαινόμενα παρουσιάζουν αιχμή στις ηλικίες μεταξύ
12 και 14 ετών, αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιπες (νεότερες ή μεγαλύτερες) ηλικιακές ομάδες
δε θα πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης προσοχής, τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και σε
επίπεδο παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης.
Οι πολιτικές παρέμβασης, τα στοχευμένα σχέδια δράσης και οι στρατηγικές αντιμετώπισης του
σχολικού εκφοβισμού παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που όχι μόνο ενδυναμώνει, αλλά
και προστατεύει και εν τέλει εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους φορείς της σχολικής κοινότητας να
ανταποκριθούν με αποτελεσματικό τρόπο στη βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά που συχνά εκδηλώνουν τα παιδιά και οι νέοι. Οι πολιτικές κατά της βίας έχουν επομένως αποδειχθεί
ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας στα παιδιά και τους νέους.
Στην καταγραφή που ακολουθεί, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες εθνικές πολιτικές κατά της
(σχολικής ή και έμφυλης) βίας στην Ελλάδα, το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών καθώς και μια σειρά από καλές πρακτικές σε αντιπαραβολή με τα
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα
της Σύμπλεξις με τη συμμετοχή δασκάλων/ εκπαιδευτικών, γονέων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

9

Psalti, A., Konstantinou, K. (2007). ‘The bullying phenomenon in schools of Secondary Education: The Impact of Gender and Ethnic-Cultural Origins’. Psychology, Vol.14 (4), 329-345.

10

Bibou-Nakou, I., Asimopoulos, C., Hatzipemou, T., Soumaki, E. and Tsiantis, J. (2014). ‘Bullying in Greek secondary
schools: prevalence and profile of bullying practices’. International Journal of Mental Health Promotion, Vol.16(1), 318.

11

Magklara, K., Skapinakis, P., Gkatsa, T., Bellos, S., Araya, R., Stylianidis, S. and Mavreas, V. (2012). ‘Bullying behaviour in schools, socioeconomic position and psychiatric morbidity: a cross-sectional study in late adolescents in Greece’.
Child and adolescent psychiatry and mental health, Vol.6, 8
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3.

Εθνικό Πλαίσιο - Βασικά Δεδομένα
Η υφιστάμενη βιβλιογραφία σχετικά με την κατάρτιση αλλά και την ευαισθητοποίηση των δασκάλων σε θέματα έμφυλης βίας μεταξύ παιδιών και εφήβων στο σχολικό περιβάλλον είναι
ελάχιστη, ενώ τα ερευνητικά δεδομένα ως προς την στάση των γονέων και των κηδεμόνων
επί του θέματος είναι κυριολεκτικά μηδαμινά. Εντούτοις, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες ενδεικτικές έρευνες για τη στάση των εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης βίας, τα αποτελέσματα
των οποίων παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες επί του θέματος,
ανέδειξε ότι σχεδόν οι μισοί εκ των δασκάλων/ εκπαιδευτικών που συμμετείχαν (44%), θεωρούν ότι συμβάλλουν επαρκώς στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο σχολείο. Σε πολλές
περιπτώσεις μάλιστα αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση για να αποτρέψουν την εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών από τους μαθητές με το 34% να δηλώνει ότι έχει πράξει
κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Με βάση την ίδια έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν (59,3%) είπαν ότι τα θύματα δεν αξίζουν τέτοιου είδους
συμπεριφορά, ενώ σχεδόν 1 στους 4 (37,3%) εμφανίστηκε θυμωμένος/η λόγω της ύπαρξης
βίαιων συμπεριφορών από πλευράς νέων. 12
Δυστυχώς, υπάρχει πλήρης απουσία ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη στάση των γονέων- κηδεμόνων ως προς υπό διερεύνηση θέμα στην Ελλάδα, για αυτό και τα στοιχεία που
παρουσιάζονται ακολούθως με βάση την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Children First είναι πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδομένα.

12

Χριστοτοπούλου, Ε., Αλεξανδρόπουλος, Γ. (2019). «Οι απόψεις του δασκάλου του δημοτικού σχολείου για τον εκφοβισμό στο σχολείο και ο ρόλος του διευθυντή στη διοίκησή του». Ελληνική Εφημερίδα της Έρευνας στην Εκπαίδευση.
Vol. 8 (1), 41-62.
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4.

Πολιτικές, στρατηγικές και πρότυπα
πρόληψη της έμφυλης βίας στα σχολεία

για

την

Όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη κοινωνική
ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της σχολικής βίας που έχει οδηγήσει σε μια πληθώρα σχετικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών ως επί το πλείστο υπό τη μορφή
(συγ-)χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ που μεταξύ άλλων στοχεύουν στη δημιουργία
κατάλληλων δομών και μηχανισμών για τη συστηματική παρατήρηση, την έγκαιρη διάγνωση
και την πρόληψη της «σχολικής βίας» και του «εκφοβισμού» σε εθνικό επίπεδο.
Πάρα ταύτα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται
αρκετός σκεπτικισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα ως προς τη σημασία του φαινομένου και
τα κατάλληλα μέσα για την εξάλειψή του που σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει στην άρνηση των δασκάλων και των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε σχετικές δράσεις
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές σε τι οφείλεται η συγκεκριμένη στάση η οποία σε μεγάλο βαθμό εκφράζεται από τις επίσημες ενώσεις
και τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και επομένως πρόοκειται για ένα ζήτημα που χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης. Η ανάγκη για πιο ενδελεχή διερεύνηση του ζητήματος γίνεται ακόμα
πιο έντονη αν αναλογιστούμε ότι στις μέρες μας υπάρχει αυξημένη ανησυχία στην Ελλάδα σε
σχέση με τη δυναμική των υφιστάμενων θεσμών, μέτρων αλλά και των προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης δασκάλων και εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των περιστατικών σχολικής βίας και δει λόγω φύλου.13
Αν και σε εθνικό επίπεδο, οι σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
είναι ελάχιστες, εντούτοις υφίστανται κάποια καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις στις οποίες είναι σημαντικό να αναφερθούμε. Ειδικότερα, ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες τρεις δράσεις
οι οποίες καταγράφονται κατά κύριο λόγο την τελευταία δεκαετία όταν το φαινόμενο ξεκίνησε
να γίνεται αποδέκτης μεγαλύτερης προσοχής:

4.1. Δίκτυο κατά της Σχολικής Βίας (2010)
Το εν λόγω Δίκτυο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (APHCA, ΜΚΟ) με ιδρυτικά μέλη το Υπουργείο
Παιδείας της Ελλάδας, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Συνήγορο του Παιδιού. Οι
κύριοι στόχοι του Δικτύου αφορούν στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
μεταξύ μαθητών στο χώρο του σχολείου ή σε άλλους χώρους που σχετίζονται με τη σχολική

13

Ζαμπέτα, Ε, Λεοντσίνη, Μ., Ασκούνη. Ν., Τούρα. Κ., Παπαδάκου Υ, Ψώχιος Ν.,(2015). «Αντιμετώπιση της βίας στα
σχολεία μέσω της εκπαίδευσης για την πολιτική δημοκρατικής ιθαγένειας και τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την καταπολέμηση της βίας στα ελληνικά σχολεία». Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε
Δράση Πιλοτικά Έργα για τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και την
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Κοινή Υπουργική Παιδεία & Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Αθήνα
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ζωή και την καθημερινή ρουτίνα των μαθητών, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για:
•
•
•
•

την κατανόηση του φαινομένου και των αποτελεσματικών τεχνικών παρέμβασης,
την επιστημονική έρευνα για τον έγκαιρο εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση
του φαινομένου,
την υποστήριξη και την ορθή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους,
την ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά
με το φαινόμενο της σχολικής βίας.

4.2. Παρατηρητήριο για τη Βία (2013)
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ίδρυσε το εν λόγω Παρατηρητήριο για τη Βία το 2013 το
οποίο έχει ως βασική αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη
της σχολικής βίας, του εκφοβισμού και του ρατσισμού, καθώς και τον εντοπισμό, την έρευνα
και την παραπομπή προς αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών σε πιστοποιημένους φορείς.
Το Παρατηρητήριο λειτουργεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω μιας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής που έχει υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο. Οι κύριες
δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου εντάσσονται σε δυο βασικές κατηγορίες και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: α) το Σχεδιασμό/ Εφαρμογή Πολιτικής για την Πρόληψη της Βίας στα
Σχολεία και β) την Έρευνα/ Διάδοση ερευνητικών δεδομένων σε πιστοποιημένους ενδιαφερόμενους, μέσω μεταξύ άλλων:
•
•
•
•
•
•

Της λειτουργίας κέντρου καταγραφής περιστατικών (βλ. 4.3 παρακάτω),
Προγραμμάτων επιμόρφωσης διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο,
Δράσεων αγωγής υγείας και δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών,
Της λειτουργίας κινητής μονάδας ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για παιδιά και τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς,
Της επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αντικοινωνικών
συμπεριφορών στο σχολείο,
Της υλοποίησης προγράμματος ευαισθητοποίησης και κατάρτισης γονέων και κηδεμόνων (πχ. μέσω δράσεων διά βίου μάθησης, της λειτουργίας Σχολών Γονέων, κ.α.).

4.3. Δίκτυο
Πληροφόρησης,
Κατάρτισης,
Πρόληψης
Καταπολέμησης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (2013)

και

Σε συνέχεια της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου για τη Βία, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
ξεκίνησε την εφαρμογή της Δράσης «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πληροφοριών, Κατάρτισης, Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» 14 . Το δίκτυο

14

http://stop-bullying.sch.gr/thesmiko-plaisio

13

συντονίζεται από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο και άλλους φορείς εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο
σχολικών μονάδων, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι της Δράσης είναι:
α) η ανάπτυξη ενός μόνιμου δικτύου πρόληψης και καταπολέμησης της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού,
β) η επιμόρφωση και η κατάρτιση εκπαιδευτικών,
γ) η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση της σχολικής βίας και
των περιστατικών εκφοβισμού, και
δ) η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας.

14

5.

Εργαλεία που διατίθενται στους εκπαιδευτικούς για
την προώθηση και πρόληψη της έμφυλης βίας στα
σχολεία.
Το Φεβρουάριο του 2011, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού,
εξέδωσε μια νέα εγκύκλιο προτείνοντας καλές πρακτικές και μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και στην εξάλειψη της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο. Ορισμένες
από τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής:
•
•
•
•
•
•

η ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος,
η αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων για την προώθηση του σχολικού
διαλόγου,
η υποστήριξη και η προστασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,
ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,
οι ακροάσεις σχετικά με τα περιστατικά βίας και η επιβολή τιμωρίας σε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς,
η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα καθώς και η
επικοινωνία και η συστηματική συνεργασία με τους γονείς.

Σε θεσμικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό σύστημα τόσο από την άποψη της κεντρικής κυβέρνησης
(Υπουργείο Παιδείας), όσο και από την πλευρά της συλλογικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών
και των ίδιων των σχολικών μονάδων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
έμφυλης βίας μεταξύ των παιδιών - εφήβων, αλλά και στην πρόληψη της εκδήλωσης βίαιων
συμπεριφορών στη μετέπειτα, ενήλικη τους ζωή. Το σχολείο αποτελεί άλλωστε κρίσιμη συνιστώσα της ζωής των νέων, καθώς πρόκειται για ένα από τα κύρια πλαίσια όπου λαμβάνει
χώρα η κοινωνικοποίηση των φύλων και όπου διαμορφώνονται και ενισχύονται οι συμπεριφορές απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και στους άλλους. Ιδίως κατά την εφηβεία, οι νέοι
αρχίζουν να διαμορφώνουν τις αξίες τους και τις προσδοκίες του σχετικά με τις πολύ στενές
διαπροσωπικές τους σχέσεις.15 Σε αυτό το πλαίσιο, διακρίνουμε τα ακόλουθα εργαλεία και
μέσα που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί προκειμένου στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε επίπεδο πρόληψης και καταπολέμησης της σχολικής βίας.

5.1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (2017-2018)16
Ο συγκεκριμένος οδηγός απευθύνεται σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν πρόσφυγες και
μετανάστες στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης

15

Pana, Α., Lesta, St. (2012). Νεολαία 4 Νεολαία. Ένα εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση των νέων στην πρόληψη της βίας
λόγω φύλου μέσω της εκπαίδευσης από ομότιμους https://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4YManual_digital_v12.pdf

16

Πακέτο πόρων GBV: Εισαγωγή στις Βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις GBV, Οδηγός διευκόλυνσης, UNFPA
και CRWI DIOTIMA, (2017) https://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4Y-Manual_digital_v12.pdf).
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για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Είναι προϊόν της δράσης "Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για Γυναίκες Πρόσφυγες και Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων" και αναπτύχθηκε με κύριο
στόχο την προώθηση μιας πολιτισμικά ευαίσθητης προσέγγισης στην προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θυματοποίησης.17
Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, ο Οδηγός επιχειρεί μια εμπεριστατωμένη
εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις της έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον για μη εξειδικευμένους επαγγελματίες. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η καλύτερη
κατανόηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που ενισχύουν τα περιστατικά
έμφυλης βίας στη σχολική κοινότητα καθώς και οι διαφορετικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν
τα θύματα βίας. Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες και αναφορές σε κατευθυντήριες αρχές
και διεθνή νομικά πρότυπα που σχετίζονται με την έμφυλη βία στο σχολείο ώστε να βελτιωθεί
το επίπεδο γνώσης και ενημέρωσης των επαγγελματιών στον τομέα της προστασίας γυναικών
σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα.

5.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (2015)18
Το επιμορφωτικό αυτό υλικό εντάσσεται στην Πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», του Άξονα
Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το υλικό απευθύνεται σε δασκάλους και στελέχη εκπαίδευσης με βασικό στόχο τον έγκαιρο
εντοπισμό περιστατικών έμφυλης βίας και εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και τη
βαθύτερη κατανόηση των διαστάσεων του φαινομένου, του πλαισίου εκδήλωσης τέτοιου είδους περιστατικών στη σχολική κοινότητα, καθώς και των αιτιών και επιπτώσεων της σχολικής
βίας και του εκφοβισμού.

17

https://diotima.org.gr/wp-content/uploads/2019/04/Diotima-TrainingResourcePackage-Final-Net.pdf

18

Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου (2015). Επιμορφωτικό Υλικό για στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς. http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/ekpaideutikos.pdf
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6.

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Children First, η Σύμπλεξις ως βασικός εκπρόσωπος της
Ελλάδας πραγματοποίησε πρωτογενή έρευνα με τη συμμετοχή γονέων/ κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε 2 σκέλη: ποσοτική έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ανώνυμου ερωτηματολογίου (60
συμμετέχοντες) και ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (20 συμμετέχοντες). Τα
αποτελέσματα τόσο της ποσοτικής, όσο και της ποιοτικής έρευνας παρουσιάζονται ακολούθως.

6.1. Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας
Στη διαδικτυακή έρευνα συμμετείχαν 60 γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων από το χώρο της εκπαίδευσης που διαμένουν στην Ελλάδα από τους οποίους η
συντριπτική πλειοψηφία ήταν ελληνικής υπηκοότητας (98,6%), με σχεδόν ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών (53,3% και 46,7% αντίστοιχα) (Διάγραμμα 1).

Φύλο συμμετεχόντων

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες, ήταν δάσκαλοι – εκπαιδευτικοί (51,7%), ενώ το 41,7%
ήταν γονείς/ κηδεμόνες, με το υπολειπόμενο ποσοστό να αφορά σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους θεσμικών φορέων (Διάγραμμα 2).
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Κατηγοριοποίηση συμμετεχόντων

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3), η συντριπτική πλειοψηφία
(98,3%) θεωρεί ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου του δασκάλου - εκπαιδευτικού.

Καθοδήγηση σε θέματα ισότητας στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού ρόλου

Στην ερώτηση σχετικά με ποιο φύλο θεωρούν ότι επηρεάζεται περισσότερο λόγω των έμφυλων στερεοτύπων, σχεδόν 1 στους 4 (38,3%) απάντησε ότι όλα τα φύλα επηρεάζονται το ίδιο,
ενώ το 23,3% εμφανίστηκε να θεωρεί πιο ευάλωτα τα κορίτσια, το 26,7% τα αγόρια και τέλος
το 11,7% τα άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (Διάγραμμα 4).
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Επιρροή σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα

Σε σχέση με το ποιο φύλο θεωρούν πιο πιθανό να αντιμετωπίσει έμφυλη βία στις ρομαντικές
σχέσεις που συνάπτουν τα παιδιά και οι έφηβοι, η σχετική πλειοψηφία (39%) απάντησε τα
κορίτσια και ακολουθούν οι απαντήσεις για όλα τα φύλα εξίσου (32,2%) και μετέπειτα για τα
άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (Διάγραμμα 5).

Ενδεχόμενο βιωμάτων έμφυλης βίας βάση φύλου

Σχετικά με τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση φαινομένων έμφυλης βίας, η
πλειοψηφία, ήτοι το 78,3%, ανέφερε την ύπαρξη αντίστοιχων βιωμάτων στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό (75%) αναφέρθηκε στη συνύπαρξη θεμάτων
διαχείρισης θυμού. Αντίστοιχα υψηλό ήταν το εύρος των απαντήσεων που επικεντρώθηκαν
στη χρήση ουσιών (61,7%), αλλά και στη φτώχεια και κατ’ επέκταση στην ανεργία (38,3% και
36,7% αντίστοιχα). (Διάγραμμα 6).
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Επιβαρυντικοί παράγοντες

Αναφορικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάσκηση βίας σε συνομηλίκους στο
σχολείο, το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) απάντησε ότι οφείλεται σε προβλήματα διαχείρισης
θυμού, ενώ ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό (68,3%) αναφέρθηκε στα βιώματα στο σπίτι, στον
εθισμό και τις καταχρήσεις (56,7%), καθώς και στη φτώχεια (30%) και στην ανεργία (31,7%)
(Διάγραμμα 7).

Κύριοι λόγοι κινδύνου για την εξάσκηση βίας
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχουν υπάρξει
μάρτυρες περιστατικών έμφυλης βίας μεταξύ νέων – εφήβων σε ποσοστό 78,3% έναντι του
21,7% που απάντησε αρνητικά (Διάγραμμα 8).

Προσωπική εμπειρία περιστατικών βίας σε νέους/ες

Σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο παρατηρούνται τέτοιου είδους περιστατικά, το 50% αναφέρθηκε γενικά στην κοινότητα, ενώ το 31,3% στο σχολείο και το 18,6% στην οικογένεια
(Διάγραμμα 9).

Περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα βιώματα
έμφυλης βίας μεταξύ νέων

Στην ερώτηση σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα παιδιά βιώνουν έμφυλη βία, το 42,4%
αναφέρθηκε στους φίλους/ συνομηλίκους, το 40,7% στην οικογένεια και το 15,3% στις ρομαντικές σχέσεις (Διάγραμμα 10).
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Συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα τέτοιου
είδους βιώματα

Σχετικά με το αν έχουν ενημερωθεί ποτέ για την έμφυλη βία, πάνω από τους μισούς (51,7%)
απάντησαν θετικά, ενώ το υπολειπόμενο 48,3% απάντησε αρνητικά (Διάγραμμα 11).

Ενημέρωση σχετικά με την έμφυλη βία

Τέλος, σχετικά με το αν υπάρχει πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά που βιώνουν έμφυλη βία,
ένα σημαντικό ποσοστό δήλωσε ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αλλά η υποστήριξη παραμένει
ελλιπής, ενώ το 26,2% απάντησε πως δε γνωρίζει κάτι σχετικά.

22

6.2. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ποιοτική έρευνα βασίστηκε σε προσωπικές ημιδομημένες
συνεντεύξεις με γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, συνολικά 25 με
ισάριθμη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών (10 γονείς και 10 εκπαιδευτικοί αντίστοιχα με
βάση τον αρχικό προγραμματισμό) ενώ οι υπολειπόμενοι 5 συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν
θεσμικούς φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με ενεργή δράση στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι γονείς/ κηδεμόνες, αλλά και οι δάσκαλοι
που συμμετείχαν στην έρευνα εντάσσονται ηλικιακά στην κατηγορία 40-55 ετών.
Σε σχέση με τους γονείς που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα, τα παιδιά του δείγματος ήταν
τόσο αγόρια, όσο και κορίτσια ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικά τα δεδομένα
που συγκεντρώθηκαν. Με βάση τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε οτι η
πλειονότητα των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται την έμφυλη βία στις σχέσεις μεταξύ παιδιών και
εφήβων κυρίως ως λεκτική και ψυχολογική βία και κατ’ επέκταση ως σωματική και σεξουαλική,
ενώ ειδική μνεία έγινε και στις διάφορες μορφές εθισμού ως ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας. Αναφορικά με τη συχνότητα του φαινομένου, η πλειοψηφία απάντησε ότι πρόκειται για
ένα αρκετά συχνό φαινόμενο ενώ σε σχέση με τις αιτίες του φαινομένου οι απαντήσεις ήταν
μοιρασμένες ανάμεσα στα ατομικά χαρακτηριστικά, στη ψυχολογία και στην προσωπικότητα
του παιδιού – εφήβου καθώς και στα βιώματα που έχει από το οικογενειακό του περιβάλλον
και κατ’ επέκταση στο αίσθημα ελέγχου και εξουσίας στον άλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε:
«τα βιώματα στο οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού αναπαράγοντας πρότυπα βίας και στις δικές τους σχέσεις» (μητέρα, 43 ετών). «Οι προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα επηρεάζουν. Η βία δεν μπορεί να είναι ποτέ δικαιολογημένη» (πατέρας, 49 ετών).
Σχετικά με προφίλ του θύτη και τους θύματος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι
τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια μπορεί να είναι εν δυνάμει θύτες ή θύματα ενώ ένα μικρό
ποσοστό αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη ευαλωτότητα των κοριτσιών. Χαρακτηριστικά μια μητέρα ανέφερε: «Δράστης και θύμα μπορούν να είναι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα σε κάθε
σχέση ταυτόχρονα ή και εναλλάξ στους ρόλους τους. Ο δράστης είναι φαινομενικά πιο ισχυρός
ενώ το θύμα φαίνεται ευάλωτο». Ενώ άλλη μητέρα διαφοροποιώντας και τις μορφές βίας ανέφερε ότι: «Σε ότι αφορά την σωματική βία συνηθίζεται ο δράστης να είναι άντρας λόγω της
σωματικής του δύναμης. Σε ότι αφορά την ψυχολογική βία το φύλο δεν παίζει ρόλο οπότε δράσης και θύμα θα μπορούσε να είναι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα». Σχετικά με το προφίλ
των ατόμων που θυματοποιούνται, οι περισσότεροι ανέφεραν ότι είναι κάτι που αφορά όλους,
ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης, επαγγέλματος, κλπ. Αντίστοιχα,
μέρος των ερωτηθέντων γονέων αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη ευαλωτότητα συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων όπως τα ΑΜΕΑ, η ΛΟΑΚΤΙ κοινότητα, κ.α. Σχετικά με το αν είναι διαδεδομένη η έμφυλη βία στο χώρο του σχολείου, το σύνολο των ερωτηθέντων ανέφερε ότι είναι
όχι μόνο υπαρκτή αλλά και πολύ διαδεδομένη. Μια μητέρα 42 ετών αναφέρει χαρακτηριστικά,
«έχει αυξηθεί η βία κυρίως στα ομόφυλα ζευγάρια». Ενδιαφέρον παρουσιάζει μάλιστα το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στη πρωτογενή έρευνα ανέφεραν ότι το
σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους δεν έχει κάποια στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ αντίστοιχα όλοι εμφανίστηκαν να πιστεύουν ότι αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του ρόλου του γονέα η προώθηση της ισότητας των φύλων.
Σχετικά με τις προτεινόμενες ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έμφυλης βίας στο σχολείο σε τοπικό/εθνικό επίπεδο, χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: «Να υπάρξει

23

ειδικό μάθημα στο σχολείο και να υπάρξει μάθημα ψυχολογίας στα σχολεία με βιωματικές δραστηριότητες που θα προάγει την συνεργασία και την αλληλεγγύη» (μητέρα, 44 ετών). Άλλη
μητέρα είπε «τα παιδιά να μάθουν να μην φοβούνται και να υψώνουν το ανάστημα τους μέσω
της μόρφωσης και της προσωπικότητας τους. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει με δράσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, συζητήσεις κλπ.». Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων γονέων
ανέφερε ότι το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάσκουν και να προωθούν τις αρχές
της ισότητας των φύλων.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πρωτογενή έρευνα στην Ελλάδα εργάζονται στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όσο και στη
περιφέρεια. Οι ερωτήσεις των προσωπικών συνεντεύξεων κυμάνθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με τις ερωτήσεις προς τους γονείς, με το σύνολο των συμμετεχόντων να αναφέρεται
σχεδόν σε όλες τις μορφές συμπεριφοράς που συνιστούν βία στις σχέσεις, ήτοι συναισθηματική, ψυχολογική, λεκτική και διάφορες άλλες μορφές εκβιασμών. Χαρακτηριστικά, μια
εκπαιδευτικός (44 ετών), ανέφερε: «Η βία μπορεί να είναι ψυχολογική και να εκδηλώνεται με
εκφοβισμό ή εκβιασμό ή ακόμη και με έναν απαξιωτικό λόγο, βλέμμα ή στάση του σώματος».
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες φαίνεται να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πολύ συχνό φαινόμενο,
ενώ ως προς τις αιτίες αναφορά έγινε τόσο σε ατομικούς, όσο και σε κοινωνικούς παράγοντες,
καθώς και στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός 50 ετών
δήλωσε: «διαφορετικός τρόπος σκέψης των δυο φύλων. Κατά κανόνα τα αγόρια είναι πιο ευθύ
και πιο απόλυτα στις πράξεις τους ενώ τα κορίτσια είναι πιο σύνθετα και εκδηλώνουν εκλεπτυσμένη μορφή βίας».
Αναφορικά με το προφίλ του θύτη και του θύματος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
υποστήριξε ότι μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, ενώ μέρος των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η
γυναίκα είναι πιο συχνά το θύμα και ο άνδρας ο θύτης. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Συνήθως
θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά ωστόσο και οι άνδρες μπορεί να είναι θύματα ψυχολογικής ή συναισθηματικής βίας ή λεκτικής και σπανιότερα σεξουαλικής. Οι άνδρες δράστες έχουν
συνήθως επιθετικό χαρακτήρα, ενώ τα θύματα οι γυναίκες έχουν συνήθως χαρακτηριστικά χαμηλής αυτοεκτίμησης ή παιδιά που οι σχέσεις των γονιών τους είναι διαταραγμένες και έχουν
‘’συνεσταλμένο προφίλ’΄. Η καταγωγή, η εθνικότητα, το χρώμα, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο
στη θυματοποίηση» (γυναίκα, 51 ετών).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η θυματοποίηση είναι πιο συχνή στις ευάλωτες ομάδες, ιδίως σε άτομα με χαμηλό κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο ή άτομα με διάφορες αναπηρίες. Αναλόγως, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα περιστατικά έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον ήταν συγκεχυμένες με
ένα μερίδιο των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι δε γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών
και ένα άλλο ότι δε μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί απάντησαν
θετικά ότι δηλαδή θεωρούν ότι υφίστανται τέτοιου είδους περιστατικά, υποστήριξαν ότι τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως σε λεκτική βία. Χαρακτηριστικά μια γυναίκα εκπαιδευτικός 55
ετών ανέφερε: «Λεκτική βία με υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνιση ή τη σεξουαλικότητα, ψυχολογική βία, απειλές για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο και
σπανιότερα σωματική βία και αναφορικά με τη σεξουαλική είναι πιο πολύ με τη μορφή της σεξουαλικής παρενόχλησης».
Αναφορικά με την ύπαρξη ή/ και εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών ή/και τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, η πλειονότητα ανέφερε ότι δεν
υφίσταται κάποια σχετική στρατηγική ή μηχανισμός αντιμετώπισης, ενώ ένα μικρό μερίδιο ανέφερε την ύπαρξη κάποιας σχετικής οδηγίας. Όλοι ανεξαιρέτως οι ερωτηθέντες κρίνουν ως
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πολύ σημαντικό το ρόλο του εκπαιδευτικού στο θέμα της προώθησης της ισότητας των φύλων.
Αντίστοιχα, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της πρόληψης μέσω της ορθής ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων και ιδίως των γονέων, των εκπαιδευτικών και των
ίδιων των παιδιών: «Κάθε ενέργεια πρέπει να στηρίζεται στα αποτελέσματα και τις προτάσεις
επιστημονικών ερευνών. Η περιστασιακή λήψη μέτρων από αναρμόδιους φορείς είναι πιθανό
να είναι όχι μόνο αναποτελεσματικές αλλά και επιζήμιες» (γυναίκα εκπαιδευτικός, 44 ετών).
Πολύ κοντά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών κυμάνθηκαν και οι απαντήσεις των εκπροσώπων των θεσμικών φορέων οι οποιοι εργάζονται σε εξιδικευμένους φορείς καταπολέμησης της
έμφυλης βίας και υποστήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών, καθώς και εξειδικευμένων φορέων για θύματα trafficking.
Οι απαντήσεις των εκπροσώπων σχετικά με τις μορφές και τα αίτια της έμφυλης βίας αντανακλούν εκείνες των εκπαιδευτικών, κάτι που ισχύει και για το σύνηθες προφίλ του θύτη και του
θύματος. Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτηθέντων, τα τελεταία χρόνια παρατηρείται μια
μιρκή αλλαγή στη διαμόρφωση των ρόλων των δυο φύλων που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι γυναίκες έγιναν πιο ανεξάρτητες και διεκδικητικές. Επίσης, επισημάνθηκε
το γεγονός ότι λόγω της περισσότερης ενημέρωσης επί του θέματος, καταγράφονται πλεόν
περισσότερα περιστατικά έμφυλης βίας σε σχέση με το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, τονίστηκε
ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να εξαλειφθεί η έμφυλη βία. Μάλιστα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τους ανασταλτικούς παράγοντες ως προς την επίτευξη
του στόχου αυτού, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στην ανεργία, την οικονομική κρίση και το προσφυγικό.
Όπως και στην περίπτωση των γονέων/ κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών, οι εκπρόσωποι
των θεσμικών φορέων φάνηκαν να πιστεύουν ότι η βία στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ παιδιών και νέων αντανακλά την κοινωνία και ότι η σχολική κοινότητα στην Ελλάδα είναι ακόμα
ανέτοιμη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό.
Σε θεσμικό επίπεδο, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αποτελεσματική εφαρμογή του Ν. Ν.3500/2006
«Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», καθώς και στην ενίσχυση του έργου των αρμόδιων κρατικών και μη φορέων, όπως η Γ.Γ Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων, το ΚΕΘΙ, τα συμβουλευτικά κέντρα, οι ξενώνες, κ.α. Όπως και οι
προηγούμενες δυο κατηγορίες του ερευνητικού δείγματος, οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων υποστήριξαν ότι δεν υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση του
φαινομένου στο πλαίσιο του σχολείο, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης. Τόνισαν δε ότι ο θεσμός των σχολικών συμβούλων θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ένα επίπεδο αναφοράς, αλλά επί του παρόντος δεν αποτελεί ένα
καλά οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης. Αντίστοιχα, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος του
σχολικού ψυχολόγου που αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας
των σχολείων με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις.
Σε επίπεδο προτάσεων, οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν εκτενώς στην ανάγκη για τον εμπλουτισμού της σχολικής διδασκαλίας με υποχρεωτικά μαθήματα σεξουαλικής αγωγής και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιωματικών σεμιναρίων και άλλων
σχετικών δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης. Αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία και στην κατάλληλη στελέχωση και
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αρτότερη υποστήριξη των θυμάτων εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος μέσω εξειδικευμένων
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υπηρεσιών, καλύτερης οργάνωσης του συστήματος παραπομπών των περιστατικών και υλοποίησης περισσότερων και καλύτερα στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης.

6.3. Συμπεράσματα Ερευνών
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει
σύγκλιση ως προς τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
πρωτογενή έρευνα στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα είδη συμπεριφοράς που
συνιστούν βία στις σχέσεις είναι κυρίως η συναισθηματική και ψυχολογική βία, η λεκτική βία
και διάφορες άλλες μορφές εκβιασμών. Οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε μεγάλο βαθμό ότι όλοι είναι εν δυνάμει θύματα ή θύτες χωρίς να θεωρούν ότι υφίσταται κάποια
διαφοροποίηση με βάση το φύλο. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα όχι μόνο υπαρκτό αλλά και ιδιαίτερα συχνό.
Μάλιστα, παρά τις όποιες αντιλήψεις ότι οι γυναίκες θυματοποιούνται πιο συχνά, ένα μεγάλο
ποσοστό των ερωτηθέντων φάνηκε να υποστηρίζει ότι τα αγόρια πέφτουν το ίδιο συχνά θύματα έμφυλης βίας, αν και η πλειονότητα εμφανίστηκε να θεωρεί ότι αυτό αφορά κυρίως σε
ψυχολογική βία με πιο συχνό βαθμό εμφάνισης στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα ΑΜΕΑ και τα
άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Οι αιτίες του φαινομένου αποδίδονται κατά κύριο λόγο στα γονεϊκά/ οικογενειακά πρότυπα και
στα περιστατικά βίας που μπορεί να έχει βιώσει κάποιος στο στενό του περιβάλλον, συμπέρασμα το οποίο συνάδει με τα ευρήματα πρότερων ερευνών 19 . Κατά την άποψη των
συμμετεχόντων, τα άτομα που εμπλέκονται σε καταστάσεις βίας είναι πιο συχνά έφηβοι που
προέρχονται από οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου ή που βιώνουν ανεργία, γεγονός
που επίσης επιβεβαιώνεται από ευρήματα άλλων πρόσφατων ερευνών.20
Εν κατακλείδι, η έμφυλη βία στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον αντανακλά τις υπάρχουσες
κοινωνικές νόρμες που σχετίζονται με την εξουσία και τους έμφυλους ρόλους. Το σχολείο ως
θεσμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου στους νέους διαμέσου συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενεργειών και πρακτικών. Η εκπαίδευση ωστόσο
δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα διαμόρφωσης τέτοιων αντιλήψεων. Άλλες σημαντικές
επιρροές σχηματοποίησης έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων είναι το οικογενειακό
περιβάλλον και τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που αναπαράγονται σ’ αυτό.
Όσον αφορά ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα παιδιά έρχονται σε συνεχή επαφή
με το τι είναι άντρας και τι είναι γυναίκα μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εκάστοτε
διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία με τη σειρά τους καλλιεργούν μεροληπτικές απόψεις τασσόμενα
υπέρ του ενός ή του άλλου φύλου, ιδίως έναντι των κοριτσιών/ γυναικών. Εν τω προκειμένω,
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Bowes L., Maughan B., Caspi A., Moffitt T.E., Arseneault L. (2010). Families promote emotional and behavioural resilience to bullying: evidence of an environmental effect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 809-817, Holt,
M. K., Kantor, G. K., & Finkelhor, D. (2009). Parent/child concordance about bullying involvement and family characteristics related to bullying and peer victimization. Journal of School Violence, 8, 42–63
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Jansen, D. E., Veenstra, R., Ormel, J., Verhulst, F. C., Reijneveld, S. A. (2011). Early risk factors for being a bully, victim,
or bully/victim in late elementary and early secondary education. The longitudinal TRAILS study. BMC Public Health,
11, 440.
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αξίζει να σημειωθεί ότι από τα πρώτα σχολικά εγχειρίδια στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, τα φύλα παραδοσιακά παρουσιάζονταν με στερεοτυπικό τρόπο. Χαρακτηριστική
είναι η εκτενέστερη αναφορά σε ιστορίες που προάγουν τον άντρα ως κυρίαρχοο πρότυπο
μέσω της αναπαραγωγής ενός πιο πρωταγωνιστικού και ηγετικού ρόλου, εν αντιθέσει με τις
γυναίκες που συνήθως παρουσιάζονταν με βάση το ρόλο τους στο οικιακό περιβάλλον στο
πλαίσιο μιας πιο παθητικής και φοβισμένης στάσης. Στην πορεία και ως αποτέλεσμα του φεμινιστικού κινήματος, οι διδακτικές ιστορίες άρχισαν να παρουσιάζονται με περισσότερο ίσο
τρόπο αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης καθώς δεν έχουν εξαλειφθεί τελείως τα έμμεσα και προκατειλημμένα μηνύματα ως προς τον κοινωνικό ρόλο των
φύλων.
Όλα τα προαναφερθέντα συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η πρόληψη και η αντιμετώπιση
της έμφυλης διάστασης της βίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο μιας σύνθετης και
πολυεπίπεδης προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλούς διαφορετικούς παράγοντες
που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινόμενου με παρεμβάσεις που θα πρέπει να απευθύνονται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
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7.

Προτάσεις
Με βάση τα ευρήματα της πρωτογενούς και της δευτερογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων χάραξης
πολιτικής, οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
1. Σε βάθος έρευνα για την Έμφυλη Βία στα Σχολεία (School Related Gender Based
Violence): Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στην Ελλάδα σχετικά με την έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον και σε αυτό το πλαίσιο, η περαιτέρω εκπόνηση ερευνών σε
σχέση με τις επιπτώσεις του φαινομένου στα θύματα, τις μορφές που λαμβάνει, τη συχνότητα,
το προφίλ των θυμάτων και των θυτών και τις φυλετικές διαφορές που σχετίζονται με τη θυματοποίηση/ κακοποίηση κρίνεται αναγκαία. Για την διεξαγωγή σχετικών ερευνών, θεμιτό είναι
να χρησιμοποιηθούν τόσο ποσοτικές μέθοδοι (π.χ. ερωτηματολόγια), όσο και ποιοτικές (π.χ.
συνεντεύξεις, παρατηρήσεις), ενώ είναι αναγκαίο η οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα να στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της σχολική κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Προκειμένου να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά των οποίων μελλοντικών ερευνών στο υπό διερεύνηση
θεματικό πεδίο θα πρέπει να κοινοποιηθούν στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την ανάληψη περαιτέρω δράσης (και δει στο Υπουργείο Παιδείας).
2. Δημιουργία πρωτοκόλλου για την αναφορά περιστατικών: Τα σχολεία στην Ελλάδα
αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υφίσταται κάτι σχετικό θα πρέπει δημιουργήσουν ένα ειδικό πρωτόκολλο για την αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας, το οποίο είναι
απαραίτητο να προσδιορίζει το χρονικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα μέσα αναφοράς (π.χ.
ειδικό έντυπο, ενημέρωση υπεύθυνου εκπαιδευτικού ή διαχειριστή). Ένα τέτοιου είδους πρωτόκολλο είναι απαραίτητο να διανεμηθεί ευρέως στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές της
εκάστοτε σχολικής μονάδας με την ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των
μαθητών για τις σχετικές ενέργειες που έχει αναλάβει η εκάστοτε σχολική κοινότητα.
3. Δημιουργία βάσης δεδομένων με έρευνες, πολιτικές και δράσεις σχετικά με την Έμφυλη Βία στα Σχολεία: Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων θεωρείται σκόπιμη
προκειμένου στην καλύτερη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και κατ’
επέκταση σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η προτεινόμενη αυτή ενέργεια περιλαμβάνει
την ενδελεχή συγκέντρωση και ανάλυση όλων των σχετικών διαθέσιμων πληροφοριών που
μπορούν σε βάθος χρόνου να συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και στο συντονισμό για
την περαιτέρω πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου σε κεντρικό επίπεδο (από το Υπουργείο Παιδείας) αλλά και σε επίπεδο σχολικής κοινότητα.21
4. Σχολική Κοινότητα- Προτεραιότητα στο Δημοτικό Σχολείο: Το εκπαιδευτικό σύστημα
στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να προωθεί συστηματικά την ισότητα των φύλων, με
επίκεντρο τις νεότερες ηλικιακές ομάδες (δηλαδή τα παιδιά/ μαθητές δημοτικού σχολείου) δεδομένου ότι σε αυτήν την πρώιμη φάση της ανάπτυξης των παιδιών οι στερεότυπες αντιλήψεις
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Κέντρο ευρωπαϊκού και συνταγματικού δικαίου (2015). Οδηγός για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού: http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/odigos_diaxeirisis_peristatikwn.pdf
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για τα φύλα μπορούν πιο εύκολα να αμφισβητηθούν και να τροποποιηθούν σε σχέση με τις
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν τα στερεότυπα των φύλων έχουν σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολικό πρόγραμμα στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζει στην υποβάθμιση της κατηγοριοποίησης των
φύλων και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων με παράλληλη προώθηση της αρχής
της ισότητας των φύλων. Παράλληλα, ένα σχολικό πρόγραμμα ενημέρωσης και σεξουαλική
διαπαιδαγώγησης με βάση τις διαφορετικές γνωστικές ανάγκες των αγοριών και των κοριτσιών
μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο ως προς την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης
της έμφυλης βίας και της προώθησης της ισότητας.
5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών: Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για δασκάλους
και εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την προώθηση της ισότητας των φύλων στο σχολικό περιβάλλον με την ενεργή εμπλοκή των αρμόδιων οργάνων και συγκεκριμένα του Υπουργείου
Παιδείας και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό να
δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και
φυλετικούς κανόνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση περιστατικών έμφυλης σχολικής βίας, καθώς και την επίδραση που μπορεί να έχουν στις μεθόδους διδασκαλίας
που χρησιμοποιούν και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προωθούν αποτελεσματικά την ισότητα στην τάξη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει είναι άρτια καταρτισμένοι στη
θετική πειθαρχία και τη διαχείριση της τάξης ως μέρος της συνεχούς επαγγελματικής τους
ανάπτυξης. Η θετική πειθαρχία περιλαμβάνει τον καθορισμό ξεκάθαρων προσδοκιών συμπεριφοράς στην τάξη και την ενθάρρυνση των μαθητών που ανταποκρίνονται σε αυτές τις
προσδοκίες, για παράδειγμα, μέσω του καθορισμού κανόνων καλής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη.
6. Εκπαίδευση Γονέων: Το σχολείο θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά τους γονείς στη διαδικασία
προώθησης της ισότητας και καταπολέμησης της βίας στο σχολικό περιβάλλον μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων, ομάδων υποστήριξης, εξειδικευμένων ιστοτόπων και της στοχευμένης
και συστηματικής παροχής γραπτών πληροφοριών. Η ενεργή συμμετοχή των γονέων και η
συστηματική ενημέρωση τους σχετικά με τις πολιτικές και τις δραστηριότητες για την πρόληψη
της βίας στο σχολείο μπορεί να επιδράσει θετικά στην ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την
εμφάνιση περιστατικών έμφυλης βίας στο σχολείο και να συμβάλλει στην υποστήριξη της καταπολέμησης του φαινομένου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση στοχευμένων
εκδηλώσεων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλων τακτικών μορφών επικοινωνίας
που ως στόχο θα έχουν την ενεργό εμπλοκή των γονέων/ κηδεμόνων στη διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεση
τους προκειμένου να συμμετάσχουν τα παιδιά τους σε σχετικά προγράμματα και ενέργειες. Με
αυτόν τον τρόπο, αναμένεται ότι θα είναι πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στις οποίες σχετικές
πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το σχολείο εφόσον θα έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν
ότι μπορούν έτσι να ενισχύσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους και κατ’ επέκταση να βοηθήσουν στην επιτυχία των μέτρων πρόληψης κατά της σχολικής βίας.22 Επιπλέον, η σχολική
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Dawson-McClure, S., Calzada Ε., Huang Κ-Υ (2015). ‘A population-based approach to promoting healthy child development and school success in low-income urban neighborhoods: impacts on parental care and child behavior
problems’. Prevention Science, 16: 279-290.
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κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί θα είναι πιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία τους με τους γονείς στο πλαίσιο της ενίσχυσης υγιών γονεϊκών πρακτικών και δεξιοτήτων που ενθαρρύνουν
τις μη-βίαιες στρατηγικές για την αντιμετώπιση προκλητικών συμπεριφορών.
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Το παρόν έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα, την Ισότητα
και την Ιθαγένεια (REC) (2014-2020). Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και είναι αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση
των πληροφοριών που περιέχει.

