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Ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ενδοσχολική Βία και
Παραβατικότητα» σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.

«Ενδοσχολική Βία και Παραβατικότητα: Σύγχρονοι προβληματισμοί»
ήταν
το θέμα της ημερίδας- συνάντησης εργασίας που απευθυνόταν στις
Διευθύντριες και Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων ανατολικής
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 4/4/2012
και φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του καινούριου Δημαρχείου της πόλης.
Η εκδήλωση αυτή εντάχθηκε στις δράσεις της ομάδας εργασίας της
Αντιδημαρχείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (του Δήμου Θεσσαλονίκης) για
θέματα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Στην ομάδα εργασίας
συμμετείχε απο το ξεκίνημα της η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.
Βία λεκτική,ψυχολογική,σωματική,ακόμη και διαδικτυακή ή
ηλεκτρονική.
Τα περιστατικά πληθαίνουν, η επιθετικότητα εκδηλώνεται με πολλούς
τρόπους και τραυματίζει για να «επιστρέψει» το τραύμα που την έχει
θρέψει.
Ο διαχωρισμός «θύματος-θύτη» είναι λανθασμένος αφου και στις δύο
περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά κι εφήβους που έχουν εμπλακεί στο
πρόβλημα.
Σίγουρα τα περιστατικά που έφτασαν μέχρι και την πόρτα της Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων είναι η μειοψηφία μπροστά στις πραγματικές
διαστάσεις του προβλήματος και στην έκταση των φαινομένων του
εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις
αποσιωπούνται γιατί θεωρείται οτι εκθέτουν και στιγματίζουν τους θύτες,τα
θύματα, το κύρος του σχολείου.Η ασφάλεια στο σχολείο αποτελεί βασικό
δικαίωμα των μαθητών, αλλα και όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Η ποινικοποίηση του προβλήματος σίγουρα δεν είναι η λύση.

Χρειάζεται ευαισθησία στον χειρισμό ώστε να μην υπάρχει παγίδευση στη
βάση ποιος είναι ο δράστης και ποιος είναι το θύμα γιατι και οι δυο
χρειάζονται βοήθεια. Να μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις,
συμμετοχικές. Οι ίδιοι οι μαθητές να εκπαιδεύονται απο το σχολείο στην
ειρηνική επίλυση των διαφορών τους.Κι αυτό απαιτεί να γίνει η αρχή απο
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των μαθητικών
ομάδων για να αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές ρόλο διαμεσολαβητή για
την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς και των συγκρούσεων.
Σ' αυτές τις θέσεις και την αντίληψη κινήθηκε η εισήγηση της
Επιμελήτριας
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Δήμητρας Κουτσιμάνη, στην ημερίδα αφού
προηγούμενα παρουσίασε το ρόλο της Υ.Ε.Α. τις δράσεις που συνοδεύουν
την υποστήριξη των ανηλίκων και των οικογενειών τους τόσο για όσους και
Εισηγήσεις επίσης υπήρξαν από τους Παιδοψυχιάτρους Νίκο Ζηλίκη και
Αναστασία Μπέκα, Χριστίνα Χρηστίδου ( σχολική ψυχολόγο ) και
εκπαιδεύτικους Θεοδώρα Τσιφτελίδου και Μαρία Μπαρμπαγιάννη.
Μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτικών έγινε ανταλλαγή απόψεων
για την ενδοσχολική βία και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες της από κοινού
ουσιαστικής συνεργασίας για παρεμβάσεις πρόληψης, ενημέρωσης,
αντιμετώπισης σε μαθητές, γονείς, καθηγητές.
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