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Κεφαλαιο 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΙΑΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Τα σχολεία πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι για όλα τα παιδιά. Πρέπει να είναι
χώροι στους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν, μεγαλώνουν και δημιουργούν σχέσεις
ελεύθερα μεταξύ τους, έτσι ώστε η μάθηση να είναι προσιτή σε όλους. Το διαλογικό
μοντέλο για την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων επιτρέπει μια καλύτερη
συνύπαρξη τόσο στο σχολείο, όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της.
Στηρίζεται στον διάλογο και τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδιαίτερα
των μαθητών, όσον αφορά τους κανόνες συνύπαρξης.
Σε αυτή την ενότητα, αρχικά παρουσιάζονται και συνοψίζονται τρία μοντέλα για
την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων: το μοντέλο πειθαρχίας, το μοντέλο
διαμεσολάβησης και το διαλογικό μοντέλο. Στη συνέχεια, επεξηγείται λεπτομερώς ο
τρόπος οργάνωσης του διαλογικού μοντέλου, μέσα από το παράδειγμα της εφαρμογής
του κανόνα με συναίνεση.
Τα περισσότερα προβλήματα στα σχολεία προκύπτουν ως αποτέλεσμα των
συναισθηματικών-σεξουαλικών σχέσεων, παρά το γεγονός ότι η αιτία αυτή
είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το δεύτερο μέρος της
ενότητας επικεντρώνεται στην κοινωνικοποίηση για αποφυγή της έμφυλης βίας,
υπερθεματίζοντας συγκεκριμένα βασικά λάθη που μπορεί να γίνουν κατά τον χειρισμό
τέτοιων θεμάτων.
Στο τέλος, παρέχονται οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες
βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και εφαρμόζονται στα σχολεία που είναι
Μαθησιακές Κοινότητες, με στόχο την εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας και τη
δημιουργία χώρων χωρίς βία.

10.1. 
Από το μοντέλο πειθαρχίας στο διαλογικό μοντέλο για την πρόληψη
και την επίλυση συγκρούσεων
Από την περίοδο της βιομηχανικής κοινωνίας, το μοντέλο πειθαρχίας υπήρξε
το πιο διαδεδομένο μοντέλο αντιμετώπισης ή αποφυγής ταραχών στα σχολεία.
Στηρίζεται σε εγκαθιδρυμένες ιεραρχίες και στον ρόλο μιας συγκεκριμένης αρχής
(των εκπαιδευτικών) που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη διατήρηση της συνύπαρξης.
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Στο μοντέλο πειθαρχίας, οι κανόνες και οι ρόλοι καθορίζονται και εγκαθιδρύονται
από τις αρχές της εξουσίας. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλουν κανονισμούς, χωρίς
οποιαδήποτε συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού. Οι κανονισμοί τότε
εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω, που σημαίνει ότι οι αρχές εξουσίας
λαμβάνουν αποφάσεις και οι υπόλοιποι πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα.
Στη βιομηχανική κοινωνία, το μοντέλο πειθαρχίας καθόριζε τη διαχείριση των
ομάδων και των θεσμών. Για παράδειγμα, η κεφαλή της οικογένειας (ο άντρας) είχε
την εξουσία να καθορίσει το πρόγραμμα των παιδιών του και να αποφασίσει ποια
τηλεοπτικά προγράμματα μπορούσαν τα παιδιά να παρακολουθήσουν. Παρομοίως,
ούτε και η εξουσία του γιατρού μπορούσε να αμφισβητηθεί. Στη σύγχρονη κοινωνία
της πληροφορίας αυτές οι ιεραρχίες δεν εξαφανίζονται, αλλά αμφισβητούνται και
δοκιμάζονται συνεχώς. Εάν κάποιος δε συμφωνεί με έναν γιατρό, μπορεί να ζητήσει
μια δεύτερη γνώμη. Οι έφηβοι μπορούν να συζητήσουν τα σχέδιά τους και το
πρόγραμμά τους με τις οικογένειές τους, χωρίς να χρειάζεται να κάθονται μπροστά
από την τηλεόραση περιμένοντας να ανακαλύψουν τι θα αποφασίσει να κάνει με
το τηλεχειριστήριο η κεφαλή της οικογένειας. Έτσι οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν,
συμμετέχουν και εμπλέκονται σε διαλόγους για τις δραστηριότητες, τα σχέδια και
τη συμπεριφορά της οικογένειας και αμφισβητούν ή αναζητούν μια δεύτερη γνώμη
στην ιατρική.
Για τον λόγο αυτό, το μοντέλο πειθαρχίας δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς
στη σύγχρονη κοινωνία. Παρότι είναι αρκετά σύνηθες οι σχολικές αρχές να ζητούν
και να ακούν εισηγήσεις, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τη μείωση των
συγκρούσεων και την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης στα σχολεία.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων, το μοντέλο πειθαρχίας
επιβάλλει κυρώσεις σε όσους τους παραβαίνουν ή σε όσους δημιουργούν ταραχές
με τη συμπεριφορά τους. Οι τιμωρίες μπορεί να περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα,
την αποβολή του παραβάτη από την τάξη για λίγες μέρες, την αποστολή τού σε
εναλλακτικά προγράμματα ή την αποβολή τού από το σχολείο.
Οι κυρώσεις και τα μέτρα αποκλεισμού συχνά οδηγούν στην ταμπελοποίηση
συγκεκριμένων μαθητών, που ήδη αντιμετωπίζουν στιγματισμό. Αυτοί οι μαθητές
είναι συνήθως Ρομά ή ανήκουν σε άλλες εθνοτικές μειονότητες ή είναι μαθητές από
οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές και συχνά έχουν την ετικέτα της ανυπακοής, της
επιθετικότητας ή της κακής συμπεριφοράς. Τέτοιες προκαταλήψεις εσωτερικεύονται
από τους μαθητές και χρησιμεύουν μόνο για την επιβεβαίωση των χαμηλών
προσδοκιών που μπορεί να έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τους εαυτούς τους. Επίσης
οι τιμωρίες από το σχολείο, είτε προσωρινές είτε μόνιμες, αυξάνουν τον χρόνο που
περνούν οι μαθητές εκτός της τάξης, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο σταδιακά το
μαθησιακό χάσμα μεταξύ αυτών και των συμμαθητών τους. Η αποβολή από την τάξη ή
και από το σχολείο δεν επιλύει, αλλά αυξάνει τα προβλήματα και δεν προσφέρει χώρο
για ευκαιρίες συλλογικού προβληματισμού γύρω από τις δυσκολίες, συμβάλλοντας
έτσι στη μελλοντική επανάληψη τέτοιων συμπεριφορών από αυτούς τους μαθητές.
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Το μοντέλο διαμεσολάβησης παρουσιάζει μια βελτίωση σε σχέση με το μοντέλο
πειθαρχίας, αφού περιλαμβάνει όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια δεδομένη
προβληματική κατάσταση και στη μετέπειτα διαδικασία επίλυσης, δίνοντας επομένως
έμφαση στη συνύπαρξη. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή ενός
«ειδικού» που μεσολαβεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και προσφέρει απαντήσεις
σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί λύσεις
αντίδρασης, δηλαδή λύσεις που προκύπτουν από απαντήσεις σε μια σύγκρουση που
έχει ήδη προκύψει, και όχι από μέτρα πρόληψης. Παρά το γεγονός ότι το γενικό
πλαίσιο των κανονισμών καθορίζεται από έναν «ειδικό» (την εξουσία), η εκτέλεση
δε γίνεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά μέσα από έναν διάλογο μεταξύ ίσων, οι
οποίοι έχουν έναν κοινό σκοπό. Το μοντέλο αυτό, αντί να επικεντρώνεται στην
απόδοση ευθυνών και να απαντά με τιμωρία, ενισχύει την υποστήριξη μεταξύ των
συμμετεχόντων.
Το μειονέκτημα του μοντέλου διαμεσολάβησης είναι ο περιορισμός της ευθύνης
συνύπαρξης σε πολύ συγκεκριμένα άτομα. Επίσης, ο «ειδικός» πρέπει να είναι
αμερόληπτος και να διατηρεί προσωπική απόσταση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί
συγκεκριμένο είδος γλώσσας και συγκεκριμένες τεχνικές επικοινωνίας. Αυτός ο
επαγγελματισμός ή η εξειδίκευση των καθηκόντων διαμεσολάβησης μπορεί να
παράγει μη ικανοποιητικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, τα μέρη που εμπλέκονται
στη σύγκρουση αποδέχονται τη λύση που πρότεινε ο διαμεσολαβητής, χωρίς να είναι
σαφές ποια ήταν η διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν ή προσποιούνται ότι αποδέχονται
την προτεινόμενη απόφαση, φοβούμενοι τις συνέπειες που θα έχει η απόρριψή της,
μεταξύ άλλων. Αυτοί οι τύποι αντιδράσεων μπορεί να μη λύσουν την κατάσταση των
συγκρούσεων, καθώς τόσο οι μαθητές όσο και τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν
την ίδια αντίληψη του προβλήματος με τον εμπειρογνώμονα που μεσολάβησε για
την επίλυση.
Ωστόσο, το διαλογικό μοντέλο εμπλέκει όλη την κοινότητα μέσω ενός διαλόγου
που επιτρέπει «την ανακάλυψη των αιτιών και της προέλευσης των καταστάσεων
σύγκρουσης, έτσι ώστε να επιλυθούν από την ίδια την κοινότητα πριν καν
εκδηλωθούν» (Flecha & García, 2007). Επομένως, η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται
στην πρόληψη των συγκρούσεων, με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας,
όπου τα μέλη συμμετέχουν στη συλλογική δημιουργία κανόνων, τη λειτουργία του
σχολείου και την επίλυση των συγκρούσεων και όπου υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση
και νοηματοδότηση από όλους τους εμπλεκόμενους.
Σε αυτό το μοντέλο, παρέχονται οι απαραίτητοι χώροι και οι απαραίτητες συνθήκες,
έτσι ώστε να έχουν όλοι ίδιες ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να βρουν
λύσεις από κοινού. Για να καταστεί εφικτός αυτός ο διάλογος δίνεται σε όλους,
ανεξάρτητα από το πολιτισμικό ή το μορφωτικό τους επίπεδο και τα λοιπά, η ευκαιρία
να παρέμβουν, να πουν τη γνώμη τους και να συμμετάσχουν στην αναζήτηση μιας
από κοινού επίλυσης, που βοηθά στην πρόληψη των συγκρούσεων. Η ευθύνη και η
ικανότητα διαχείρισης της συνύπαρξης δεν έγκειται μόνο στη διοίκηση του σχολείου
ή σε κάποιον ειδικό, αλλά σε όλους τους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και
όλους τους ανθρώπους της κοινότητας. Ο στόχος εδώ είναι η υπέρβαση των δομών
© Community of Researchers on Excellence for All - CREA (University of Barcelona)
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εξουσίας, που είναι τόσο εμφανείς στο μοντέλο πειθαρχίας και η ανάπτυξη έγκυρων
αξιώσεων και ισότιμων σχέσεων.
Ο διάλογος είναι παρόν σε όλη τη διαδικασία πρόληψης και επίλυσης των
συγκρούσεων, τόσο κατά τη θέσπιση κανόνων, όσο και στη μετέπειτα εφαρμογή τους,
καθώς και στα θέματα ηθικής και τη διαβουλευτική δημοκρατία που χαρακτηρίζουν
τις προσεγγίσεις (Elster, 1998). Η ηθική που διέπει τις διαδικασίες διασφαλίζει ότι
η αξία των αποφάσεων ή των συμφωνιών δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενό
τους, αλλά και από τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να συμφωνηθεί ο κανόνας,
η απόφαση. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες
και όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλομορφία τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του
κανόνα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού απόψεων και επιχειρημάτων που σημαίνει
ότι λήφθηκαν υπόψη. Η διαβουλευτική δημοκρατία, από την πλευρά της, στηρίζεται
στην άποψη ότι κατά τη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων ο διάλογος και η συναίνεση
είναι προτιμότερα από την ψηφοφορία, όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Σε μια
ψηφοφορία, παρουσιάζονται δύο ή περισσότερες απόψεις, γίνεται ψηφοφορία
για αυτές και λαμβάνονται αποφάσεις σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας.
Στη διαδικασία διαβουλευτικής δημοκρατίας όμως, οι αρχικές απόψεις αυτών που
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μπορούν να αλλάξουν μέσα από συζήτηση,
επιχειρήματα και εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να προκύψουν, καθιστώντας έτσι
την επίτευξη συναίνεσης μια διαδικασία με έντονο το χαρακτηριστικό της ένταξης.
Η δημιουργία χώρων για διάλογο αποτρέπει τις συγκρούσεις. Η συμμετοχή όλης
της κοινότητας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη όλες
οι απόψεις σχετικά με τις αιτίες των συγκρούσεων και τους τρόπους επίλυσής τους,
ενώ η σύγκρουση είναι ακόμη σε λανθάνουσα κατάσταση.
Το διαλογικό μοντέλο κάνει ένα βήμα παραπέρα για την πρόληψη των προβλημάτων
συνύπαρξης. Δε σημαίνει απαραιτήτως ότι αντικαθιστά πλήρως τα μοντέλα που
περιγράφονται πιο πάνω, αλλά αυτά από μόνα τους δεν μπορούν να εξαλείψουν την
ύπαρξη των προβλημάτων. Όταν οι μαθητές, οι συγγενείς τους και το προσωπικό
έχουν την ευκαιρία συμμετοχής στη διαχείριση του σχολείου, αλλά και στη θέσπιση
κανόνων και την επίλυση συγκρούσεων, τότε η ποιότητα της συνύπαρξης βελτιώνεται
τόσο στο σχολείο όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, η συμμετοχή της
κοινότητας δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μάθηση των παιδιών, αλλά συμπληρώνει
και στηρίζει τους βασικούς στόχους μάθησης.
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Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα προαναφερθέντα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά
τους:
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ΜΟΝΤΕΛΟ
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Απομάκρυνση κατάστασης
σύγκρουσης μέσω τιμωρίας

Επίλυση κατάστασης
σύγκρουσης, αφού έχει
συμβεί

Πρόληψη κατάστασης
σύγκρουσης

Εξουσία

Διαμεσολαβητής

Κοινότητα

Κανόνες από πάνω προς τα
κάτω

Διάλογος για την εφαρμογή
κανόνων

Διάλογος κατά τη διαδικασία
θέσπισης κανόνων
(διαδικαστική ηθική και
διαβουλευτική δημοκρατία)

Έμφαση σε κυρώσεις,
αποκλεισμούς, κτλ

Έμφαση στην υποστήριξη
μεταξύ συμμαθητών και όχι
στην απόδοση ευθυνών

Έμφαση στη συμμετοχή
- Σαφής σύνδεση με τη
μάθηση
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IΣτις Μαθησιακές Κοινότητες, η συμμετοχή της κοινότητας στην πρόληψη των
συγκρούσεων ενθαρρύνεται μέσα από πολλές καθημερινές πρακτικές. Για παράδειγμα
στις Μικτές Επιτροπές, τις συνελεύσεις, την εκπαίδευση οικογενειών, την τάξη και τη
βιβλιοθήκη όλα τα μέλη της κοινότητας συνδέονται το ένα με το άλλο και δημιουργούν
σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Αυτές οι σχέσεις τούς επιτρέπουν να
εργάζονται μαζί με τρόπο που να αποφεύγονται οι συγκρούσεις ή η κλιμάκωση των
συγκρούσεων.
Ένα σχολείο το οποίο είναι ανοιχτό στις οικογένειες ενθαρρύνει τις σχέσεις
ανοικτού χαρακτήρα, έτσι ώστε η επικοινωνία να μη γίνεται μόνο όταν υπάρχουν
προβλήματα. Επίσης, όταν προκύπτουν ενδείξεις σύγκρουσης, η κατάσταση μπορεί
να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Όταν βρίσκονται στην τάξη οι οικογένειες και άλλοι
εκπαιδευτικοί φορείς βοηθούν στη μείωση των συγκρούσεων και επιτυγχάνουν
αποτελέσματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους δεν μπορούν να επιτύχουν.
Κάποιες Μαθησιακές Κοινότητες έχουν μια Μικτή Επιτροπή η οποία είναι
υπεύθυνη για τα θέματα συνύπαρξης. Σε αυτή την Επιτροπή οι μαθητές, οι συγγενείς,
οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πιθανές καταστάσεις
σύγκρουσης. Για παράδειγμα, σε μια Μαθησιακή Κοινότητα, μια τέτοια Μικτή
Επιτροπή ανέφερε ότι στην Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου ένα συγκεκριμένο παιδί
ενοχλούσε κάποιους από τους συμμαθητές του, τους συμπεριφερόταν με κακία και
δεν τους αποδεχόταν. Μερικοί από τους υπόλοιπους μαθητές υποστήριξαν τις πράξεις
του, εν μέρει για να αποφύγουν να γίνουν και οι ίδιοι θύματά του και άλλοι ήταν
αναστατωμένοι με αυτό το πρόβλημα. Η επιτροπή συνύπαρξης αποφάσισε να μιλήσει
στους γονείς της Γ’ τάξης και κυρίως στη μητέρα του παιδιού που δημιουργούσε το
πρόβλημα. Η μητέρα του παιδιού που ήταν εξοικειωμένη με αυτή την προσέγγιση του
διαλόγου που συνηθίζεται στο σχολείο, παραδέχθηκε ότι ο γιος της συμπεριφέρθηκε
με αυτό τον τρόπο. Οι γονείς της Γ’ τάξης αποφάσισαν από κοινού ότι παρά να
τιμωρήσουν το παιδί ή ακόμη να εφαρμόσουν κάποια διαμεσολάβηση, θα πήγαιναν
στην τάξη για να μιλήσουν στα παιδιά και θα συμμετείχαν σε αρκετά μαθήματα με
© Community of Researchers on Excellence for All - CREA (University of Barcelona)
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Διαδραστικές Ομάδες, κάτι το οποίο έφερε αλλαγές στις διάφορες σχέσεις των
μαθητών.
Στο διαλογικό μοντέλο, χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη διαδικασία για την
επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τους κανόνες της κοινότητας, η οποία περιγράφεται
πιο κάτω.

Η διαδικασία συναίνεσης για τη θέσπιση κανόνων:
Η διαδικασία συναίνεσης για τη θέσπιση κανόνων αποτελείται από μια διαβούλευση
με τη συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ξεκινά με τη θέσπιση ενός
κανόνα τον οποίο όλοι μπορούν να δεσμευτούν ότι θα ακολουθήσουν.

Πηγή: Escuela La Paz, Albacete.

Χαρακτηριστικά του κανόνα που θα συμφωνηθεί:
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Υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα εφαρμογής κανόνων οι οποίοι συμφωνήθηκαν από
τις Μαθησιακές Κοινότητες. Η επιλογή ενός κατάλληλου κανόνα που να περιλαμβάνει
όλες τις απόψεις γίνεται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Εδώ,
οι προϋποθέσεις αυτές σκιαγραφούνται μέσα από το παράδειγμα ενός κανόνα που
εγκρίθηκε σε μια συγκεκριμένη Μαθησιακή Κοινότητα: Κανένα παιδί δε γίνεται να
προσβάλλεται ή να δέχεται επίθεση για τον τρόπο που ντύνεται.
1. 
Ο κανόνας συμφωνήθηκε από όλους, ανεξάρτητα από τις απόψεις και την
ηλικία του καθενός: Ακόμη κι αν κάποιος δε συμφωνεί με τη χρήση ενός
συγκεκριμένου ρούχου, για παράδειγμα μιας κοντής φούστας, της μαντίλας
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ή ενός καπέλου, συμφωνεί ότι αυτό δεν είναι λόγος για να προσβάλει ή να
επιτεθεί σε κάποιον.
2. 
Ο κανόνας συνδέεται άμεσα με τη ζωή των παιδιών: Ένας κανόνας πρέπει
να συσχετίζεται άμεσα με τις ζωές των παιδιών και να αποτελεί μέρος
της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων συνύπαρξης. Οι περισσότεροι
προτεινόμενοι κανόνες εστιάζουν σε ανάγκες που θεωρούνται σημαντικές
από τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενήλικες, όπως είναι για παράδειγμα η
συνέπεια και η χρήση του σχολικού εξοπλισμού με σεβασμό. Παρά τη σημασία
αυτών των θεμάτων, ενδέχεται να μην έχουν σαφή επίδραση στα ίδια τα
παιδιά, ενώ το να δέχονται προσβολές ή επιθέσεις για τα ρούχα τους ή να
είναι μάρτυρες επιθέσεων σε άλλα παιδιά, δημιουργεί σαφή συναισθηματική
δυσφορία και έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά, την ασφάλεια και την
ελευθερία σε διάφορα πλαίσια, πέρα από το σχολείο.
3. 
Ο κανόνας έχει σαφή λεκτική υποστήριξη από την κοινωνία, όχι μόνο
στον χώρο της τάξης και του σχολείου: Η ευρύτερη κοινότητα είναι έτοιμη
να υποστηρίξει και να ακολουθήσει τον κανόνα μέσα από τον τρόπο
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με άλλους, ακόμη κι όταν οι απόψεις
ποικίλουν. Για παράδειγμα, η κοινωνία είναι ενάντια στην επιθετικότητα όσον
αφορά τον τρόπο ντυσίματος (αν και μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις
σχετικά με τους ενδυματολογικούς κώδικες).
4. 
Επαναλαμβανόμενη παραβίαση της συμφωνίας: Παρά τη λεκτική υποστήριξη,
υπάρχουν κανόνες που παραβιάζονται συνεχώς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις σε σχολεία όπου τα αγόρια σηκώνουν τις φούστες των κοριτσιών.
Ακόμη, κάποια άτομα δέχονται προσβολές γιατί φοράνε μαντίλα ή για την
ποιότητα των ρούχων τους.
5. 
Ο κανόνας πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια συμπεριφορά που μπορεί να
εξαλειφθεί: Ο κανόνας πρέπει να είναι επαρκώς περιορισμένος, για να
παρέχει σαφήνεια στην τήρησή του. Επομένως πρέπει να καθορίζεται μια
συγκεκριμένη και εύκολα αναγνωρίσιμη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να
τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, είναι πιο δύσκολο να εξαλειφθούν αισθήματα,
στάσεις ή γενικές συμπεριφορές στην περίπτωση «οποιασδήποτε μορφής
λεκτικής βίας».
6. 
Η εκπλήρωση του κανόνα καθιστά το σχολείο παράδειγμα προς την κοινωνία, τις
οικογένειες και τους μαθητές: Με την επίτευξη συμφωνίας για έναν κανόνα, δεν
επιλύεται μόνο ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά η κοινότητα μαθαίνει επίσης
ότι είναι ικανή να επιλύσει μελλοντικές καταστάσεις σύγκρουσης. Αυτό αποτελεί
μια εξαιρετική βάση, καθώς και κίνητρο για τη δημιουργία περαιτέρω κανόνων
και για τη συνειδητοποίηση ότι η αμοιβαία κατανόηση είναι εφικτή.
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Βήματα για την εξασφάλιση της συμμετοχής και του διαλόγου μεταξύ των
μελών της κοινότητας:
Προτείνεται μια διαλογική διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα
σε διάστημα μερικών εβδομάδων, για να αποφασιστεί ένας κανόνας που θα είναι
σεβαστός από όλους. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε εφτά βήματα και προϋποθέτει
τη συμμετοχή όλης της κοινότητας ως εξής:
1. 
Μια Μικτή Επιτροπή από δασκάλους, οικογένειες και μαθητές προτείνει, μετά
από συζήτηση, έναν κανόνα για να εξεταστεί από την κοινότητα.
2. 
Ο κανόνας εξετάζεται και συζητείται από τους εκπαιδευτικούς και μια
συνέλευση της κοινότητας, στην οποία συμμετέχει ο μέγιστος δυνατός
αριθμός των μελών της.
3. 
Τα μέλη της Μικτής Επιτροπής διαδίδουν τον προτεινόμενο κανόνα σε όλες τις
τάξεις. Ένας εκπρόσωπος από κάθε τάξη συγκεντρώνει σκέψεις, σχόλια και
εισηγήσεις για αλλαγές ή ιδέες για την εκπλήρωση του κανόνα.
4. 
Οι εκπρόσωποι της κάθε τάξης συζητούν την τελική διατύπωση του κανόνα,
με την υποστήριξη των μελών της Μικτής Επιτροπής.
5. 
Οι εκπρόσωποι των μαθητών συγκαλούν συνέλευση, στην οποία εξηγούν τα
αποτελέσματα των συζητήσεών τους στους εκπαιδευτικούς, τους συγγενείς
και την κοινότητα. Επίσης συλλέγουν τις απαντήσεις αυτών των ατόμων
και επιστρέφουν στις τάξεις τους με τη συνοδεία ενός δασκάλου και ενός
εκπροσώπου της Μικτής Επιτροπής.
6. 
Η κοινότητα παρατηρεί την εφαρμογή του κανόνα και διασφαλίζει τη συνεχή
αναθεώρησή του, χωρίς να υπάρχουν εκπρόσωποι/υπεύθυνοι για αυτό. Η
γενική διαδικασία επιβλέπεται από τους εκπροσώπους των τάξεων και τη
Μικτή Επιτροπή.
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7. 
Η διαδικασία λειτουργεί παράλληλα με την κατάρτιση υπό τη μορφή των
Διαλογικών Συναντήσεων, των συζητήσεων κειμένων, των βίντεο-φόρουμ και
άλλων δραστηριοτήτων, αν κρίνεται αναγκαίο.
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Ένα παράδειγμα πρόληψης και επίλυσης σύγκρουσης::
Ένα παράδειγμα πρόληψης και επίλυσης σύγκρουσης στο δημοτικό σχολείο San Antonio περιγράφεται από τις συντονίστριες του προγράμματος στο σχολείο, Mª Carmen Vega
Lorente και Marta Sánchez-Beaskoechea Gómez εδώ:
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/CEP_San_Antonio_prevencion_de_conflictos.pdf
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019)
Melgar, P., Pulido, M.A. & Valverde, B. (2016). Modelo dialógico de resolución de
conflictos. Revista Padres y Maestros, 367 http://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/article/view/7120/6953
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019)

10.2.

Κοινωνικοποίηση για αποφυγή έμφυλης βίας

Η βία είναι μια καταστροφική πραγματικότητα που επηρεάζει τα σχολεία σε όλο
τον κόσμο. Η UNICEF (2017) αναφέρει ότι 130 εκατομμύρια μαθητές μεταξύ 13 και 15
ετών είναι θύματα βίας στο σχολικό περιβάλλον, ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους και
Ευρωπαίους μαθητές αυτής της ηλικιακής ομάδας αντιμετωπίζει σχολικό εκφοβισμό
σε τακτική βάση και ότι περίπου ένας στους δέκα παραδέχεται ότι έχει εκφοβίσει
άλλους συμμαθητές. Επιπλέον, νέες μορφές παρενόχλησης, όπως η παρενόχληση
στον κυβερνοχώρο, επεκτείνουν το εύρος και την ένταση του προβλήματος.
Οι συνέπειες της βίας και του εκφοβισμού έχουν μελετηθεί σε βάθος (Farrington,
Loeber, Stallings & Ttofi, 2011). Γνωρίζουμε τώρα ότι οι μαθητές που δέχονται βία
στο σχολικό πλαίσιο είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και να βιώσουν
σχολική αποτυχία. Επιπλέον, έχουν επισημανθεί οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει
αυτό στη σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων
διαταραχών όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι σκέψεις αυτοκτονίας. Δυστυχώς, τα
τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί σε διεθνές επίπεδο πολυάριθμες περιπτώσεις νέων
που έδωσαν τέλος στη ζωή τους, ως αποτέλεσμα παρατεταμένου εκφοβισμού και
παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο (Smith et al 2008, Whittaker & Kowalski, 2015).
Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, όπως την
αντιλαμβάνονται πολλοί δάσκαλοι και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς οι
μελέτες δείχνουν ότι η ύπαρξη και οι συνέπειες της σχολικής βίας συχνά υποτιμούνται.
Για παράδειγμα, η Goldman (2007) δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί δαπανούν
περισσότερο χρόνο με τους μαθητές, αλλά εντοπίζουν και αναφέρουν λιγότερα
περιστατικά βίας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις ο δάσκαλος αυτοσχεδιάζει για
© Community of Researchers on Excellence for All - CREA (University of Barcelona)
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να ανταποκριθεί σε καταστάσεις σχολικής βίας και σε πολλές περιπτώσεις, όταν
αμφιβάλλει για το τι πρέπει να κάνει, αποφεύγει να παρέμβει. Σε άλλες περιπτώσεις,
η επιθετικότητα εκλαμβάνεται ως κάτι φυσικό ή ασήμαντο, με τη δικαιολογία ότι αυτά
«είναι πράγματα για παιδιά» ή «μέρος της μάθησης». Συχνά ο δάσκαλος τερματίζει
καταστάσεις σύγκρουσης καλώντας τον θύτη και το θύμα να δώσουν ο ένας στον
άλλον μια αγκαλιά, ένα φιλί ή να θυμηθούν τη σημασία της φιλίας. Ποιο μήνυμα
προσφέρουμε στα παιδιά όταν τους ενθαρρύνουμε να εκδηλώνουν στοργή σε
κάποιον που τους επιτέθηκε ή τους απέρριψε; Πρέπει να είμαστε φίλοι με εκείνους
τους ανθρώπους που μας συμπεριφέρονται άσχημα; Ή μήπως πρέπει να μάθουμε
να τους απορρίπτουμε και να επιλέγουμε εκείνους που μας συμπεριφέρονται καλά;
Η εναντίωση στη βία και η ικανότητα επιλογής μη-βίαιων ανθρώπων, με τους
οποίους δημιουργούμε σχέσεις απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρης της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Επιπλέον, αν η κοινωνικοποίηση ξεκινά από τη γέννηση, οι προληπτικές
παρεμβάσεις κατά της βίας πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία. Όπως δήλωσε
η Oliver (2014) «πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή στη βία από την ηλικία των
μηδέν χρόνων». Για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το είδος
κοινωνικοποίησης είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε την ύπαρξη μιας ευρύτερης
κοινωνικοποίησης (αν και όχι μοναδική ή αποκλειστική) που προάγει μια σχέση
μεταξύ έλξης και βίας. Επιπλέον, πρέπει να υιοθετηθούν προληπτικές προσεγγίσεις.
Τα στοιχεία αυτά αναπτύσσονται στην πιο κάτω ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδηγός για την Εκπαιδευτική Κοινότητα, για την πρόληψη και την υποστήριξη των
θυμάτων της διαδικτυακής παρενόχλησης στο σχολικό πλαίσιο:
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.
pdf
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019)
Άρθρα:
Martín, N., & Tellado, I. (2012), Violencia de género y resolución comunitaria de
conflictos en los centros educativos. Multidisciplinary Journal of Gender Studies, 1 (3),
300-319. doi: 10.4471/generos.2012.14.
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Oliver, E. (2014) Zero Violence since Early Childhood. The Dialogic Recreation of
Knowledge, Qualitative Inquiry, 20(7), p. 902-908
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Τι είναι η κοινωνικοποίηση για αποφυγή έμφυλης βίας;
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα περισσότερα προβλήματα συνύπαρξης που
υπάρχουν στα σχολεία προέρχονται από συναισθηματικές και/ή σεξουαλικές
σχέσεις μεταξύ των μαθητών, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί
και η κοινωνία στο σύνολό της (εκπαιδευτικοί, μέλη της οικογένειας κλπ.) τα
αντιλαμβάνονται ως άλλου είδους προβλήματα (Puigvert, 2014).
Το ακόλουθο είναι ένα συχνό παράδειγμα: Η Marta είναι ένα δεκατριάχρονο
κορίτσι που είχε μια σύντομη σχέση με τον Toni, ένα από τα δημοφιλέστερα αγόρια της
τάξης της, ο οποίος έβγαινε παλιότερα με ένα άλλο κορίτσι από την τάξη τους. Αρχικά
νιώθει περήφανη για την κατάκτησή της, που βγαίνει με ένα από τα δημοφιλέστερα
αγόρια της τάξης της. Ακόμη κι όταν ο Toni χάνει το ενδιαφέρον του για αυτή, η
Marta νιώθει ότι έχει μπει στη σφαίρα των επιτυχημένων κοριτσιών, γιατί ξαφνικά
ενδιαφέρονται για αυτήν και άλλα αγόρια. Τώρα ακούει τα όσα της λένε οι φίλες της
και αποφασίζει να κάνει πράγματα που πριν ούτε καν τα φανταζόταν. Βγαίνει με
διάφορα αγόρια της ηλικίας της ή και μεγαλύτερα και συμφωνεί να βγάλει τολμηρές
φωτογραφίες για αυτούς. Λίγο καιρό αργότερα όμως, το αίσθημα επιτυχίας της Marta
μετατρέπεται σε πίκρα και δυσφορία, αφού άλλα αγόρια και κορίτσια αρχίζουν να
μιλάνε άσχημα για αυτήν. Γράφουν προσβλητικά μηνύματα για αυτήν στους τοίχους
και της στέλνουν άσεμνα μηνύματα. Μοιράζονται τις φωτογραφίες που έβγαλε και
λένε αγενή αστεία για αυτήν στο Facebook και σε εφαρμογές όπως είναι το Gossip. Όταν ο Toni αρχίζει να βγαίνει με ένα άλλο κορίτσι, η κατάσταση χειροτερεύει
για τη Marta, που πλέον νιώθει ότι το να πηγαίνει στο σχολείο είναι εφιάλτης. Μια
μέρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, την προσβάλλουν δημοσίως και η Marta
προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, βάζει τις φωνές στα κορίτσια που
στο παρελθόν ήταν φίλες της.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αυτός ο καβγάς είναι απλώς μια σύγκρουση
μεταξύ μιας ομάδας κοριτσιών και η συμπεριφορά της Marta ερμηνεύεται ως έλλειψη
ενδιαφέροντος για το σχολείο και κακή συμπεριφορά. Δε γνωρίζουν ότι ο καβγάς
είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου άλλων προβλημάτων. Ίσως το προσωπικό
αποφασίσει να τιμωρήσει όλα τα κορίτσια ή απλώς να τις αφήσει να τα βρουν
μεταξύ τους. Δεδομένου ότι δεν έχουν επίγνωση των βαθύτερων προβλημάτων,
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν ελάχιστα πράγματα για να αντιμετωπίσουν
τα πραγματικά συναισθήματα που υπάρχουν ή για να βοηθήσουν να επιλυθεί η
σύγκρουση.
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Το γεγονός ότι το προσωπικό συχνά δεν έχει επίγνωση των διαδικασιών
κοινωνικοποίησης που εμπλέκονται στις συναισθηματικές-σεξουαλικές σχέσεις των
μαθητών, εμποδίζει την ανίχνευση και αναγνώριση καθημερινών προβλημάτων στην
τάξη και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Επίσης, καθιστά δύσκολη για τα κορίτσια
και τα αγόρια τη δυνατότητα να ζήσουν σε σχέσεις χωρίς βία, με τις επιδράσεις που
έχει το γεγονός αυτό στη μάθησή τους, αλλά και στο υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Jesús
Gómez αναφέρει:
«Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να
αναπτύξουν επαρκείς συναισθηματικές-σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες δεν τους
καταδικάζουν σε μια προβληματική σχέση, που στη συνέχεια λειτουργεί ως πρόδρομος
μιας ανεπαρκούς ζωής.» (2015: 114)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Για να μπορέσουν οι νέοι να λάβουν τέτοιου είδους εκπαίδευση είναι απαραίτητο
να ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές της σύγχρονης έρευνας και του διεθνούς
φεμινισμού σχετικά με τις συναισθηματικές-σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των νέων.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προληφθούν συχνά και τρομερά λάθη και περιστατικά
που συμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα.
Γενικά, υπάρχει μια σοβαρή σύγχυση στα σχολεία όταν προωθούν προγράμματα
συνύπαρξης και προγράμματα πρόληψης βίας με βάση το φύλο για έφηβους και
νέους, γιατί οι συναισθηματικές-σεξουαλικές σχέσεις από τις οποίες προκύπτουν οι
περισσότερες συγκρούσεις δεν αναγνωρίζονται και οι επιπτώσεις τους στις ζωές είναι
άγνωστες. Τέτοιου είδους παρανοήσεις ξεκινούν ακόμη από το επίπεδο του επίσημου
ορισμού. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα παράδειγμα σημαντικής προόδου, ακόμη
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και ο Νόμος του 2004 ενάντια στη βία με βάση το φύλο στην Ισπανία θεωρεί τη βία
κατά των γυναικών σε προηγούμενες ή τρέχουσες σταθερές σχέσεις ως ακολούθως:
Άρθρο 1. Αντικείμενο του Νόμου
1. 
Αντικείμενο του παρόντος Νόμου είναι να λειτουργήσει κατά της βίας, ως
εκδήλωση διακρίσεων, σε καταστάσεις όπου η ανισότητα και οι σχέσεις
εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών ασκούνται από νυν ή πρώην συζύγους
ή από άτομα που ήταν ή είναι σε σχέση μεταξύ τους, ακόμη και χωρίς να ζουν
μαζί.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα δε θεωρεί ότι η βία με βάση το φύλο είναι
απαραίτητα αποτέλεσμα σταθερών συναισθηματικά σχέσεων (αγάπης), αλλά
συνέπεια κάθε είδους σχέσης, είτε σταθερής είτε περιστασιακής. Επίσης, συχνά η
βία κατά των γυναικών μαθαίνεται και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια σποραδικών
ραντεβού ή σύντομων σχέσεων.
Εάν είχαν ληφθεί υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, όταν συντάχθηκε
ο νόμος (από διάφορα πολιτικά κόμματα), ο ορισμός της βίας με βάση το φύλο
θα περιλάμβανε αναμφίβολα και τις περιστασιακές/σύντομες σχέσεις. Στην
πραγματικότητα οι μετέπειτα νόμοι συμπεριλαμβάνουν αυτή τη μορφή βίας κατά των
γυναικών (Valls, Puigvert, Melgar, García-Yeste, 2016).
Το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει ότι τα επιστημονικά στοιχεία από
έρευνες δείχνουν ότι η βία με βάση το φύλο είναι σύνηθες φαινόμενο μεταξύ νεαρών
παιδιών/εφήβων και συμβαίνει συχνά σε σύντομες και περιστασιακές σχέσεις (Aubert,
Melgar, Valls, 2011; Oliver & Valls, 2004). Εκτός από τις σοβαρές επιπτώσεις που
έχουν η κακοποίηση και οι επιθέσεις, η βία με βάση το φύλο έχει επίσης και τεράστια
επίδραση στις μετέπειτα σχέσεις των νέων. Έτσι, αρκετοί ερευνητές έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι όσοι βίωσαν βία κατά την εφηβεία τους έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να τη βιώσουν ξανά στη νεαρή και ενήλικη ζωή τους. Μερικοί ερευνητές
εξετάζουν και το ενδεχόμενο ότι το να υποστεί βία με βάση το φύλο ένα νεαρό άτομο
σχετίζεται περισσότερο με τις αρχικές συναισθηματικές εμπειρίες του, από ότι με
πιθανή παιδική κακοποίηση (Oliver & Valls, 2004; Smith, White, & Holland, 2003).
Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε άλλα κορίτσια όπως τη «Marta» να «γαντζωθούν»
από άτομα που αργότερα τις προσβάλλουν; Πώς να αποφύγουμε απογοητευτικές και
ταπεινωτικές πρώτες εμπειρίες; Πώς να εξαλείψουμε από τα σχολεία μας σεξιστικές
συμπεριφορές και επιθέσεις κατά της ελευθερίας των κοριτσιών και των εφήβων;
Καταστάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν τραγικό τέλος ή να παρεμποδίσουν την
ευτυχία των σημερινών μαθητών μας.
Ένας καβγάς στην αυλή την ώρα του διαλείμματος είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου μιας κατάστασης που οι ενήλικες αγνοούν, μέχρι να παρουσιαστεί μια
αναστάτωση δημοσίως. Πίσω από γνωστές και τρομερά θλιβερές περιπτώσεις όπως
είναι η δολοφονία ενός δεκαεφτάχρονου κοριτσιού (Marta del Castillo) από το πρώην
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αγόρι της το 2009 ή η περίπτωση δολοφονίας μιας άλλης νεαρής γυναίκας κατά τη
διάρκεια ενός ραντεβού, ένα βράδυ καλοκαιριού, υπάρχουν καταστάσεις που συχνά
είναι αόρατες. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιες φορές οι δολοφόνοι αυτών των νεαρών
γυναικών, όπως ο άνθρωπος που σκότωσε τη Marta del Castillo, έχουν ακόμη και
οπαδούς, δείχνει την τεράστια δουλειά που χρειάζεται ακόμη να γίνει.
Ευτυχώς οι κοινωνικές επιστήμες και ο φεμινισμός μάς παρέχουν επιλογές για
παρέμβαση. Για πολλές δεκαετίες οι κοινωνικές επιστήμες διεξήγαγαν μελέτες σχετικά
με τις κοινωνικές πτυχές του αισθήματος της «αγάπης». Ερωτευόμαστε κάποιους
ανθρώπους, και όχι κάποιους άλλους, όχι λόγω βιολογικού ντετερμινισμού, αλλά βάση
των πολιτισμικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, από τις οποίες μαθαίνουμε την
κοινωνικοποίησή μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η πρωτοποριακή έρευνα του Jesús Gómez (2015) για την κοινωνικοποίηση σε
σχέση με την αγάπη και την έλξη, ιδιαίτερα μεταξύ των εφήβων, παρουσιάζει για
πρώτη φορά την έννοια της έλξης ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.
Αποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρχικής διαδικασίας κοινωνικοποίησης (αν και όχι
μοναδική ή αποκλειστική) που συχνά ενισχύει μια σύνδεση μεταξύ έλξης και βίας.
Πολλοί φορείς κοινωνικοποίησης, όπως είναι οι ταινίες, η μουσική και η διαφήμιση
στα μέσα μαζική ενημέρωσης παράγουν μοντέλα σχέσεων μέσα από τα οποία
μεταδίδεται ότι οι σχέσεις βίας ή πιθανής βίας είναι επιβλαβείς, αλλά συναρπαστικές
και ενθουσιώδεις. Τα μοντέλα ισότιμης σχέσης είναι βολικά και ασφαλή, αλλά ανιαρά.
Ως σημείο αναφοράς, πολλές τηλεοπτικές σειρές θα προσπαθήσουν να πουλήσουν
στους θεατές ένα μοντέλο ανδρισμού ως τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο,
πόσο συχνά ο χαρακτήρας αυτός είναι στοργικός και ανοιχτός για συζήτηση και
πόσο συχνά είναι κλειστός, δημιουργεί συγκρούσεις ή είναι επιθετικός; Οι ταινίες και
τα μυθιστορήματα που χαρακτηρίζονται από έντονες ή παθιασμένες σχέσεις συχνά
παρουσιάζουν συγκρούσεις, ακόμη και βία, ως μέρος των αλληλεπιδράσεών τους.
Ο διάλογος και οι σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό δεν παρουσιάζονται τόσο
συχνά ως σχέσεις πάθους και ενθουσιασμού. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν
σαφές παράδειγμα, αλλά κυρίως αντανακλούν το κυρίαρχο είδος κοινωνικοποίησης,
στα πλαίσια του οποίου όλες οι αλληλεπιδράσεις ασκούν επιρροή, τόσο η οικογένεια
όσο και το σχολείο, αλλά κυρίως η ομάδα ομηλίκων και οι συναισθηματικές-σεξουαλικές
σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων (Flecha, Pulido, Christou, 2011).
Ωστόσο, δεδομένου ότι η αγάπη και η έλξη είναι αποτελέσματα κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, σημαίνει ότι οι κοινές διαδικασίες κοινωνικοποίησης, οι οποίες
συνδέουν την έλξη με τη βία μπορούν να αλλάξουν. Ως μια εναλλακτική λύση στην
κοινωνικοποίηση για αποφυγή της έμφυλης βίας ο Gómez (2015) πρότεινε το μοντέλο
της συγχώνευσης της φιλίας και της αγάπης, με τον ενθουσιασμό και την επιθυμία στις
σχέσεις, ανεξάρτητα από τη διάρκεια. Ο Gómez διευκρινίζει τα εξής: «Η δυσαρέσκεια
στις σχέσεις βασίζεται είτε στο φλερτ (πάθος χωρίς αγάπη) είτε στη σταθερότητα
(αγάπη χωρίς πάθος) και μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με τη συνένωση της αγάπης και
του ενθουσιασμού, της φιλίας και του πάθους και της σταθερότητας και της τρέλας
στο ίδιο άτομο» (Gómez, 2015, σελ. 77).
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Η κοινωνικοποίηση για αποφυγή της έμφυλης βίας βασίζεται στη δημιουργία
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που ενισχύουν την έλξη προς μοντέλα ισότητας και
την απόρριψη επιθετικών μοντέλων (Gómez, 2015; Puigvert, 2014). Βέβαια, πρέπει
να σημειωθεί ότι δεν αναπτύσσουν όλοι οι άνθρωποι μια έλξη προς τη βία μέσα από
την κοινωνικοποίησή τους, αν και υπάρχει μια γενική τάση προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι, η ενίσχυση της εν λόγω κοινωνικοποίησης είναι αυτό που καθιστά την ισότητα
ως κάτι το συναρπαστικό. Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση για αποφυγή της έμφυλης
βίας μπορεί επίσης να επηρεάσει και να τροποποιήσει τις προτιμήσεις των ανθρώπων
που έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί με τρόπο που η βία να τους φαίνεται ελκυστική.
Ακόμη, αν η αγάπη και η έλξη είναι στην πραγματικότητα κοινωνικά προϊόντα, ο
διάλογος θα επιτρέψει τη μεταμόρφωση μιας έλξης προς τη βία σε μια προτίμηση για
πιο ισότιμα μοντέλα.

Ηθική και γλώσσα της επιθυμίας
Ωστόσο, η κοινωνικοποίηση για αποφυγή της έμφυλης βίας δεν μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από τη χρήση μόνο της γλώσσας της ηθικής. Ακόμη ένα λάθος των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρόληψη της βίας είναι η προσπάθεια προώθησης
των σχέσεων ισότητας μέσα από τη χρήση μόνο της γλώσσας της ηθικής, η οποία
πρεσβεύει τις αξίες και τις ιδέες του «καλού» και του «κακού». Η γλώσσα της ηθικής
δεν είναι ελκυστική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα της επιθυμίας που χρησιμοποιούν
οι νέοι, παρότι εστιάζει, για παράδειγμα, στο να μην είναι κάποιος σεξιστής, να έχει
σεβασμό ή ίσως να μοιράζει την οικιακή εργασία ισότιμα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
και τα λοιπά. Επίσης, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων, τα
περισσότερα μέσα κοινωνικοποίησης (μέσα μαζικής ενημέρωσης, ταινίες, δίκτυα,
φιλικές συζητήσεις) ενισχύουν την έλξη προς τη βία και τους επιθετικούς άντρες. Η
σύνδεση μεταξύ έλξης και βίας ενισχύεται εν μέρει, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,
από τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ του τι είναι ασφαλές και ανιαρό και του τι είναι
επικίνδυνο αλλά συναρπαστικό. Αν χρησιμοποιείται η γλώσσα της ηθικής, η οποία
τείνει να μεταφέρει τις πιο πάνω παραδοσιακές ιδέες, δεν άπτεται ποτέ η ρίζα του
προβλήματος, ότι δηλαδή οι σχέσεις που βασίζονται σε επιθέσεις με βάση το φύλο
θεωρούνται συναρπαστικές και επομένως ελκυστικές (Castro & Mara, 2014; Duque,
2015).
Η ακόλουθη δήλωση από την προαναφερθείσα έρευνα του Gómez (2015),
αντικατοπτρίζει την αντίθεση μεταξύ της ηθικής και της γλώσσας της επιθυμίας και
προέρχεται από ένα έφηβο κορίτσι, στο γυναικείο περιοδικό Ragazza: «Οι γονείς μου
μού λένε να παντρευτώ έναν καλό άντρα και ακούω τη συμβουλή τους. Μέχρι όμως
να παντρευτώ διασκεδάζω με κακά αγόρια».
Αυτό το παράδειγμα εκφράζει τη διπλή ηθική που υπάρχει επανειλημμένα: από
τη μία πλευρά, υπάρχει η γλώσσα της ηθικής που αντιπροσωπεύει το «σωστό»,
που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό που λέει ο πατέρας και η μητέρα,
και από την άλλη, σε αυτό το παράδειγμα είναι η επιθυμία του κοριτσιού, που την
οδηγεί στο να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Η γλώσσα της επιθυμίας αναφέρεται
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στο τι είναι αρεστό, τι είναι επιθυμητό και ελκυστικό. Αυτό μεταδίδεται μέσω των
ταινιών, της διαφήμισης, των τραγουδιών και ούτω καθεξής, καθώς και μέσα από
πολλές προσωπικές αλληλεπιδράσεις. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να
δουλεύουμε με τη γλώσσα της επιθυμίας, έτσι ώστε η βία να γίνει απωθητική και
τα εναλλακτικά μοντέλα ισότητας να γίνουν πιο ελκυστικά. Η ιδέα δεν είναι οι
άνθρωποι να καταπιέσουν τις επιθυμίες τους με το να αποδεχτούν το «ασφαλές»
ή το «βολικό» που όμως δεν είναι ελκυστικό. Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί
έλξη και επιθυμία για αυτά τα πιο «ασφαλή» μοντέλα και να μεταδοθεί η ιδέα ότι
αυτό που είναι «καλό» είναι επίσης «συναρπαστικό». Ωστόσο, αυτή η γλώσσα
της επιθυμίας δεν μεταβάλλεται συνήθως από εκπαιδευτικούς, οικογένειες ή
εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά η γλώσσα και οι επιθυμίες
μπορούν να αλλάξουν από τους ίδιους τους νέους μέσω των αλληλεπιδράσεών
τους με συνομηλίκους, φίλους, αδελφούς και αδελφές και εθελοντές κοντινής
ηλικίας. Για τον λόγο αυτό, το επικοινωνιακό μοντέλο είναι το καταλληλότερο για
την καλλιέργεια της κοινωνικοποίησης προς αποφυγή της βίας μέσα σε σχέσεις,
γιατί δημιουργεί χώρους για ανταλλαγή απόψεων όλων όσων σχετίζονται με τη
ζωή των παιδιών, μέσα από τον διάλογο τη συμμετοχή των παιδιών και όλων
των φορέων της εκπαίδευσής τους στην κοινότητα. Ο διάλογος που προκαλεί
μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα όταν συμμετέχουν διαφορετικές γυναίκες (Aubert,
Melgar, Valls, 2011; Oliver, Soler, & Flecha, 2009; Padrós, 2014), έτσι ώστε να
εισάγεται η γλώσσα των αξιών (απαραίτητο), αλλά και η γλώσσα της επιθυμίας.
Αυτός ο διάλογος με ποικίλους συμμετέχοντες είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή
για τη μάθηση, σχετικά με την ανάπτυξη συναισθημάτων και αισθημάτων, παρόλο
που έρχεται σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στη
συναισθηματική εκπαίδευση.

Μοντέλα ανδρισμού και η σχέση τους με την πρόληψη της έμφυλης βίας
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Η πρόληψη της βίας με βάση το φύλο πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις αντιλήψεις
για τον ανδρισμό, απορρίπτοντας τα βίαια μοντέλα ανδρισμού και ενθαρρύνοντας
τα μη-βίαια μοντέλα. Και πάλι, το θέμα αυτό αναπτύσσεται συχνά με τη χρήση της
γλώσσας της ηθικής, που δεν είναι τόσο ελκυστική για πολλούς νέους και δεν έχει
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου.
Έχοντας ως βάση την ιδέα της ύπαρξης μιας μορφής κοινωνικοποίησης που
ενισχύει την έλξη προς τα βίαια μοντέλα ανδρισμού, τα προγράμματα που απλά
αναφέρονται σε ισότιμες μορφές ανδρισμού και εφαρμόζονται με τη χρήση της
«γλώσσας της ηθικής», αλλά αγνοούν την ύπαρξη του πιο πάνω ελκυστικού μοντέλο
θα αποτύχουν παταγωδώς. Αυτά τα προγράμματα ενισχύουν ρόλους ανδρισμού που
χαρακτηρίζονται από ισότιμες συμπεριφορές, όπως είναι ο καταμερισμός εργασίας και
οι μη-βίαιες αλληλεπιδράσεις (αναγκαίο ηθικά), και οδηγούν σε μοντέλα που δεν είναι
ούτε ελκυστικά, ούτε ενδιαφέροντα. Επομένως, για άλλη μια φορά μεταδίδεται μέσα
από τη γλώσσα της ηθικής ότι ένας «κατάλληλος» άνδρας είναι αυτός που υποστηρίζει
την ισότητα, αλλά δεν είναι συναρπαστικός. Ως αποτέλεσμα, πολλοί νεαροί άνδρες
δεν επιθυμούν να γίνουν αυτός ο άνδρας που θα υποστηρίζει την ισότητα, αλλά
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θα αγνοείται από το αντίθετο φύλο και προτιμούν να είναι ο «μη-υποστηρικτής της
ισότητας» που θεωρείται κοινωνικά πιο ελκυστικός. Ένας έφηβος είπε τα ακόλουθα
μετά από ένα εργαστήρι για τον ανδρισμό, στο οποίο έμαθε να μην είναι βίαιος, να
κάνει τις δουλειές του σπιτιού και να φροντίζει τις γυναίκες: «Μου αρέσουν όλα αυτά
πάρα πολύ, η αλήθεια είναι ότι τα κάνω, αλλά η ερώτησή μου είναι, γιατί δεν ελκύω
κάποια;»
Για να εξετάσουμε τις μορφές ανδρισμού από τη σκοπιά της αποφυγής της
έμφυλης βίας είναι απαραίτητο να αρχίσουμε με κάποιες βασικές αρχές. Στις
ετεροφυλόφιλες σχέσεις υπάρχουν τρία σαφή μοντέλα: ο παραδοσιακός κυρίαρχος
ανδρισμός, ο παραδοσιακός καταπιεσμένος ανδρισμός και οι νέες εναλλακτικές
μορφές ανδρισμού (Castro Sandúa & Mara, 2014; Duque, 2015; Flecha, Puigvert,
& Ríos, 2013).
Ο παραδοσιακός κυρίαρχος ανδρισμός βασίζεται στην εξουσία και την
περιφρόνηση προς τις γυναίκες. Είναι η μορφή του ανδρισμού που δημιουργεί βία
κατά των γυναικών και άδικα κριτήρια για τις γυναίκες (double standards). Η σύνδεση
μεταξύ αυτού του μοντέλου και της έλξης δημιουργεί σχέσεις που στηρίζονται στη
βία με βάση το φύλο. Ο παραδοσιακός καταπιεσμένος ανδρισμός περιγράφει
άντρες που έχουν σχέσεις ισότητας με τις γυναίκες, χωρίς όμως οι σχέσεις αυτές να
περιέχουν ενθουσιασμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άντρες αυτοί θεωρούνται
ως «καλοί και ισότιμοι», αλλά όχι ελκυστικοί στις περισσότερες γυναίκες. Οι θεωρίες
και οι πράξεις που στηρίζονται μόνο στη γλώσσα της ηθικής και αγνοούν τη γλώσσα
της επιθυμίας ενισχύουν αυτό το είδος ανδρισμού. Αυτά τα δύο παραδοσιακά
μοντέλα ανδρισμού (κυρίαρχου και καταπιεσμένου) υπήρχαν πάντοτε. Κάποιες
φορές ο μη-βίαιος, καταπιεσμένος ανδρισμός θεωρείται λανθασμένα ως νέα μορφή
ανδρισμού, όταν στην πραγματικότητα δεν είναι, αφού υπήρχε πάντοτε. Ούτε είναι
εναλλακτική μορφή ανδρισμού, αφού στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη του
νομίσματος, του παραδοσιακού, κυρίαρχου ανδρισμού. Ο καταπιεσμένος ανδρισμός
δεν είναι η αιτία βίας με βάση το φύλο και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αυτό,
όπως ούτε και τα θύματα της βίας μπορούν να θεωρούνται υπαίτια. Ωστόσο, η
καταπιεσμένη θέση του σημαίνει ότι δε συμβάλλει στην αντιμετώπιση της βίας κατά
των γυναικών, αλλά στην πραγματικότητα τροφοδοτεί την ύπαρξη του κυρίαρχου
ανδρισμού. Ακριβώς όπως ο βίαιος ανδρισμός είναι ελκυστικός, πρέπει να υπάρχει
κι ένας μη ελκυστικός, υπέρ της ισότητας ανδρισμός. Αν το να είσαι «ακατάλληλος»
άνδρας θεωρείται συναρπαστικό, τότε πρέπει να υπάρχουν και «κατάλληλοι» άνδρες
που δε δημιουργούν κανέναν ενθουσιασμό.
Οι νέες εναλλακτικές μορφές ανδρισμού σπάνε αυτόν το διαχωρισμό
του καταπιεστή και του καταπιεσμένου και προτείνουν ένα «κατάλληλο» και
«συναρπαστικό, ελκυστικό» μοντέλο που υποστηρίζει την ισότητα. Αυτές οι
μορφές ανδρισμού αντιπροσωπεύουν ένα διαφοροποιημένο μοντέλο αντρών
που έχουν σχέσεις ισότητας, οι οποίες στηρίζονται στην αγάπη και την επιθυμία.
Είναι ελκυστικοί άνδρες που δεν ασκούν ούτε κυριαρχία, ούτε περιφρόνηση. Είναι
άντρες που υποστηρίζουν την ισότητα και που δεν δέχονται να καταπιέζονται
ούτε από τον κυρίαρχο ανδρισμό, ούτε από κάποιες γυναίκες. Είναι άνδρες που
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δεν απορρίπτουν αξίες όπως η δύναμη ή το θάρρος, τα οποία εμφανίζονται ως
στοιχεία των κυρίαρχων μοντέλων. Στην πραγματικότητα είναι ισχυροί και γενναίοι
στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας με βάση το φύλο, αφού προστατεύουν τα
θύματα και εναντιώνονται στους θύτες. Είναι άνδρες που απορρίπτουν όλες τις
μορφές βίας στις σχέσεις. Επίσης, όσον αφορά τις συναισθηματικές-σεξουαλικές
σχέσεις δε δέχονται σχέσεις με γυναίκες που τους βλέπουν ως τον «καλό άντρα»
που θα έχουν αφού «διασκεδάσουν με κακά αγόρια», όπως συμβαίνει στο
μοντέλο του καταπιεσμένου ανδρισμού. Είναι ένα μοντέλο ανδρισμού που έχει
σχέσεις μόνο με γυναίκες που ελκύονται από αυτούς και που ενθουσιάζονται με
την ισότιμη αντιμετώπιση. Αυτό το εναλλακτικό μοντέλο ανδρισμού είναι αυτό
που στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τη βία κατά των γυναικών, αφού σπάει
τη σχέση μεταξύ έλξης και βίας.
Συμπερασματικά, η προώθηση των μοντέλων ανδρισμού που καθιστούν έναν
άντρα ως αποκλειστικά «καλό» ή «κακό» ή «σωστό» ή «λάθος», δε δημιουργεί έλξη
στις νεαρές γυναίκες προς τους μη-βίαιους ανδρισμούς, ούτε δημιουργεί στους νέους
άνδρες την επιθυμία να έχουν αυτή την εικόνα. Αυτό και πάλι τονίζει την ανάγκη να
δουλέψουμε με τους νέους ανθρώπους, μέσα από τη γλώσσα της επιθυμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Gómez, J. (2015). Radical love. A revolution for the 21st century. New York: Peter
Lang Publishing..
Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences,
2(1), 88113.
Oliver, E. (2014) Zero Violence since Early Childhood. The Dialogic Recreation of
Knowledge, Qualitative Inquiry, 20(7), p. 902-908.
Puigvert, L. (2014) Preventive Socialization of Gender Violence Moving Forward Using
the Communicative Methodology of Research. Qualitative Inquiry 20(7), p. 839-843

Συχνά λάθη στη συναισθηματική-κοινωνική εκπαίδευση
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Για να επιτευχθούν οι αλλαγές που προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο να
αποφευχθούν ορισμένα λάθη και παρανοήσεις που δημιουργούνται από κάποια
προγράμματα συναισθηματικής εκπαίδευσης, που δεν βασίζονται σε επιστημονικά
στοιχεία.
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Μη σκέφτεστε τα αισθήματα
Επί του παρόντος, υπάρχουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις αίθουσες
διδασκαλίας που επικεντρώνονται στη συναισθηματική εκπαίδευση, αφήνοντας
κατά μέρος τη σημασία των αισθημάτων. Είναι σαφές ότι τα αισθήματα/feelings είναι
διαφορετικά από τα συναισθήματα/emotions. Ο Eric Kandel, βραβευμένος με το
βραβείο Νόμπελ στην Ιατρική και σημαντικός, σύγχρονος συγγραφέας στον τομέα
της νευροεπιστήμης, κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ αυτών των στοιχείων. Επιπλέον,
περιγράφει τα διαφορετικά κυκλώματα και τις αντιδράσεις του εγκεφάλου που τίθενται
σε ισχύ με τα αισθήματα και τα συναισθήματα:
«Χρησιμοποιούμε τον όρο συναίσθημα για να αναφερθούμε στην πρώτη από
τις δύο καταστάσεις: Το σύνολο φυσιολογικών αποκρίσεων που συμβαίνουν λίγο ή
πολύ ασυνείδητα όταν ο εγκέφαλος εντοπίζει κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Αυτές
οι αυτόματες, φυσιολογικές αντιδράσεις συμβαίνουν τόσο στον εγκέφαλο, όσο και
στο σώμα. Στον εγκέφαλο γίνονται αλλαγές στα επίπεδα διέγερσης και στις γνωστικές
λειτουργίες όπως η προσοχή, η επεξεργασία της μνήμης και η στρατηγική λήψη
αποφάσεων. Στο σώμα λαμβάνουν χώρα ενδοκρινικές, αυτόνομες και μυοσκελετικές
αντιδράσεις. Χρησιμοποιούμε τον όρο αίσθημα για να αναφερθούμε στη συνειδητή
εμπειρία αυτών των σωματικών και γνωστικών αλλαγών. Από μια άποψη, τα αισθήματα
είναι λογαριασμοί που ο εγκέφαλός μας δημιουργεί για να αναπαραστήσει τα
φυσιολογικά φαινόμενα που δημιουργούνται από τη συναισθηματική κατάσταση.
Συνοπτικά, τα συναισθήματα είναι αυτόματες, κυρίως ασυνείδητες συμπεριφορικές
και γνωστικές αντιδράσεις που ενεργοποιούνται όταν ο εγκέφαλος ανιχνεύσει ένα
θετικά ή αρνητικά φορτισμένο ερέθισμα. Τα αισθήματα είναι οι συνειδητές αντιλήψεις
των συναισθηματικών αποκρίσεων». (Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum & Hudspeth, 2013: 1079)

Σύμφωνα με την ανάλυση του Kandel, αρκετοί συγγραφείς έχουν επιβεβαιώσει
ότι αυτό που διαφοροποιεί τα ανθρώπινα όντα από άλλα ζωντανά όντα δεν είναι
η ικανότητα να βιώνουν συναισθήματα (τόσο τα ζώα όσο και οι άνθρωποι έχουν
συναισθήματα), αλλά αισθήματα, καθώς αυτά συνεπάγονται μια συνειδητή εμπειρία,
την οποία μόνο τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να βιώσουν. Ως εκ τούτου, είναι
απαραίτητο, μέσω της εκπαίδευσης, να δουλέψουμε στον τομέα των αισθημάτων,
για να ενισχύσουμε τα θετικά συναισθήματα και να μεταμορφώσουμε τα αρνητικά
συναισθήματα.
Για παράδειγμα, αισθήματα όπως η φιλία και η αγάπη έχουν τεράστια επιρροή
στην επακόλουθη προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή των παιδιών
(Dunn, 2004). Τα συναισθήματα που αντιτίθενται στην αγάπη και τη φιλία
δημιουργούν γρήγορα αρνητικά συναισθήματα (ζήλια, απογοήτευση, δυσπιστία)
που επιδεινώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη ζωή εκείνων που τα βιώνουν.
Επομένως, η συναισθηματική εκπαίδευση που συμβάλλει σε βασικές πτυχές, όπως
η υπερνίκηση του σεξισμού και της βίας με βάση το φύλο είναι αυτή που συνδέεται
στενά με την εκπαίδευση σε αισθήματα όπως η φιλία και η αγάπη.
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτά τα αισθήματα δεν «διδάσκονται» σε
συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά δημιουργούνται και καλλιεργούνται στις καθημερινές
συμπεριφορές και δραστηριότητες στο σχολείο. Για παράδειγμα, στις Μαθησιακές
Κοινότητες, αισθήματα όπως η φιλία και η αλληλεγγύη δουλεύονται καθημερινά
μέσω της εφαρμογής των Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών, που βασίζονται
στον ισότιμο διάλογο και την ισότητα των διαφορών. Ένα από τα παραδείγματα που
βρίσκουμε σε αυτά τα σχολεία είναι οι Διαδραστικές Ομάδες, στις οποίες οι μαθητές
καταλαβαίνουν και βοηθούν ο ένας τον άλλον καθημερινά, ενεργώντας με τέτοιο
τρόπο ώστε κανένας μαθητής να μην μένει πίσω ή να αποκλείεται. Έξω από την
τάξη, οι συμμαθητές που βοήθησαν ή που τους έδωσαν βοήθεια δεν είναι απλώς
ένα πρόσωπο που μπορούν να αγνοήσουν, αλλά ένας φίλος που αποδέχονται και
προστατεύουν. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις Διαδραστικές Ομάδες λένε πόσο
πολύ αυτές οι δραστηριότητες τους βοήθησαν να μάθουν αισθήματα και αξίες, καθώς
είναι σε θέση πλέον να δημιουργήσουν πιο στέρεες φιλίες από πριν, βελτιώνοντας
έτσι τις σχέσεις που έχουν με άλλους, σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής τους, μέσα
και έξω από το σχολείο.
Οι Μαθησιακές Κοινότητες δεν εφαρμόζουν προγράμματα συναισθηματικής
εκπαίδευσης που δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Ούτε, επίσης,
σχετίζονται με τις δράσεις ορισμένων προγραμμάτων που προσπαθούν να
«εκπαιδεύσουν συναισθηματικά» τους μαθητές, αναγκάζοντάς τους να έχουν
σωματική επαφή μεταξύ τους, ως μια μορφή επικοινωνιακής συναισθηματικής
έκφρασης, ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν. Στην πραγματικότητα, όλες οι
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της κακοποίησης των παιδιών
διέπονται από την αρχή ότι κανείς δεν αγγίζει το σώμα χωρίς συγκατάθεση. Τέτοιες
δραστηριότητες αντιβαίνουν πλήρως στην ελευθερία του μαθητή και ευνοούν
την παρενόχληση και την επιθετικότητα. Αντίθετα, οι Μαθησιακές Κοινότητες
ακολουθούν τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίες υπογραμμίζουν
τη σημασία της προώθησης της ελευθερίας στην επιλογή του ποιος, πότε και πώς
αγγίζει το σώμα του παιδιού (Oliver, 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ιδανική αγάπη
Όσον αφορά τα αισθήματα και την αγάπη, υπάρχει επίσης μια σημαντική σύγχυση
μεταξύ υποθέσεων και επιστημονικών στοιχείων που βασίζονται σε έρευνες, σε πολλά
προγράμματα συνύπαρξης και κάποιες φορές ακόμη και σε προγράμματα για την
πρόληψη της βίας με βάση το φύλο. Το πιο κοινό λάθος είναι η πεποίθηση ότι η ιδανική
αγάπη προωθεί τη βία στις σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Δεν υπάρχει καμία
απόδειξη για αυτό. Εξετάζοντας την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με την ιδανική
αγάπη, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η ιδανική αγάπη ενισχύει τη βία με βάση το
φύλο (Duque, 2015: Yuste, Serrano, Girbés, Arandia, 2014). Μελετώντας παραμύθια,
παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις αναπαράγουν τους παραδοσιακούς ρόλους
φύλων και εστιάζουν μόνο σε μοντέλα ετεροφυλοφιλικών και μονογαμικών σχέσεων.
Όσον αφορά την κοινωνικοποίηση με αποτέλεσμα την έλξη στη βία δεν υπάρχει
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ποτέ ένας πρίγκιπας που χτυπά ή κακομεταχειρίζεται τη γυναίκα με την οποία
είναι ερωτευμένος. Παρομοίως, δεν υπάρχει καμιά πριγκίπισσα παραμυθιού που
να ερωτεύεται κάποιον που την κακοποιεί. Επομένως, αυτές οι ιστορίες μπορεί να
περιέχουν σεξιστικά στοιχεία, αλλά δεν προωθούν την επιθυμία προς ένα άτομο που
κακομεταχειρίζεται κάποιο άλλο.
Τα θύματα βίας με βάση το φύλο είναι γυναίκες από κάθε είδους υπόβαθρο. Δεν
ανήκουν πάντοτε στο παραδοσιακό μοντέλο γυναίκας. Πολλές γυναίκες που έχουν
ζήσει σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας, έχοντας τον παραδοσιακό
ρόλο της γυναίκας βίωσαν βία με βάση το φύλο και πολλές άλλες όχι. Παρομοίως,
πολλές γυναίκες που έσπασαν το παραδοσιακό μοντέλο βίωσαν βία με βάση το φύλο
και πολλές άλλες όχι. Στην πραγματικότητα, πολυετή προγράμματα πρόληψης της βίας
με βάση το φύλο, που επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην εξάλειψη των στερεοτύπων
φύλου δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την επιθετικότητα κατά των γυναικών. Η βία με
βάση το φύλο εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα για νεαρές γυναίκες που φοίτησαν
σε μικτά σχολεία και αμφισβητούν τους παραδοσιακούς ρόλους των γυναικών.
Επιπλέον, οι ίδιοι άνθρωποι και τα προγράμματα που απεικονίζουν την ιδανική
αγάπη κάτω από ένα φως αρνητισμού, συχνά υποστηρίζουν μοντέλα ανδρισμού που
χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και τα οποία εμφανίζονται σε πολλές ταινίες,
βιβλία και τραγούδια. Μερικά παραδείγματα είναι η ταινία The Perfume που εξυμνεί
έναν δολοφόνο γυναικών και η ταινία Three Metres Above the Sky. Οι υποστηρικτές
τέτοιων ρόλων φύλου θεωρούν «υποτακτική» την πριγκίπισσα του παραμυθιού που
έχει έναν πρίγκιπα που τη νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος σε αυτήν, ενώ θεωρούν
την πρωταγωνίστρια της ταινίας 50 Shades of Grey ως «ανοιχτόμυαλη», όταν στην
πραγματικότητα είναι η τελευταία που υπογράφει ένα συμβόλαιο υποταγής.
Σε αντίθεση με αυτή την ιδέα, οι Flecha και Puigvert (Duque, 2015) παρέχουν
έναν ορισμό της ιδανικής αγάπης, που βασίζεται στην ποικιλομορφία, την ελευθερία
και την απουσία βίας:
Ορίζουμε την «ιδανική αγάπη» του 21ου αιώνα ως πολύπλευρη και πληθυντική. Η
ιδανική αγάπη δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη σεξουαλική επιλογή ή μορφή
σχέσης ή συγκεκριμένη διάρκεια και έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: απουσία βίας
με βάση το φύλο. Η κοινωνικοποίηση που οδηγεί στην επιθυμία για «ιδανική αγάπη»
συμβάλλει στην πρόληψη της βίας με βάση το φύλο, καθώς συνδυάζει την απουσία
βίας με βάση το φύλο με την σεξουαλική ελευθερία και την ελευθερία επιλογής στις
σχέσεις. (Duque 2015: 15)
Η ιδανική αγάπη, που βασίζεται στον σεβασμό, αποτρέπει και δεν ενισχύει
τη βία κατά των γυναικών. Οι έφηβες γυναίκες που αναζητούν άντρες που θα τις
ερωτευτούν, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σχέσης, πιστεύοντας σε ένα τέτοιο
ιδεαλιστικό μοντέλο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκτιμούν τον εαυτό τους
και να μην τον υποβάλουν σε σεξιστικές σχέσεις, από ότι εκείνες που πιστεύουν ότι
η πραγματική αγάπη είναι αδύνατη ή που συνδέουν το πάθος με τη βία.
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Για περισσότερες πληροφορίες:
Βίντεο για την κοινωνικοποίηση που οδηγεί στην πρόληψη. Παρουσίαση από τον
Ramón Flecha και τη Lídia Puigvert (Ισπανικά). Ikas komunitateak Euskadi: https://www.
youtube.com/watch?v=7o3f8rhKO30
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019).
Βίντεο για τη μνήμη και την κοινωνικοποίηση που οδηγεί στην πρόληψη. Παρουσίαση
από τη Sandra Racionero. University of Loyola-Andalucia: https://www.youtube.com/
watch?v=Z_xn0hd-kII&t=3916s
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019).

10.3. Πώς εφαρμόζεται στα σχολεία η κοινωνικοποίηση που οδηγεί στην
πρόληψη;
Πιο πάνω παρουσιάσαμε τις θεωρητικές βάσεις που υποστηρίζουν την προσέγγιση
της κοινωνικοποίησης που οδηγεί στην πρόληψη της έμφυλης βίας. Ακολούθως
παρέχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν να διευκρινιστεί ο τρόπος
με τον οποίο οι Μαθησιακές Κοινότητες εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση στα
σχολεία τους. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε πέντε γραμμές δράσης:
1. 
Εφαρμογή Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών (SEAs), όπως οι
Διαδραστικές Ομάδες και οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις, που
εγγυώνται βελτίωση της μάθησης και της συνύπαρξης όλων.
2. 
Εισαγωγή πρακτικών και λεκτικών μορφών επικοινωνίας που εγγυώνται
σχολικούς χώρους χωρίς βία από την ηλικία των μηδέν χρόνων.
3. 
Ανάπτυξη κανονιστικών αρχών μέσω μιας διαδικασίας διαβουλευτικής
δημοκρατίας, που βασίζεται στον ισότιμο διάλογο και σε επιστημονικά
στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

4. 
Δημιουργία χώρων για διάλογο στα σχολεία, στους οποίους συμμετέχει
ολόκληρη η κοινότητα, για συζητήσεις σχετικά με μοντέλα κοινωνικοποίησης
που οδηγούν στην πρόληψη.
5. 
Ενθάρρυνση της φιλίας, της αλληλεγγύης και της υποστήριξης προς
τους ανθρώπους που υποφέρουν από κάθε είδους βία, όχι προς αυτούς
που επιτίθενται. Προώθηση της πρόληψης και της παρέμβασης μεταξύ των
συνομηλίκων (παρέμβαση θεατών).
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Πιο κάτω παραθέτουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη «Λέσχη
των Γενναίων» (Brave Club), μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από ορισμένες
Μαθησιακές Κοινότητες, για την εφαρμογή ορισμένων στοιχείων από αυτά που
περιγράφονται πιο πάνω.

Αλληλεγγύη και στήριξη θυμάτων: η «Λέσχη των Γενναίων»
Η «Λέσχη των Γενναίων» είναι ένας από τους τρόπους εφαρμογής ορισμένων
βασικών στοιχείων που έχουμε παραθέσει πιο πάνω: η κοινωνικοποίηση με αποτέλεσμα
την έλξη προς μη-βίαια μοντέλα ως βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας με
βάση το φύλο˙ η μηδενική ανοχή στη βία από την ηλικία των μηδέν χρόνων˙ και η
εμπλοκή ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην εναντίωση σε κάθε μορφή βίας.
Επιπλέον, η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση του διαλόγου και της λήψης
ηγετικών ρόλων από τους μαθητές, για την πρόληψη της βίας και τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια, η «Λέσχη των Γενναίων» βασίζεται σε
ευρύ φάσμα επιστημονικών μελετών που υπογραμμίζουν τη σημασία των παρεμβάσεων
των παρευρισκομένων (παρεμβάσεις των «θεατών») και τον ρόλο της φιλίας και της
αλληλεγγύης ως στοιχεία πρόληψης της βίας με βάση το φύλο. Από τη μία πλευρά,
αρκετοί συγγραφείς έχουν προσδιορίσει τον ρόλο των αληθινών φιλιών ως στοιχείο
πρόληψης του εκφοβισμού και έχουν τονίσει ότι τα ανεπίσημα δίκτυα φιλίας είναι σε
πολλές περιπτώσεις, τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης των θυμάτων
(Dunn, 1986, & Farrington, 2012). Από την άλλη πλευρά, πολυάριθμες μελέτες
επισημαίνουν ότι στις προσπάθειες πρόληψης και παρέμβασης κατά της βίας είναι
απαραίτητο οι παρευρισκόμενοι να σταματήσουν να είναι παθητικοί θεατές και συνεργοί
του θύτη και να γίνουν ενεργοί, παίρνοντας θέση και παρέχοντας στήριξη, βοήθεια και
αλληλεγγύη προς το θύμα (Morales & all, 2016). Επιπλέον, αυτές οι αλληλεπιδράσεις
από ομότιμους μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό
καταστάσεων βίας. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στις οποίες δεν μπορεί να φτάσει η υπόλοιπη
εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μέλη της οικογένειας κλπ.). Επομένως, με
την άμεση συμμετοχή των μαθητών στην καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο
επεκτείνουμε επίσης τις πιθανότητες πρόληψης και αναγνώρισής της.
Η «Λέσχη των Γενναίων» αποτελείται από τη δημιουργία μιας ομάδας μαθητών
που τοποθετούνται ενάντια στη βία, την καταγγέλλουν, ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν
τους άλλους με όμορφο τρόπο και εκτιμούν τη φιλία. Οι κύριοι στόχοι αυτής της
δράσης είναι:
•	
Η παροχή μη-βίαιων τρόπων άμυνας στους μαθητές.
•	
Η προώθηση της ελευθερίας που έχουν οι μαθητές να αποφασίζουν και ότι οι
αποφάσεις τους πρέπει να γίνονται σεβαστές. «Όχι σημαίνει όχι».
•	
Υποστήριξη των θυμάτων, ώστε να αισθάνονται προστατευμένοι και
υποστηριζόμενοι όταν καταγγέλλουν περιστατικό επιθετικότητας.
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•

Εξάλειψη του «νόμου της σιωπής» και του στίγματος του «μαρτυριάρη».

Η «Λέσχη των Γενναίων» ξεπερνά τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην
πλειονότητα των σχολείων, όπου τα θύματα βίας απομονώνονται, καθώς επίσης
και εκείνες τις καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι που τολμούν να καταγγείλουν
παρενοχλούνται. Πολλά παιδιά δεν τολμούν να καταγγείλουν εξαιτίας του φόβου
της κοινωνικής απόρριψης και του στίγματος του «μαρτυριάρη» (καρφί) και αντ’
αυτού εκείνοι που επιτίθενται συνήθως έχουν αναγνώριση. Ο μόνος τρόπος να
μεταμορφωθεί αυτή η κατάσταση είναι να την αντιστρέψουμε, δημιουργώντας ένα
ασφαλές περιβάλλον, όπου το άτομο που καταγγέλλει θεωρείται γενναίο. Αυτό είναι
μια από τις αρχές της «Λέσχης των Γενναίων». Έχει αποδειχτεί ότι όταν η εκπαιδευτική
κοινότητα απορρίπτει τη βίαιη συμπεριφορά, οι μαθητές μαθαίνουν γρήγορα ότι η βία
δεν είναι επιτυχής και επομένως αλλάζουν πιο γρήγορα συμπεριφορά.

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της «Λέσχης των Γενναίων»’
Although there are several ways to carry this action out below is provide some
guidance that exemplify how it is implemented in various centers. The ‘Brave
Club’ implies to open spaces of dialogue in which the students can participate
and assume leadership roles in the construction of consensus and action lines that
involve the entire educational community against violence.
1. 
Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί η «λέσχη» στην τάξη. Αρχικά, όλοι
οι μαθητές θεωρούνται γενναίοι, γιατί ξεκινούν από την ιδέα ότι όλοι θα
συμμορφωθούν με την απαραίτητη, μη-βίαιη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται
από σεβασμό, για να είναι μέλη της λέσχης. Ως αφετηρία, είναι απαραίτητο
να προωθηθούν μεταξύ των μαθητών οι σχέσεις που βασίζονται στην καλή
μεταχείριση και τη φιλία. Η λέσχη πρέπει να γίνει αντιληπτή ως κάτι ελκυστικό.
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2. 
Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία λεκτικών μορφών επικοινωνίας και
στρατηγικών που επιτρέπουν στους μαθητές να καταγγέλλουν και να ενεργούν
με μη-βίαιο τρόπο, τόσο με τους ανθρώπους που είναι θύματα βίας, όσο και
με τους ανθρώπους που είναι μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Αυτοί οι
«κώδικες» μπορούν να είναι λεκτικοί, αλλά και μη-λεκτικοί. Για παράδειγμα,
στην παρακάτω εικόνα μαθητές της «Λέσχης των Γενναίων» συμφωνούν
ότι όταν κάποιος πέφτει θύμα επίθεσης, οι υπόλοιποι θα σχηματίζουν μια
«ασπίδα» φιλίας.
3. 
Είναι απαραίτητο η «λέσχη» να καθορίζει σαφείς οδηγίες δράσης για το
τι πρέπει να γίνει όταν υπάρχει περιστατικό βίας ή επιθετικότητας. Είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η βία δεν είναι ποτέ δικαιολογημένη και να
τονιστεί η σημασία του να παίρνεται θέση πάντοτε υπέρ του θύματος και
κατά του θύτη. Για παράδειγμα, μερικές από τις συμφωνίες που συνάπτουν οι
μαθητές είναι ότι όταν ένας μαθητής επιτίθεται σε άλλον, δε δίνεται προσοχή
στον θύτη, αλλά στο θύμα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επιπλέον, δίνεται ο
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λόγος στο θύμα, για να εξηγήσει τι συνέβη. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε
στους μαθητές ότι αυτό που καταδικάζεται είναι η βίαιη συμπεριφορά και όχι
το άτομο. Συνοπτικά, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι οι μαθητές να
τοποθετούνται υπέρ του θύματος και να δείχνουν την υποστήριξή τους. Η
προβολή δίνεται στο θύμα, όχι στον θύτη.
4. 
Όταν

ένας μαθητής επιτίθεται, αυτός ή αυτή «φεύγει» από τη «Λέσχη των
Γενναίων», καθώς δεν πληροί τη μοναδική προϋπόθεση για να ανήκει στη
λέσχη: τη μη-βίαιη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Αυτό
μπορεί να επεξηγηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αν και αυτό που
έχει σημασία είναι η απόρριψη τέτοιων συμπεριφορών από τους υπόλοιπους
μαθητές, ως σύνολο. Την επόμενη μέρα, όλοι οι μαθητές ξεκινούν τα μαθήματα
ως μέλη της λέσχης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτό που θέλουμε
να επιτύχουμε είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας κατάστασης που θα
επιτρέψει στον θύτη να αισθανθεί ότι η συμπεριφορά του/της απομονώθηκε
και απορρίφθηκε από την ομάδα, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή τη στάση. Ακόμη,
η κατάσταση αυτή θα κάνει πιο ελκυστική τη συμπεριφορά που βασίζεται στην
καλή «μεταχείριση»

5. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η «Λέσχη των Γενναίων» πρέπει να

λειτουργεί σε όλους τους χώρους αλληλεπίδρασης του σχολείου (αίθουσα
διδασκαλίας, αίθριο, τραπεζαρία, κλπ.). Δεν είναι επομένως μια γραφειοκρατική
διαδικασία που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες στιγμές ή χώρους, αλλά
αποτελεί μια πολύ σημαντική δυναμική στο σχολείο, κάτι που είναι ζωντανό.
Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση μιας σύγκρουσης τη στιγμή που συμβαίνει.
Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρη η σχολική κοινότητα και κυρίως οι μαθητές
ενσωματώνουν τις αρχές αυτής της δράσης στον τρόπο που δημιουργούν και
εδραιώνουν σχέσεις στο σχολείο.
Συμπερασματικά, παρατίθενται οι σκέψεις ενός δασκάλου για τις αλλαγές που
έφερε στο σχολείο η «Λέσχη των Γενναίων»:
Συνδέουν το περιβάλλον εργασίας χωρίς βία με κάτι ελκυστικό. Οι
«μαρτυριάρηδες» (καρφιά) δεν είναι πλέον «μαρτυριάρηδες» (καρφιά) και τα παιδιά
που προηγουμένως ήταν αόρατα, τώρα είναι σημαντικά και έρχονται εδώ για να πουν
τι συμβαίνει και παραμένουν ήρεμα, ενώ πριν ερχόντουσαν φοβισμένα (...). Η βία
έχει μειωθεί σημαντικά, για παράδειγμα, στην παιδική χαρά τώρα συμπεριφέρονται
καλύτερα. Οι θύτες δέχονται κριτική και απομόνωση και αυτό τους πονάει ...

© Community of Researchers on Excellence for All - CREA (University of Barcelona)

Κεφαλαιο 10

Διαλογικό Μοντέλο Για Την Πρόληψη Και Την Επίλυση Συγκρούσεων

30

Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Εμπειρίες από τη «Λέσχη των Γενναίων»:
«Λέσχη των Γενναίων» στο σχολείο CPI Sansomendi IPI (Vitoria-Gasteiz).
https://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/ar ticle/viewFile/7121/6954
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019).
«Λέσχη των Γενναίων» στο σχολείο Mare de Déu de Montserrat (Terrassa)
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Club-Valientes-pies-acosadores-aulas-bullying-acoso-escolar_6_638046231.html.
(Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Sordé, T. (Coord.). (2017). Guía para la Comunidad Educativa de prevención y
apoyo a las víctimas de ciberacoso en el contexto escolar. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Gobierno de España. http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/
uploads/sites/3/2017/05/Gu%C3%ADacomunidadeducativavictimasCIBERACOSO.
pdf. (Ελέγχθηκε τον Φεβρουάριο 2019)..
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