19 Μαξηίνπ 2009
ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΕΔ Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΠΟΔΓ, πνπ ζπλεδξίαζε ζήκεξα, 19 Μαξηίνπ 2009,
εμέηαζε ην δήηεκα ηεο Παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο Βίαο ελαληίνλ δαζθάισλ θαη
απνθάζηζε νκόθσλα όπσο ηελ πξνζερή Γεπηέξα, 23 Μαξηίνπ 2009, ηα κέιε ηεο
ΠΟΔΓ, ζε Γεκνηηθά Σρνιεία, Γεκόζηα Νεπηαγσγεία, Δηδηθά Σρνιεία θαη απνζπάζεηο,
θαηέιζνπλ ζε παγθύπξηα ζηάζε εξγαζίαο από ηηο 7:30 κέρξη ηηο 9:05. Οη δάζθαινη
θαη λεπηαγσγνί ζα παξνπζηαζηνύλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε ηε ιήμε ηεο ζηάζεο
εξγαζίαο, ζηηο 9:05, θαη ε έλαξμε καζεκάησλ ζα γίλεη ζηηο 9:25.
Η Γξακκαηεία ηεο ΠΟΔΓ ζα παξνπζηάζεη ζηηο 11:00 ηεο ίδηαο κέξαο ζε Γηάζθεςε
Τύπνπ ηελ απόθαζε θαη ηα αηηήκαηά ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Βίαο ζηα
Γεκόζηα Σρνιεία ηεο Κύπξνπ.
Με ηελ απόθαζε απηή ε ΠΟΔΓ εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζε θαη ηελ απαξέζθεηα ηνπ
δηδαζθαιηθνύ θόζκνπ γηα ηα θαηλόκελα βίαο ζηα ζρνιεία.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, ε πξνζέιεπζε ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν
ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ηηο 9:05.
Τα θπξηόηεξα από ηα 18 ζεκεία - ππνδείμεηο, πνπ απνθάζηζε ε ΠΟΔΓ λα ζέζεη
ελώπηνλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ κε ππόκλεκα ηεο, είλαη ηα
αθόινπζα:
 Θεζκνζέηεζε ηεο αζθάιηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν
 Δλίζρπζε ηνπ Υπεύζπλνπ Τάμεο
 Πεξηθξάμεηο ησλ Γεκόζησλ Σρνιείσλ κέζα ζε δύν ρξόληα, κε
ειεγρόκελεο εηζόδνπο
 Σπζηεκαηηθόο έιεγρνο εηζόδνπ γηα ηνπο εηζεξρόκελνπο ζην ζρνιηθό ρώξν
 Γεκηνπξγία θιηκαθίσλ ζηήξημεο ζηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο ησλ Δπαξρηώλ
 Αθνινπζεί κηα ζεηξά από άιια κέηξα πξνο αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα
ζρνιεία, πξνζηαζίαο θη ελίζρπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ελδπλάκσζεο
ηνπ Γεκόζηνπ Σρνιείνπ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΔΓ

Λεπθσζία, 15 Οθησβξίνπ, 2009
Κύξην
Σηέιην Σηπιηαλνύ
Γεληθό Δπηζεσξεηή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Γεληθό Σπληνληζηή Οκάδαο Παξαβαηηθόηεηαο
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Λεπθσζία
ΘΔΜΑ: Σχολική Παραβατικότητα
Αμηόηηκε θύξηε,
Τν πξόβιεκα ηεο Παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο Σρνιηθήο Βίαο απνηειεί έλα από ηα ζνβαξά
ζέκαηα, ζηα νπνία ε Πνιηηεία επηβάιιεηαη λα εγθύςεη άκεζα θαη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε
νπζηαζηηθώλ κέηξσλ ηόζν γηα ηελ πξόιεςή ηνπ όζν θαη γηα ηελ θαηαζηνιή – ζεξαπεία ηνπ.
Ζ αλαγθαηόηεηα γηα άκεζε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ζηα
ζρνιεία πνπ παξαηεξνύληαη ηα θαηλόκελα απηά δεκηνπξγείηαη ζνβαξή αλαζηάησζε ηόζν
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ζηνπο γνληνύο, όζν θαη ζηελ όιε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Οη εκπιεθόκελνη θνξείο (Υπνπξγείν Παηδείαο, ΠΟΔΓ, Οξγαλσκέλνη Γνλείο, Δπηηξνπή γηα
ηε Σρνιηθή Βία θ.ά.) νκνθσλνύλ ζηελ αλάγθε γηα άκεζε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη
ζε κεζνπξόζεζκν θαη καθξνπξόζεζκν πξνγξακκαηηζκό. Ωο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο
ζπλαίλεζεο αιιά θαη απαίηεζεο, ππήξμαλ, ζηηο αξρέο ηνπ 2009, δηαβεβαηώζεηο από ηνλ
Πνιηηηθό Πξντζηάκελν ηνπ Υπνπξγείνπ γηα άκεζε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα απάκβιπλαλ ην
πξόβιεκα θαη ζα επέθεξαλ, ζηαδηαθά, ηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη
παξαβαηηθόηεηαο. Δθηόο, όκσο, από ηε δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο Άκεζεο Παξέκβαζεο, πνπ
έρεη ηελ έλλνηα ελόο κεραληζκνύ πνπ ζα επηιακβαλόηαλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθώλ θαη
ηελ πηινηηθή εξγνδόηεζε Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε, δελ έρεη ιεθζεί
θαλέλα άιιν κέηξν γηα ηε ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ.
Σε ζρέζε κε ηηο εγθπθιίνπο γηα ηε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο γηα ηελ Αγσγή Υγείαο θαη ηελ
πξόιεςε ηεο Παξαβαηηθόηεηαο, σο πξνέθηαζε ηεο Οκάδαο Άκεζεο Παξέκβαζεο, θαζώο
θαη ηελ απνζηνιή Σρεδίσλ Γξάζεο από ηα Σρνιεία, ε ΠΟΔΓ ζεσξεί όηη απηά ρξήδνπλ
επαλεμέηαζεο, γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο:
1. Ζ έιιεηςε δνκώλ ζηήξημεο ησλ ζρνιείσλ, κε ζεηξά από ζπγθεθξηκέλα κέηξα,
θαζηζηά ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
αδύλαηε.

2. Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγεθαλ γηα

ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο

απνδεηθλύνληαη γξαθεηνθξαηηθέο θαη, θαη’ επέθηαζε, ρξνλνβόξεο θαη θάζε άιιν
παξά αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή, από ηελ αξρή,
ζπζηάζεθε.
3. Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη ηόζν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ Σρεδίσλ
Γξάζεο όζν θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πεξηζηαηηθώλ δεκηνπξγεί επηπξόζζεην
θόξην εξγαζίαο ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό.

Εεηνύκε όπσο δηεπζεηεζεί ζπλάληεζε κε αληηθείκελν ηε δηεμνδηθή θαη ζε βάζνο κειέηε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο Παξαβαηηθόηεηαο θαη ηελ πξαθηηθή ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε αλάινγσλ θαηλνκέλσλ. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαιόγνπ, νη ζρεηηθέο
νδεγίεο ζαο πξνο ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη κε ελεξγέο, πιελ ηεο ππνρξέσζεο
ησλ Γηεπζύλζεσλ ησλ ζρνιείσλ λα ελεκεξώλνπλ γηα ηπρόλ πεξηζηαηηθά, έηζη ώζηε λα
δίλεηαη ε απαηηνύκελε βνήζεηα από ηνπο πθηζηάκελνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Δλ αλακνλή ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ζπλάληεζεο, δηαηεινύκε,

Με ηηκή,

Ο Πξόεδξνο,

Γεκήηξεο Μηθειιίδεο

Ο Γ. Γξακκαηέαο,

Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληίλνπ

Κνηλ. : 1. ΓΓΔ
2. ΟΔΛΜΔΚ
3. ΟΛΤΔΚ
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ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ςυνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΑΣ, ΕΤΥΚ, OEΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, Σφνδεςμοσ Αςτυνομίασ
Κφπρου και Σφνδεςμοσ Ανωτζρων Αξιωματικϊν Αςτυνομίασ Κφπρου εκφράηουν αμζριςτθ
ςυμπαράςταςθ ςτα μζτρα αντίδραςθσ των εκπαιδευτικϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ
ςυνδικαλιςτικισ τουσ Οργάνωςθσ, ΠΟΕΔ, απζναντι ςτθν ζξαρςθ του φαινομζνου τθσ βίασ και
τθσ παιδικισ παραβατικότθτασ ςτα δθμόςια ςχολεία, κακϊσ και για τα ςυνεχιηόμενα
ελλείμματα αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των ςχολείων, τόςο για
εκπαιδευτικοφσ όςο και για μακθτζσ.
Οι ςυνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ, ωσ οι οργανωμζνοι φορείσ του ςυνόλου των εργαηομζνων
μελϊν τουσ, που αποτελοφν ουςιαςτικό κομμάτι τθσ Κυπριακισ κοινωνίασ, εκφράηουν τθν
αγωνία τουσ τόςο για τθν ζξαρςθ του φαινομζνου, όςο και για τον τρόπο που αυτό
αντιμετωπίηεται από παράλλθλουσ φορείσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ θ Ομοςπονδία Εργοδοτϊν
και Βιομθχάνων Κφπρου. Η ΟΕΒ, με ανακοίνωςι τθσ, δεν βρικε τίποτε να πει, οφτε για το
πρόςφατο περιςτατικό ξυλοδαρμοφ εκπαιδευτικοφ από ζξαλλο γονζα, που αναίτια ζλαβε χϊρα
και το οποίο δεν είναι, βζβαια, το μοναδικό, οφτε για τα πάμπολλα περιςτατικά βίασ και
ςχολικισ παραβατικότθτασ, που δεν επιτρζπουν πια τθν ομαλι διεξαγωγι του ςχολικοφ ζργου,
αλλά καταδίκαςε, όμωσ, απερίςκεπτα μα και χωρίσ να αιςκάνεται τθν παραμικρι ενοχι, το
ελάχιςτο μζτρο αντίδραςθσ που λιφκθκε από τθν Οργάνωςθ των Δαςκάλων, ΠΟΕΔ, γιατί αυτό
δυςκολεφει, τάχα, τουσ εργαηομζνουσ – υπαλλιλουσ των εργοδοτϊν - μελϊν τθσ και, κατά
ςυνζπεια, τα ίδια τα μζλθ τθσ. Δεν ςκζφτθκε κακόλου πϊσ κα μποροφςε να είχε αντιδράςει θ
ίδια, αν τα μζλθ τθσ αντιμετϊπιηαν τθν ίδια ι παρόμοια κατάςταςθ ςτο χϊρο τθσ δουλειάσ
τουσ, όπωσ δεν είπε και ποιουσ άλλουσ τρόπουσ αυτι βλζπει, για άςκθςθ πίεςθσ ϊςτε να
διορκωκεί μια κατάςταςθ που ςυνεχίηεται και ολοζνα επιδεινϊνεται, από μεγάλο τϊρα
χρονικό διάςτθμα, και θ οποία επθρεάηει ι κα επθρεάςει, μεςοπρόκεςμα ι μακροπρόκεςμα,
όλθ τθν κοινωνία, περιλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ. Μιπωσ, τελικά, αυτι υιοκετεί τζτοια
φαινόμενα και προτιμά τθ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ;
Καταδικάηοντασ κάκε ςυγκεκριμζνο περιςτατικό βίασ που ςτρζφεται εναντίον εκπαιδευτικϊν ι
μακθτϊν, οι Οργανϊςεισ καλοφν τθν Επίςθμθ Πλευρά και, ιδιαίτερα, το Υπουργείο Παιδείασ να
προχωριςει χωρίσ άλλθ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ των αναγκαίων εκείνων μζτρων που, από τθ
μια κα επιτρζψουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να εκτελοφν τα υψθλά τουσ κακικοντα ανενόχλθτοι
και χωρίσ τον κίνδυνο τθσ ςωματικισ τουσ ακεραιότθτασ και προςωπικισ αςφάλειασ, κι από
τθν άλλθ κα ςυντελζςουν αποφαςιςτικά ςτον περιοριςμό του φαινομζνου τθσ βίασ και τθσ
παιδικισ παραβατικότθτασ ςτο χϊρο των δθμόςιων ςχολείων. Καλοφν τθν Κυπριακι κοινωνία
να ευαιςκθτοποιθκεί, ςχετικά, και να ενιςχφςει με κάκε προςφερόμενο τρόπο τουσ
εκπαιδευτικοφσ μασ, ϊςτε αυτοί να μποροφν να επιτελοφν ικανοποιθτικά το ζργο που
απαιτείται από αυτοφσ, προσ όφελοσ των παιδιϊν μασ, για ζνα καλφτερο αφριο ςτον τόπο μασ.

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου, 2009

Διευθυντές και Προσωπικό
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Σχολική Παραβατικότητα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε σχέση με τις εγκυκλίους για τη δημιουργία Επιτροπής για την Αγωγή Υγείας και την
πρόληψη της Παραβατικότητας, ως προέκταση της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, καθώς
και την αποστολή Σχεδίων Δράσης από τα Σχολεία, η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι αυτά χρήζουν
επανεξέτασης, για τους πιο κάτω λόγους:
1. Η έλλειψη δομών στήριξης των σχολείων, με σειρά από συγκεκριμένα μέτρα,
καθιστά την υλοποίησή τους και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση του προβλήματος
αδύνατη.
2. Οι διαδικασίες που επιλέγηκαν για τη λειτουργία της Επιτροπής αυτής
αποδεικνύονται γραφειοκρατικές και, κατ’ επέκταση, χρονοβόρες και κάθε άλλο
παρά ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο η Επιτροπή, από την αρχή,
συστάθηκε.
3. Η γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται τόσο για την καταγραφή των Σχεδίων
Δράσης όσο και για την περιγραφή των περιστατικών δημιουργεί επιπρόσθετο
φόρτο εργασίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Η Οργάνωση έχει ζητήσει από την αρμόδια Αρχή του ΥΠΠ όπως διευθετηθεί συνάντηση,
με αντικείμενο τη διεξοδική και σε βάθος μελέτη του ζητήματος της Παραβατικότητας και
την πρακτική στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων. Ζήτησε,
περαιτέρω, όπως, μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου, οι σχετικές οδηγίες του
Υπουργείου προς τα σχολεία θεωρούνται μη ενεργές, πλην της υποχρέωσης των
Διευθύνσεων των σχολείων να ενημερώνουν για τυχόν περιστατικά, έτσι ώστε να δίνεται η
απαιτούμενη βοήθεια από τους υφιστάμενους αρμόδιους φορείς.
Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, για να σας κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα των
επαφών της Οργάνωσης, καθώς και για σχετικές οδηγίες.

Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος,

Δημήτρης Μικελλίδης

Ο Γ. Γραμματέας,

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 18, 1065 Λευκωσία – Κύπρος, Τηλ. : 22817585 – Φαξ : 22817599, E-mail : poed@cytanet.com.cy

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σε σχέση με το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και
παραβατικότητας η ΠΟΕΔ επιθυμεί να τονίσει τα εξής:
1. Το έγγραφό σας, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2009 και Αρ. Φακ. 7.9.07 με τίτλο
«Μέτρα άμεσης εφαρμογής» έχει ενδιαφέρον σε κάποια σημεία, ενώ χρειάζονται
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιων μέτρων.
2. Ως ΠΟΕΔ μάς ενδιαφέρει η λήψη πρακτικών μέτρων που πραγματικά θα
επιλύουν προβλήματα σχολικής βίας, ενώ θα δίνουν και ιδιαίτερη έμφαση στην
πρόληψη. Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως τα πιο κάτω μέτρα θα μπορούσαν να
δώσουν πρακτικές λύσεις τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση
παραβατικής συμπεριφοράς:
2.1. Εισηγήσεις Επιτροπής για τη Σχολική Βία
2.2. Λειτουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας
2.3. Επανεξέταση των Κανονισμών Πειθαρχίας των μαθητών
2.4. Εξέταση ετοιμότητας παιδιών στην προσχολική ηλικία
2.5. Ενίσχυση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
2.6. Μείωση αριθμού παιδιών ανά τμήμα
2.7. Μείωση της ύλης
2.8. Αναθεώρηση κανονισμών πειθαρχίας
2.9. Θεσμοθέτηση ασφάλισης εκπαιδευτικών
2.10.

Μέτρα ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών

2.11.

Διορισμός ομάδας εκπαιδευτικών ψυχολόγων αποκλειστικά για το

χειρισμό παραβατικών συμπεριφορών, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς,
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης κλπ
2.12.

Απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από ποινικές ευθύνες για

συμπεριφορές παραβατικές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
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2.13.

Έμφαση στον υπεύθυνο «εκπαιδευτικό τάξης», θέμα για το οποίο η ΠΟΕΔ

θα παραδώσει ξεχωριστό υπόμνημα στο Υπουργείο.
Διευκρινίζεται πως οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής και στα
νηπιαγωγεία και τις μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης ενώ, όπου γίνεται αναφορά σε
εκπαιδευτικό, αυτός περιλαμβάνει και νηπιαγωγό και ειδικό εκπαιδευτικό.
Με τιμή

Δημήτρης Μικελλίδης

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Γ. Γραμματέας
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