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Πραγµατοποιήθηκε στις 3 – 4 Απριλίου στη Μαδρίτη το σεµινάριο της ETUCE στο 
πλαίσιο του προγράµµατος “TRUCE” µε θέµα «Τα συνδικάτα ενδιαφέρονται για την 
εκπαίδευση – τη βία στα σχολεία». 
Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησε ο ∆ηµήτρης Πεππές, µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ενώ από 
την πλευρά της ∆ΟΕ συµµετείχε ο Τριαντάφυλλος Οικονόµου, µέλος του ∆.Σ. της 
∆ΟΕ. 
Στόχος του σεµιναρίου ήταν η ενηµέρωση των συνδικάτων – µελών της ETUCE για 
την κλιµακούµενη σχολική βία και τους τρόπους αντιµετώπισης – αντίδρασης των 
συνδικάτων µε παραδείγµατα «καλών πρακτικών» από τις χώρες τους, καθώς και την 
ενηµέρωση των συµµετεχόντων για την Αυτόνοµη Συµφωνία Πλαίσιο, που υπεγράφη 
από τους Ευρωπαϊους κοινωνικούς εταίρους (ETUC, BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP) για τη Βία και την Παρενόχληση στην Εργασία.  
Το σεµινάριο άνοιξε µε τον χαιρετισµό του Γεν. Γραµµατέα της ETUCE, ο οποίος 
επεσήµανε ότι το µεγαλύτερο «έλλειµµα» της παραπάνω συµφωνίας, είναι ότι δεν 
λειτουργεί συνδυαστικά ή / και σε αντιστοιχία µε την προηγούµενη Αυτόνοµη 
Συµφωνία Πλαίσιο που υπέγραψαν οι κοιν. εταίροι για το εργασιακό στρες. Το 
γεγονός αυτό επισηµάνθηκε πολλές φορές διότι, ενώ ήταν στις προθέσεις των 
εκπροσώπων των εργαζοµένων να υπάρξει αυτή η «σύνδεση» για ευνόητους λόγους, 
ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τους εκπροσώπους των εργοδοτών και 
παραπέµφθηκε για συζήτηση στο µέλλον.  Παράλληλα, ο κ. Romer, έδωσε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης εξειδικευµένης συµφωνίας για τη Βία και την 
Παρενόχληση στο χώρο της εκπαίδευσης, δεδοµένης και της κλιµάκωσης της 
σχολικής βίας, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και µε ανθρώπινα θύµατα.  
Ακολούθησε χαιρετισµός από τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και εργασίας. Ο κ. Tregenza, παρουσίασε το 
έργο του ιδρύµατος, το οποίο έχει συστήσει ένα είδος «παρατηρητηρίου» για τη 
σχολική βία, το οποίο ενηµερώνεται µέσω ερευνών που γίνονται κάθε χρόνο µέσα 
στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. Στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος υπάρχουν 
τα ερωτηµατολόγια µεταφρασµένα στις περισσότερες γλώσσες των χωρών – µελών 
της Ευρ. Ένωσης, τα οποία συµπληρώνονται και αποστέλλονται στο ίδρυµα.  
Στην εισήγησή του παρουσίασε συνοπτικά τα τελευταία πορίσµατα από την 4η 
Έρευνα, στα οποία φαίνεται ότι οι εκδηλώσεις της βίας στα σχολεία εναντίον των 
παραγόντων της εκπ/κής κοινότητας είναι και σωµατικές και ψυχολογικές και µπορεί 
να προέρχονται είτε από άτοµα εντός της σχολ. Κοινότητας είτε από άτοµα έξωθεν 
αυτής. Κατά τον οµιλητή, ο τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος ποικίλλει από χώρα 
σε χώρα, εξαιτίας του διαφορετικού υπάρχοντος ή µη υπάρχοντος, εθνικού 
νοµοθετικού πλαισίου.  
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Alejandro Tiana, Υφυπουργός Παιδείας της 
Ισπανίας, ο οποίος επεσήµανε την αύξηση των περιστατικών βίας στα Ισπανικά 
σχολεία, τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό υπήρξε µια συµφωνία η οποία 
υπεγράφη από τα περισσότερα (όχι από την πλειονότητα) των εκπαιδευτικών 
συνδικάτων και της κυβέρνησης το 2006, η οποία, αργότερα, διευρύνθηκε µε τη 
συµµετοχή γονεϊκών – µαθητικών οργανώσεων και η οποία είχε στόχο την προαγωγή 
του θετικού κλίµατος διαβίωσης στο σχολείο, µέσω τµηµάτων καθοδήγησης που 
υπάρχουν σε σχολεία της Α/βάθµιας Εκπ/σης, και τα οποία αποτελούνται από 
ψυχολόγους, κοιν. λειτουργούς, κ.λπ. Στη συµφωνία αυτή περιέχεται και ο όρος ότι η 
αναγκαία κατάρτιση για τη βελτίωση των σχέσεων στα σχολεία πρέπει να 
συµπεριληφθεί στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα, µε τον 
οµιλητή, το επόµενο βήµα για τον εµπλουτισµό της παραπάνω συµφωνίας θα είναι η 
δηµιουργία από κοινού µε τα Συνδικάτα ενός παρατηρητηρίου των σχέσεων στο 
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σχολείο σε εθνικό επίπεδο, για να εισαχθεί η αγωγή του πολίτη στο αναλυτικό 
πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό, το 2006 η Ισπανική κυβέρνηση δηµιούργησε ένα 
τµήµα του αναλυτικού προγράµµατος που αφορά στην αγωγή του πολίτη, 
προκειµένου να αποτελέσει πεδίο προβληµατισµού και για τη σχολική βία. Το 
σηµαντικό εδώ είναι, ότι το υπόλοιπο τµήµα του προγράµµατος, θα συνδιαµορφωθεί 
από τις τοπικές αρχές και από το κάθε σχολείο χωριστά, ανάλογα µε τις τοπικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες (αποκέντρωση των σχολείων).  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Christine Blower, συντονίστρια του προγράµµατος 
TRUCE για τη βία στα σχολεία και γεν. γραµµατέας της ΝUT (Ένωση 
Εκπαιδευτικών της Αγγλίας), η οποία αναφέρθηκε στα θέµατα – κλειδιά που, κατά τη 
γνώµη της, πιθανώς να αποτελούν και τις ενδεδειγµένες λύσεις γι αυτό το περίπλοκο 
θέµα της βίας στα σχολεία: 

- Ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: σε σχέση µε την αρχική 
εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξή τους 

- Ανάγκη για συνεργασία και µε τα νοµοθετικά σώµατα, αλλά και µε τις αρχές 
επιβολής της τάξης (αστυνοµία, κ.λπ.)  

Από την ΝUT ήταν και η επόµενη οµιλήτρια, η κα Ros Mc Neil Τµηµατάρχης στο 
Τµήµα Εκπαίδευσης και Ίσων Ευκαιριών του συνδικάτου, η οποία παρουσίασε τον 
«Χάρτη για τα σχολεία» της οργάνωσής της, ο οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβρη του 
2005, κατόπιν σχετικής απόφασης από την Εθνική Συνδιάσκεψη της NUT τον Μάρτη 
του 2005. Σε αυτόν περιέχονται: τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των παιδιών και 
των νέων ανθρώπων, των εκπαιδευτικών, των γονέων, του διοικητικού µηχανισµού 
των σχολείων, των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης. Όσον αφορά τα δικαιώµατα 
των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τον «Χάρτη», οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν: 

- συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση σε θέµατα στρατηγικών συµπεριφοράς 
- σαφώς καθορισµένη κλίµακα πειθαρχικών µεθόδων στις οποίες θα 

συµπεριλαµβάνονται ανταµοιβές αλλά και µέσα τιµωρίας 
- σαφείς οδηγίες για τους τρόπους αντιµετώπισης κρίσεων 
- απαλλαγή σε περιπτώσεις λεκτικής κακοποίησης, απειλών ή φυσικής 

(σωµατικής) κακοποίησης και  
- τον απαραίτητο χρόνο µέσα στη σχολική µέρα προκειµένου να µοιραστούν 

πληροφορίες, εµπειρίες και αποτελεσµατικές στρατηγικές 
Θα πρέπει επίσης οι εκπαιδευτικοί να έχουν το δικαίωµα να: 

- γνωρίζουν που να απευθυνθούν για βοήθεια / υποστήριξη 
- γνωρίζουν τους χωροταξικούς κανονισµούς για την εκκένωση των τάξεων 
- εργάζονται σ’ ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και συνεργατικό 
- έχουν ισχυρή καθοδήγηση από τους διευθυντές οι οποίοι θα παρέχουν ευρεία 

υποστήριξη σε όλο το προσωπικό 
- έχουν σωστές αίθουσες διδασκαλίας και ανάλογο αριθµό µαθητών και 
- αποτελεσµατικές πολιτικές για την υγεία και την ασφάλειά τους 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τη ΝUT, αυτές είναι: 
ο σεβασµός στους µαθητές, οι υψηλές προσδοκίες για την πρόοδο των µαθητών, η 
αποτροπή όλων των µορφών παρενόχλησης µεταξύ µαθητών (bullying).  
Η 1η µέρα του σεµιναρίου συνεχίστηκε µε την εισήγηση από την Βουλγαρία, και από 
την Αντιπρόεδρο της ETUCE κα Kounka Damianova, και Γραµµατέα ∆ιεθνών 
Σχέσεων της Βουλγαρικής Ένωσης Εκπ/κών. Η κα Damianova µίλησε, καταρχήν, για 
την αύξηση που δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία στη Βουλγαρία, όσον αφορά τη βία 
στα σχολεία. Σηµείωσε ότι και στη χώρα της έχει αρχίσει και δίνεται έµφαση στον 
τοµέα της πρόληψης. Γι αυτό το λόγο στο παιδαγωγικό πτυχίο προσφέρονται και 
εξειδικευµένες επιλογές, όπως η επίλυση ψυχικών συγκρούσεων, εργασία µε παιδιά 



 3

και εφήβους µε ποινικό µητρώο κ.λπ. Αυτές οι επιλογές εισήχθησαν στο πρόγραµµα 
σπουδών πριν δυο χρόνια και πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των 3ετών 
σπουδών. Επιπλέον, τα νέα µεταπτυχιακά στην παιδαγωγική που θα προταθούν, θα 
έχουν σχέση µε τη βίαιη συµπεριφορά των παιδιών, την υποστήριξη των θυµάτων, 
κ.λπ. Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, το 
Εθν. Παιδαγωγικό κέντρο της Βουλγαρίας, µέσω των περιφερειακών κλάδων του, 
οργανώνει την ετήσια κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, µε µαθήµατα όπως: πρόληψη της βίας στα σχολεία (εσωτερική και 
εξωτερική), απάντηση στην επιθετικότητα και τη βία, επίλυση συγκρούσεων, 
δεξιότητας στην επικοινωνία. Προωθείται επίσης και η συνεργασία µεταξύ εκπ/κών, 
γονέων, ιδρυµάτων και ΜΚΟ σε θέµατα βίας, παρενόχλησης, κ.λπ.  
Απ την πλευρά του Γερµανικού Εκπαιδευτικού Συνδικάτου, ο Αντιπρόεδρος της 
GEW, κ. Jan Nissen, µίλησε για το Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης το οποίο, ήδη, 
εκπονείται και το οποίο θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισης 
περιστατικών βίας στο σχολείο σε µία κλίµακα που θα ξεκινάει από το τι πρέπει να 
κάνει ο εκπαιδευτικός σε περίπτωση βανδαλισµών στο σχολείο µέχρι και το πώς 
πρέπει να αντιδράσει σε περίπτωση επιθέσεων µε όπλο. Το παραπάνω σχέδιο θα 
εφαρµοστεί σε όλα τα κρατίδια της Γερµανίας. Φυσικά, εκτός από αυτό το Σχέδιο 
Έκτακτης ανάγκης, ο εκπρόσωπος του Γερµανικού Συνδικάτου, µίλησε και για την 
πρόληψη στην οποία πρέπει να δοθεί βάρος, πριν την έσχατη λύση. Τέτοια µέτρα 
στην κατεύθυνση της πρόληψης τα οποία εφαρµόζονται στα κρατίδια της Γερµανίας, 
είναι η κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς που εστιάζει στη διεύρυνση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων τους και την κοινωνική αλληλεπίδρασή τους κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών) και στις 
δεξιότητες παροχής συµβουλών µέσω της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης για το 
θέµα της σχολικής βίας.  
 Η τελευταία εισήγηση για την 1η µέρα ήταν από τον κ. Patricio Perez, από την 
FECCOO Ισπανίας. Η «καλή πρακτική» του συνδικάτου του, την οποία παρουσίασε 
αφορούσε στο Σχέδιο για την Βελτίωση των Σχέσεων στο Σχολείων, το οποίο 
παρουσίασε ο Ισπανός Υφυπουργός, αφού η FECCOO ήταν ένα από τα συνδικάτα 
που είχε υπογράψει τη συµφωνία. Επεσήµανε ιδιαίτερα ότι το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα δίνει µεγάλη σηµασία στη µεσολάβηση ή στην επίλυση των όποιων 
διαφορών µε ειρηνικό τρόπο, στη µείωση του αριθµού των µαθητών στην τάξη, στην 
ατοµική διδασκαλία από ψυχολόγους και κοιν. λειτουργούς και στη συµµετοχή της 
τοπικής κοινότητας. Ένα άλλο ανάλογο πρόγραµµα που είχε εφαρµόσει το ισπανικό 
συνδικάτο ήταν και το πρόγραµµα Atlantida, που στοχεύει στη διευκόλυνση 
ανταλλαγής εµπειριών των εκπαιδευτικών πάνω σε τέτοιου είδους θέµατα. Επίσης, ο 
οµιλητής αναφέρθηκε και στο καινούργιο πρόγραµµα για εκπαιδευτικούς που εκπονεί 
το συνδικάτό του και θα ονοµάζεται Redes και το οποίο θα είναι ένας διαδικτυακός 
τόπος όπου θα παραδίδονται εκπαιδευτικά µαθήµατα.  
Η 2η µέρα ήταν αφιερωµένη στις οµάδες εργασίας, όπου ο στόχος ήταν να ανιχνευθεί 
ο βαθµός συχνότητας της εµφάνισης περιστατικών βίας στο σχολείο σε κάθε µία από 
τις χώρες που συµµετείχε στις οµάδες και οι ενδεχόµενοι τρόποι αντιµετώπισης. 
Αυτό που διαφάνηκε απ’ την οµάδα εργασίας στην οποία συµµετείχε η Ελλάδα, η 
Κύπρος, η Πολωνία, η Σκωτία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία, ήταν ότι εκτός της 
Ελλάδας και της Κύπρου, όπου τα περιστατικά, τουλάχιστον ακόµη, είναι 
µεµονωµένα µε µια ελαφρώς αυξητική τάση, οι υπόλοιπες χώρες είχαν πολύ έντονο 
πρόβληµα. Εντύπωση προκάλεσε η Ουγγαρία, όπου ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, 
ανέφερε ότι η νοµοθεσία της χώρας, απαγορεύει στον εκπαιδευτικό ακόµη και να 
αποβάλει από την τάξη µαθητή, όταν αυτός προβαίνει σε οποιαδήποτε παρενόχληση 
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της τάξης ή του εκπαιδευτικού. Το εντονότερο πρόβληµα όµως που διαφάνηκε από 
τις τοποθετήσεις των υπολοίπων, ήταν η περίπτωση της διαδικτυακής παρενόχλησης 
– παρενόχλησης του κυβερνοχώρου (cyber bullying), την οποία πρώτη έθιξε η 
εκπρόσωπος του Σκωτσέζικου συνδικάτου και η οποία είχε πέσει θύµα µιας τέτοιας 
παρενόχλησης από µαθητή, ο οποίος «ανέβασε» στο διαδίκτυο συκοφαντικό κείµενο 
µε φανταστικές λεπτοµέρειες για την προσωπική της ζωή.  
Στην παρέµβασή τους οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, καταρχήν επεσήµαναν το γεγονός 
ότι, πριν συζητηθούν τα φαινόµενα της σχολικής βίας, θα έπρεπε να αναζητηθούν 
πρώτα οι αιτίες για την εκδήλωσή τους και άρα ο τρόπος για να αντιµετωπιστεί το 
φαινόµενο στη ρίζα του. Αιτίες όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, η κοινωνική 
ανισότητα, η διαφορετικότητα κ.λπ. είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις γενικότερες 
οικονοµικές πολιτικές που ακολουθούνται καθώς και τις πολιτικές 
υποχρηµατοδότησης στον τοµέα της εκπαίδευσης.  
Στο ειδικότερο µέρος οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ, αναφέρθηκαν στο ότι 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τέτοια φαινόµενα η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
και της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι το πρωταρχικό µέτρο. Η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, αρχική αλλά και δια βίου θα επέτρεπε, καταρχήν, στον εκπαιδευτικό 
να έχει µία «πρώτη γραµµή άµυνας» καθιστώντας τον ικανό να σχεδιάσει 
προγράµµατα πρόληψης. Εδώ επισηµάνθηκε ότι σε καµία περίπτωση ο εκπαιδευτικός 
δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει το έργο και την υποχρέωση της Πολιτείας, να 
«εξοπλίσει» τα σχολεία µε το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγους, 
κοιν. λειτουργούς, κ.λπ.).  
Τέλος, από τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ κ. ∆ηµήτρη Πεππέ, ως «καλή πρακτική» 
αναφέρθηκε το πρόγραµµα που εκπόνησε το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ για τον Ρατσισµό 
και την ξενοφοβία. Το πρόγραµµα αυτό έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος EQUAL το 2003 µε τη συµµετοχή Γυµνασίων της χώρας και το οποίο 
είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση του οµότιτλου βιβλίου από το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ. 
 
 
 
 
 
       ∆ηµήτρης Πεππές 
       Τριαντάφυλλος Οικονόµου  
       


