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Θέμα : “Βία και Εκφοβισμός στο Σχολείο” 
με αφορμή την 6η  Μαρτίου 2014, ημέρα κατά του bullying στο σχολείο 

                                  T. 35     08- 04- 2014   

ελεύθερα για το νταηλίκι και τις συνέπειες του. 
Ανοίξτε συζήτηση μέσα στην τάξη ή αφιερώστε 
ολόκληρα μαθήματα σ’ αυτό το πρόβλημα. … 

 Σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους 
γονείς, φροντίστε να επιβραβεύετε τους μαθητές 
με καλή διαγωγή και να στηρίζετε τα θύματα των 
νταήδων. 

Αν είστε γονιός, ίσως να μην ξέρετε ότι το παιδί 
σας έχει πέσει θύμα νταήδων. Πολλά παιδιά 
φοβούνται να μιλήσουν στους γονείς τους γι’ αυτά 
που τους συμβαίνουν. Ντρέπονται και  έχουν την 
εντύπωση ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα 
λύνουν μόνα τους. Μήπως  έχετε  παρατηρήσει  
κάτι από τα παρακάτω όσον αφορά τη  
συμπεριφορά του παιδιού σας; 

 Κάνει κοπάνες  ή  αρρωσταίνει  συχνά και  
δεν πηγαίνει  στο σχολείο; 

 Έχει  σημάδια και μελανιές αλλά δεν σας 
λέει από  πού προέρχονται;  

 Οι βαθμοί του χειροτερεύουν;  

 Χάνει πράγματα; 

 Σας ζητάει χρήματα συχνά  γιατί «έχασε»  
αυτά που του είχατε δώσει;  

 Έρχεται στο σπίτι με βρόμικα ρούχα (από 
καυγάδες); 
Αν έχετε παρατηρήσει κάτι από τα παραπάνω, 
είναι πολύ πιθανό το παιδί σας να έχει πέσει θύμα 
κάποιου νταή.  

Τι πρέπει να κάνετε  αν το παιδί σας έχει 
πέσει θύμα κάποιου νταή: 
* Μιλήστε του και δείξτε του ότι καταλαβαίνετε και 
νοιάζεστε για το καλό του. 
* Ενημερώστε τους δασκάλους του και το 
διευθυντή του σχολείου για το τι συμβαίνει. Κάντε 
το εκτός σχολείου, τηλεφωνικώς ή γραπτώς, έτσι 
ώστε να μην το μάθουν οι νταήδες και τα άλλα 
παιδιά, για να προστατέψετε το παιδί σας.  
* Κρατήστε ένα αρχείο με τα περιστατικά και τις 
μέρες που μιλήσατε για το πρόβλημα με κάποιον 
από το σχολείο. 
* Μάθετε στα παιδιά σας πώς να αντιμετωπίζουν 
τους νταήδες. … Παίξτε μαζί τους ρόλους του νταή  
και του θύματος για να βοηθήσετε. Η χρήση βίας ή 
η αδιαφορία εκ μέρους των θυμάτων δεν αποτελεί 
λύση του προβλήματος. Αντίθετα, μάθετε στα 
παιδιά να μιλάνε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση 
στους άλλους και καλλιεργήστε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης ανάμεσά σας.  …  … 
……………………………………………………………………………… 

*  Η μετεγγραφή του αποσπάσματος, στον Η. Υ., έγινε στο 
Τ.Ε από  τους  μαθητές των τάξεων Ε & Στ, το Μάρτιο 2014 

 
 
 

… Ένα  μήνυμα  προς  δασκάλους  και  γονείς 
 

Οι   εφημερίδες  και τα  περιοδικά   είναι   γεμάτα   με  
ιστορίες γύρω από τη  βία στα  σχολεία. Πιθανόν  να  έχετε  
διαβάσει για  συμμορίες  νέων  παιδιών, για μαθητές  που  
κουβαλούν στο  σχολείο  επικίνδυνα  αντικείμενα, όπως  
μαχαίρια  και κατσαβίδια, για  άγριους ξυλοδαρμούς  μεταξύ  
μαθητών, ακόμη  και  για  σεξουαλικές  παρενοχλήσεις. Οι 
ρίζες  αυτού του είδους  βίας  ξεκινούν  από μια  αιτία  που  
συνήθως  περνά απαρατήρητη:  το  νταηλίκι. 

Οι  περισσότεροι  από  μας θα θυμούνται  ίσως  κάποιο 
περιστατικό στο οποίο πέσαμε θύματα κάποιου  νταή. 

Όμως, σήμερα το νταηλίκι  είναι  πολύ πιο σοβαρό. 
Πολλά   παιδιά έχουν φτάσει σε τέτοια απόγνωση που 
αναγκάζονται να κουβαλούν μαχαίρια για αυτοάμυνα ή 
φτάνουν ακόμη και στο σημείο να αυτοκτονούν, επειδή δεν 
μπορούν να αντέξουν άλλο τα προβλήματα βίας που 
αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Πολλά παιδιά φοβούνται να 
πάνε στο σχολείο για αυτόν τον λόγο. Και όταν είναι στο 
σχολείο αποφεύγουν να πηγαίνουν σε μέρη που είναι 
επικίνδυνα όπως οι τουαλέτες και τα αποδυτήρια.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει πόσο 
μεγάλο είναι το πρόβλημα με τους νταήδες στα σχολεία. 
Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για παράδειγμα, τα 
θύματα τέτοιου είδους συμπεριφοράς πρέπει να νιώθουν 
ασφάλεια όταν αναφέρουν τέτοια περιστατικά στη 
διεύθυνση του σχολείου. Και οι νταήδες του σχολείου 
πρέπει να καταλάβουν ότι η συμπεριφορά τους δεν 
πρόκειται να μείνει «ατιμώρητη». 

Αν είστε δάσκαλος μπορείτε να πάρετε κάποια μέτρα 
έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και μέσα και 
έξω από την τάξη: 

 Εξετάστε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με τους 
νταήδες στο σχολείο σας. Δώστε στα παιδιά να 
συμπληρώσουν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με 
τους νταήδες ή μιλήστε ιδιαιτέρως με άλλους δασκάλους, 
μαθητές και γονείς. 

 Επιβάλετε αυστηρούς κανόνες «κατά» των νταήδων 
στην τάξη σας.  

 Έχετε το νου σας για τυχόν περιστατικά βίας που 
γίνονται στις τουαλέτες, στα αποδυτήρια, στο κυλικείο ή 
στους διαδρόμους. Καλό είναι αυτοί οι χώροι να 
παρακολουθούνται για να υπάρχει ένα ασφαλές 
περιβάλλον για τα παιδιά.  

 Κρατήστε ένα πλήρες αρχείο με ανάλογα περιστατικά 
όπου θα σημειώνετε ονόματα, ημερομηνίες, ώρες και 
συμβάντα. Να ενημερώνετε τακτικά γι’ αυτό το αρχείο το 
διευθυντή του σχολείου. 

 Δώστε στους μαθητές την ευκαιρία να μιλήσουν 
 
 
 


