Σχέδιο ∆ράσης της ETUCE
Σχετικά µε την Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Βίας στα
Σχολεία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα σχολεία, που είναι το εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο
προσωπικό του σχολείου, καθώς και το µαθησιακό περιβάλλον για τους νέους, πρέπει να
παρέχουν ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή κατάσταση για διδασκαλία
και µάθηση.
Γενικά, τα σχολεία είναι οργανωµένοι χώροι στους οποίους τα παιδιά και οι νέοι καθώς επίσης
και οι εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόµενοι στην εκπαίδευση αισθάνονται ασφαλείς. Στις
περιπτώσεις που συγκεντρώνονται στατιστικές ή που δηµοσιοποιούνται τα αποτελέσµατα των
επιθεωρήσεων, τα σχολεία εγκωµιάζονται συχνά για ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα. Πράγµατι µερικές φορές τονίζεται ότι για παιδιά από δυσλειτουργικές
οικογένειες, που ζουν σε φτωχή κατοικία ή µε άλλες δυσκολίες που προκύπτουν από την
οικογενειακή ένδεια, το σχολείο αντιπροσωπεύει ένα χώρο ασφάλειας για τους νέους.
Εντούτοις, όταν εµφανίζονται βίαια γεγονότα στα σχολεία εµποδίζουν τη διδασκαλία και έχουν
επιζήµια επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών και την ποιότητα της
εκπαίδευσης των µαθητών. Ενώ η συχνότητα περιστατικών σοβαρότερης βίας παραµένει
χαµηλή, οποιοδήποτε βίαιο γεγονός µπορεί να να προκαλεί δυσφορία και στους άµεσα
εµπλεκόµενους και σε εκείνους που είναι µάρτυρες, είτε είναι προσωπικό είτε µαθητές.
Είναι εποµένως επιβεβληµένο να ληφθούν µέτρα στα σχολεία µε σκοπό να αποτρέψουν τη βία
και να διευκολύνουν µια ατµόσφαιρα, στην οποία τα παιδιά µπορούν να µάθουν και οι
εκπαιδευτικοί µπορούν να εκτελέσουν την εργασία τους σε ένα θετικό, υγιές και ασφαλές
περιβάλλον.
Τα αποτελέσµατα από µια έρευνα της ΕΕ το 2000 δείχνουν ότι το 4% των υπαλλήλων
υφίστανται βία στην εργασία (προερχόµενη µέσα από ή έξω από τον εργασιακό χώρο).
Επιπλέον, το 12% των εργαζοµένων στον τοµέα της εκπαίδευσης έχουν υποστεί εκφοβισµό
(γνωστό ως ατοµικό ή οµαδικό «bullying/mobbing»).Το 2000, το 11% των υπαλλήλων στους
τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης είχε υποστεί φυσική βία κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 12 µηνών. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η φυσική βία από ανθρώπους εκτός των
συναδέλφων είναι πιο συνήθης: το 1,5% όλων των εργαζοµένων στην ΕΕ είχαν υποστεί βία
από συναδέλφους, ενώ το 4,1% ανέφερε ότι υπέστη βία από άτοµα έξω από τον εργασιακό
χώρο. 1
Η βία µεταξύ των µαθητών, που θεωρείται ότι περιλαµβάνει φυσική και ψυχολογική βία, και
από τους µαθητές προς τους εκπαιδευτικούς και το άλλο προσωπικό του σχολείου, αναφέρεται
ως αυξανόµενο πρόβληµα στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Συµβαίνει, εντούτοις, να µην
συγκεντρώνονται στατιστικές σε οµοειδή βάση για ολόκληρη την Ευρώπη και σε πολλές
περιπτώσεις δεν αντιπαραβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Η αναφερόµενη κατάσταση είναι,
εποµένως, ως ένα ορισµένο βαθµό αφηγήσεις. Εν τούτοις, η βία στα σχολεία αποτελεί έναν
περιορισµό της προστασίας των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, όπως αυτή
διαφυλάσσεται από την Οδηγία-Πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία2.
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Οδηγία 89/391/EEC για την εισαγωγή µέτρων, ώστε να ενθαρρυνθούν βελτιώσεις στην ασφάλεια και την υγεία
των εργαζοµένων στη δουλειά τους.
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Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι, όταν εµφανίζεται, η βία αναστατώνει τη διδασκαλία και τη
µάθηση, αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συγκεκριµένη γνώση και δεξιότητες
για να προβλέψουν και να αποτρέψουν περιστατικά εκφοβισµού και βίας, και για να τα
αντιµετωπίσουν, όταν εµφανίζονται. Για αυτόν τον λόγο, είναι σηµαντικό να επιτραπεί στις
εκπαιδευτικές ενώσεις να ανταλλάξουν εµπειρίες σχετικά µε την καλύτερη πρακτική και να
παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς η γνώση, οι δεξιότητες και η κατάρτιση, ώστε να
αποτρέπουν και να αντιµετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις στα σχολεία. Υπάρχει γενική
ανησυχία σχετικά µε το µαθησιακό και το εργασιακό περιβάλλον, για τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Η βία στα σχολεία είναι ένα σύνθετο φαινόµενο που έχει
επιπτώσεις όχι µόνο στους εκπαιδευτικούς και τις ενώσεις τους, αλλά και άλλους
εµπλεκοµένους στην εκπαίδευση. Τέσσερις κύριες σχέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στην
προσπάθεια να εξεταστούν και να αποτραπούν τα βίαια περιστατικά στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Αυτές οι σχέσεις είναι: µαθητής µε µαθητή, µαθητής µε εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικός
µε εκπαιδευτικό και γονέας µε εκπαιδευτικό (ο γονέας θα µπορούσε επίσης να αντικατασταθεί
από οποιοδήποτε τρίτο µέρος π.χ., αδέρφια, προηγούµενους σπουδαστές, κ.λπ. που βρίσκονται
έξω από τον εργασιακό χώρο). Η βία εµποδίζει την ανάπτυξη των ατοµικών ικανοτήτων. Για
αυτόν τον λόγο, η πάλη ενάντια στη βία στα σχολεία θα έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην πάλη
ενάντια στη βία στην κοινωνία συνολικά.
Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, τα µέτρα που αναπτύσσονται για να αποτρέψουν τη βία στα
σχολεία έχουν αποδειχθεί επιτυχή, κάτι που υπογραµµίζει το πιθανό όφελος της ανταλλαγής
εµπειρίας για την καλύτερη πρακτική και µιας ανάλυσης της δυνατότητας µεταφοράς της
καλύτερης πρακτικής.
Το 1999, συντάχθηκε ένα έγγραφο πολιτικής της ETUCE από µία συµβουλευτική επιτροπή
που διορίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή/∆Σ της ETUCE. Συζητήθηκε στη διάσκεψη
Στρογγυλής Τραπέζης της ETUCE στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 1999 και υιοθετήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση της ETUCE τον Μάιο του 1999. Σχετικά συµπεράσµατα αποτυπώθηκαν στο
εν λόγω έγγραφο, όπως η ανάγκη για αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών και συνέχιση της
επαγγελµατικής ανάπτυξης για την κάλυψη αυτού του ζητήµατος, η σηµασία της υποστήριξης
άλλων επαγγελµατιών συµπεριλαµβανοµένων ψυχολόγων, θεραπευτών και συµβούλων στην
αντιµετώπιση του εκφοβισµού και των θυµάτων του εκφοβισµού, καθώς και η σπουδαιότητα
της διοίκησης, της εποικοδοµητικής διαχείρισης συγκρούσεων και των σχολικών σχεδίων
δράσης. Το τρέχον πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθεί ως έγκαιρη επισκόπηση ζητηµάτων που
αντιµετωπίστηκαν ήδη από την ETUCE το 1999, αλλά που εξακολουθούν να προκαλούν
ανησυχία για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Αυτόνοµη Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην
Εργασία, που υπογράφεται από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους UNICE, UEAPME,
CEEP και την ETUC (καθώς και την επιτροπή-σύνδεσµο EUROCADRES/CEC) τον Μάρτιο
2007, δίνει στο συνδικαλιστικό κίνηµα ένα πρόσθετο εργαλείο για την ανάσχεση όλων των
µορφών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Για αυτόν τον λόγο, η ETUCE
εφαρµόζει το πρόγραµµα «Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στα Σχολεία», το οποίο
στοχεύει στην επίτευξη τριών κύριων στόχων. Ο πρώτος στόχος περιλαµβάνει την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των συνδικάτων, προκειµένου να προσδιοριστεί η καλύτερη πρακτική στα
βασικά θέµατα και να αναλυθεί η δυνατότητα µεταφοράς αυτής της καλύτερης πρακτικής στις
διάφορες χώρες µέσα στην ΕΕ/ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες, για να προσφέρει στους
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εκπαιδευτικούς διάφορες επιλογές για την αντιµετώπιση της κακής και βίαιης συµπεριφοράς
των σπουδαστών/µαθητών. Η ETUCE παρείχε πληροφορίες στα εκπαιδευτικά συνδικάτα για
την Αυτόνοµη Συµφωνία-Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία «από τη
σκοπιά των εκπαιδευτικών» .
Αυτό το έγγραφο πολιτικής σκοπεύει να θέσει τη βάση στην οποία η ETUCE θα λειτουργήσει
σχετικά µε το ζήτηµα κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Τέσσερα κύρια επίπεδα για
συγκεκριµένες ενέργειες έχουν προσδιοριστεί:
1.
2.
3.
4.

Ευρωπαϊκό επίπεδο
Εθνικό/περιφερειακό επίπεδο
Τοπικό/επαρχιακό επίπεδο
Σχολικό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ETUCE δεσµεύεται:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Να συνεχίσει την πληροφόρηση και την εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου των
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία σε εθνικό
επίπεδο και επίπεδο συνδικάτων.
Να συγκεντρώσει τις εθνικές ορθές πρακτικές από την εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου
στον τοµέα της εκπαίδευσης και να τις διαδώσει στις οργανώσεις-µέλη της.
Αναφέρει στην ETUC τον τρόπο µε τον οποίο η εθνική εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου
πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που στέλνονται από τις οργανώσεις-µέλη
της.
Να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα τη
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
(πενταετή έγγραφα στρατηγικών οδηγιών) και τις σχετικές πολιτικές και τα νοµοθετικά
µέτρα, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην παρενόχληση και τη βία στην εργασία
στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
Να ελέγχει και να επηρεάζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ όσον αφορά τις
εκπαιδευτικές πολιτικές, που θέτουν το ζήτηµα στην προσοχή της Γενικής ∆ιεύθυνσης για
την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Να βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά µε το γεγονός ότι µια καλή οργάνωση της
εργασίας στο σχολείο είναι ουσιαστική για την παρεµπόδιση και την αντιµετώπιση της βίας
στα σχολεία.
Να υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στον συνυπολογισµό της
παρενόχλησης και της βίας (πρόληψη) στην αξιολόγηση του κινδύνου που απαιτείται από
την Οδηγία για εισαγωγή µέτρων, ώστε να ενθαρρυνθούν οι βελτιώσεις στην ασφάλεια και
την υγεία των εργαζοµένων στην εργασία (89/391/EEC), ιδιαίτερα στα πλαίσια της
Εκστρατείας για Υγιείς Εργασιακούς Χώρους σχετικά µε την Αξιολόγηση του Κινδύνου,
που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για τη Ασφάλεια και Υγεία στην
εργασία.
Να εξετάζει το ζήτηµα της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία για τους
εκπαιδευτικούς µέσα στο ∆ίκτυο Συνθηκών Εργασίας της ETUCE 3.
Να διαπραγµατεύεται ειδικές και κοινές οδηγίες µε τους εργοδότες στην εκπαίδευση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε το πώς να εφαρµόσουν τη Συµφωνία-Πλαίσιο των
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων.

Ή µέσα στο πλαίσιο ενός πιθανού µελλοντικού ∆ικτύου Υγείας και Ασφάλειας.
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Σε εθνικό/περιφερειακό4 επίπεδο εκπαιδευτικών συνδικάτων
¾ Η ETUCE δεσµεύεται:
•

•
•
•
•

Να διατηρήσει την αποκτηµένη γνώση και την εµπειρία από το πρόγραµµά της «Πρόληψη
και Αντιµετώπιση της Βίας στα Σχολεία» συνεχίζοντας να συγκεντρώνει τις εθνικές καλές
πρακτικές και διαδίδοντας τον οδηγό εφαρµογής της Συµφωνίας-Πλαισίου των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία.
Να υποστηρίζει τις οργανώσεις-µέλη της στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις εθνικές
πολιτικές και τις εθνικές νοµοθεσίες για την υγεία και την ασφάλεια στην απασχόληση και
ιδιαίτερα για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία.
Να υποστηρίζει τις οργανώσεις-µέλη της στις προσπάθειές τους να παρέχουν στα σχολεία
το απαραίτητο πλαίσιο για να αντιµετωπίσουν και να αποτρέψουν τη βία στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον και για να προσδώσουν διαφάνεια στις ενέργειες που γίνονται.
Να υποστηρίζει τις οργανώσεις-µέλη της στην ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών των
συνδικάτων και στο πώς να εξασφαλίσουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και ευηµερία
στο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές.
Να υποστηρίζει τις οργανώσεις-µέλη της στην προώθηση της ανάπτυξης οδηγιών για τα
σχολικά σχέδια δράσης.
¾ Η ETUCE συµβουλεύει τα εθνικά συνδικάτα:

•

Να συνεχίσουν την πληροφόρηση και την ενηµέρωση σχετικά µε το ζήτηµα, ειδικά για τις
επιπτώσεις της έλλειψης δράσης, και να πιεστούν οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές
και άλλοι εργοδότες στην εκπαίδευση σχετικά µε την ανάγκη για δράση για να
αντιµετωπιστεί η βία στα σχολεία

•

Να διαπραγµατευτούν τις ειδικές και τις κοινές οδηγίες µε τους εργοδότες στην εκπαίδευση
σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε το πώς να εφαρµόσουν τη συµφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων
Να εργαστούν για την υιοθέτηση των συγκεκριµένων συλλογικών συµβάσεων εργασίας
στις χώρες, όπου το επιτρέπει το εθνικό µοντέλο συλλογικών διαπραγµατεύσεων
Να προωθήσουν την κατάρτιση για την υγεία και την ασφάλεια των συνδικαλιστών
εκπροσώπων/των αρµόδιων υπαλλήλων σχετικά µε τη συµπερίληψη των ζητηµάτων
παρενόχλησης και βίας στις διαπραγµατεύσεις συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Να παρέχουν συµβουλές και οδηγίες σχετικά µε τα αποδοτικά µέτρα και τα εργαλεία - για
τη διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου – σχετικά µε το πώς να αντιµετωπίζουν και
να αποτρέπουν την παρενόχληση και τη βία στα σχολεία, µε προτεραιότητα στα
παραδείγµατα µέτρων που λαµβάνονται ως τµήµα της διαδικασίας αξιολόγησης του
κινδύνου.
Να διαδίδουν αυτές τις οδηγίες στις περιφερειακές, τοπικές, ακόµα και σχολικές
οργανώσεις.
Να προωθούν µέτρα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές για το πώς να
αποτρέπουν και να αντιµετωπίζουν τη βία στα σχολεία
Να εργάζονται για την ένταξη της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία στα πλαίσια
της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη.

•
•
•

•
•
•
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Θα πρέπει να αναληφθεί δράση στο αντίστοιχο επίπεδο, σε εξάρτηση µε τη διαίρεση των δεξιοτήτων στην
εκπαίδευση σε κάθε χώρα.
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•
•

Να προωθούν την υιοθέτηση οδηγιών για το πώς να αναπτύξουν τα σχολικά σχέδια δράσης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης, της αξιολόγησης του κινδύνου, της µεσολάβησης
και της υποστήριξης θυµάτων).
Να προωθούν τη διδασκαλία µαθηµάτων µέσα στο εθνικό αναλυτικό πρόγραµµα που
συµβάλλουν στη θετική συµπεριφορά µαθητών στα σχολεία (δηλ.: πολιτική εκπαίδευση,
µαθαίνω να συµπεριφέροµαι)

Σε τοπικό επίπεδο, η ETUCE συµβουλεύει τα εθνικά συνδικάτα:
•

Να επηρεάζουν την κατανοµή της απαιτούµενης χρηµατοδότησης προκειµένου να
αποτραπεί και να αντιµετωπιστεί η βία στα σχολεία.

•

Να επηρεάζουν την οργάνωση εκπαιδευτικών µαθηµάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους
διευθυντές σχετικά µε την παρεµπόδιση και την αντιµετώπιση της παρενόχλησης και της
βίας.

•

Να συνηγορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών µαθηµάτων για τους διευθυντές για το πώς
να εφαρµόζουν την αξιολόγηση του κινδύνου στα σχολεία τους.
Να ενηµερώνουν τις τοπικές οργανώσεις τους για τα δικαιώµατά τους σε περιπτώσεις βίας
στο χώρο εργασίας τους ή/και εναντίον τους, καθώς επίσης και για την υποστήριξη που
προσφέρεται από το συνδικάτο για τους εκπαιδευτικούς που είναι θύµατα βίας.

•

Σε επίπεδο σχολείου, η ETUCE συµβουλεύει τα εθνικά συνδικάτα:
•
•
•
•
•

Να κάνουν προσπάθειες επικέντρωσης σε κίνητρα για να προωθηθεί η εφαρµογή της
αξιολόγησης του κινδύνου στα σχολεία.
Να δώσουν έµφαση στη σηµασία της εµπλοκής της διεύθυνσης του σχολείου στο στάδιο
της αντιµετώπισης της παρενόχλησης και της βίας στα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς,
πάντα κατόπιν διαβουλεύσεων µε την εκπαιδευτική κοινότητα.
Να προωθούν την πρόληψη της βίας, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων µεσολάβησης.
Να ελέγχουν την εφαρµογή των σχολικών σχεδίων δράσης.
Να αναπτύσσουν πολιτική αυτονοµίας στα σχολεία, προκειµένου να είναι σε θέση να
βρουν τους καλύτερους τρόπους για καλές σχέσεις στο σχολείο, συµπεριλαµβανοµένης της
καθιέρωσης συµφωνιών µεταξύ όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονέων, µαθητών,
εκπαιδευτικών, άλλων εργαζόµενων, κ.λπ.).
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