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Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Από το 2006 (έρευνα ΕΚΚΕ) η σχολική βία στη χώρα µας περιλαµβάνει
καταστροφές σχολικού εξοπλισµού, βανδαλισµούς, πρόκληση σωµατικών βλαβών,
λεκτικές προσβολές, εκφοβισµούς και αποκλεισµούς από τις παρέες. Στα αστικά
κέντρα εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό. Μαθητές µε χαµηλή βαθµολογία
εµπλέκονται περισσότερο σε παρόµοια περιστατικά είτε ως θύτες είτε ως θύµατα. Τα
αγόρια είναι συχνότερα δράστες και θύµατα σχολικού εκφοβισµού µε εξαίρεση την
περίπτωση σεξουαλικής προσβολής, όπου θύµατα είναι κυρίως τα κορίτσια.

ÈÅ

Η σχολική βία ως βία «που εκφράζει αίτηµα» χρειάζεται πάνω απ’ όλα µία
απάντηση ανοχής, διαλόγου, στήριξης και διαθεσιµότητας και όχι εύκολες
ακυρωτικές λύσεις τύπου «αποδιοποµπαίου τράγου». Στόχος του κάθε σχολείου και
της εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση των µαθητών και η ανάδειξη της
ατοµικότητας µέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία της οµάδας, την αποδοχή
του διαφορετικού. Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται, γιατί απλούστατα δεν έχει τεθεί
ποτέ. Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να κάνει την αυτοκριτική του και
να εκσυγχρονιστεί απαντώντας στην ανάγκη δηµιουργίας ενός οµαδο-συνεργατικού
συστήµατος εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος του µαθητή θα µεταβληθεί από µία παθητική
στάση ατοµικής αποδοχής γνώσεων σε µία ενεργητική αναζήτηση και επεξεργασία
γνώσεων, έκφρασης ιδεών και συναισθηµάτων σε οµαδική βάση.

Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα µε τη στείρα και άκριτη αποστήθιση της
διδακτέας ύλης οδηγεί στην τυποποίηση της γνώσης και στην αδυναµία να αναπτύξει
ο µαθητής µία προσωπική σχέση µε αυτή και µέσω αυτής µε τους συµµαθητές του.
Το γεγονός αυτό ακυρώνει τους νέους και τους οδηγεί σε σταδιακή συρρίκνωση της
εικόνας εκτίµησης του εαυτού τους, σε αδυναµία να εκφράσουν τη µαταίωση και το
θυµό τους. Η ανεπάρκεια και η κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος οδηγεί σε
διάφορα επεισόδια (βίαιες συµπεριφορές και συγκρούσεις) που αναδεικνύουν τις
δυσκολίες κοινωνικοποίησης και ενσωµάτωσης των µαθητών. Έτσι, η σχολική βία
αναγορεύεται σε αίτηµα-πρόφαση-αντίδραση.
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Το σχολικό περιβάλλον, για να αποκτήσει πρωτίστως σχέσεις συνοχής,
αλληλεγγύης και ανθρωπισµού, πρέπει να εκπαιδεύει στο πλαίσιο της οµάδας και όχι
να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός εκπαιδευτικού µονόδροµου µε στόχο τη
βαθµολογική αξιολόγηση του µαθητή από το δάσκαλο όπως γίνεται σήµερα. Ένα
οµαδο-συνεργατικό σύστηµα εκπαίδευσης αποβλέπει στο να κινητοποιήσει το
µαθητή µε την ενεργητική ισότιµη συµµετοχή του στο πλαίσιο της µαθητικής οµάδας
µε στόχο την κριτική επεξεργασία, κατανόηση, παρουσίαση και αφοµοίωση της
διδακτέας ύλης. Ο ρόλος του καθηγητή παραµένει το ίδιο αναγκαίος και σηµαντικός,
καθώς κατευθύνει και συντονίζει τις µαθητικές οµάδες στα νέα τους καθήκοντα,
αξιολογεί και εµπλουτίζει το έργο τους. Η ανάπτυξη δυναµικής στο πλαίσιο µιας
σχολικής οµάδας απαντά στις πρωταρχικές και επιτακτικές ανάγκες των νέων για
επικοινωνία, αυτοπραγµάτωση, δηµιουργική έκφραση και αυτοαξιολόγηση.

Ασφαλώς, η βία των µαθητών και των νέων έχει πολλές αιτίες πέραν της
µονοδιάστατης σχολικής φίµωσης που υφίστανται. Παράγοντες, όπως η
οικογενειακή αποξένωση, η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι απρόσωπες
σχέσεις γειτονίας, το έλλειµµα φυσικού και κοινωνικού ζωτικού χώρου, η
αλλοτρίωση και παθητικοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της τηλεόρασης και
των Η/Υ, η µαζική προβολή και η ηρωοποίηση της βίας, η αύξηση της φτώχειας, της
εγκληµατικότητας και του κοινωνικού ρατσισµού αποτελούν µερικές από τις
βασικότερες αιτίες της νεανικής και σχολικής βίας. Όµως, το σχολείο είναι το βασικό
εργαστήρι διάπλασης των νέων ανθρώπων και το ουσιαστικότερο µέσο παρέµβασης
που διαθέτει η κοινωνία για την ισορροπηµένη και υγιή ψυχοσωµατική ανάπτυξή
τους. Εάν δεν αξιοποιηθεί σωστά ο εργαλειακός του χαρακτήρας-κλειδί, τότε η
νεολαία και η κοινωνία δεν θα µπορέσουν να αναπτύξουν αντιστάσεις στην
κλιµακούµενη βία.
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(Μίτση Σχοινά,
κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, διασκευή, από το διαδίκτυο)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις.

Β1.

«Το σχολικό περιβάλλον, για να αποκτήσει πρωτίστως σχέσεις συνοχής,
αλληλεγγύης και ανθρωπισµού, πρέπει να εκπαιδεύει στο πλαίσιο της οµάδας και
όχι να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός εκπαιδευτικού µονόδροµου µε στόχο τη
βαθµολογική αξιολόγηση του µαθητή από το δάσκαλο όπως γίνεται σήµερα.»
Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης σε 80-100 λέξεις.
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Μονάδες 25

Μονάδες 12

Β2.

α)
β)

Να βρεθούν τα δοµικά µέρη της τρίτης παραγράφου του κειµένου (Το
κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα…αίτηµα-πρόφαση-αντίδραση)
Να βρεθεί ο τρόπος ανάπτυξης της ίδιας παραγράφου.

Μονάδες 3
Μονάδες 3

Ποιος είναι ο τρόπος και το µέσο πειθούς της πρώτης παραγράφου του
κειµένου; (Από το 2006… είναι κυρίως τα κορίτσια.)
Μονάδες 7

Β4.

α)

Να γράψετε µία συνώνυµη λέξη για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις
του κειµένου: συλλογικότητα, µεταβληθεί, στείρα, αποβλέπει,
µονοδιάστατης.
Μονάδες 5

β)

Να γράψετε τη σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων που
εξασφαλίζουν τη συνοχή του κειµένου που σας δίνεται: Γιατί, Έτσι,
Ασφαλώς, Όµως, Εάν
Μονάδες 5

Γ.

ÈÅ

Β3.

Σε ένα άρθρο που πρόκειται να δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα
αποφασίζετε να αναφερθείτε στα αίτια που ευθύνονται για την έξαρση της
ενδοσχολικής βίας αλλά και να προτείνετε τρόπους-δραστηριότητες µέσω των
οποίων το σχολείο µπορεί να καλλιεργήσει ένα πνεύµα οµαδικότητας και
συνεργασίας µεταξύ των µαθητών.
Μονάδες 40
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