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Με τη συνεργασία:



 Ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι ένα καθολικό πρόβλημα το οποίο

ενέχει σημαντικά αρνητικές συνέπειες για το ευρύτερο σχολικό κλίμα

και πλήττει σοβαρά την ανάγκη των μαθητών για συνύπαρξη και

αλληλεπίδραση σε ένα ασφαλές και ισορροπημένο περιβάλλον

δίχως φόβο.

 Ο σχολικός εκφοβισμός ή «bullying», ως φαινόμενο αποτελεί ένα

θέμα που ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει το

ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και των άμεσα

εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, δηλαδή εκπαιδευτικών, μαθητών

και γονέων (Slavin, 2007).



 Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει απασχολήσει
εκτεταμένα τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τόσο ως
προς τη φύση του όσο και ως προς τα επί μέρους
χαρακτηριστικά του. Αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο
φαινόμενο, το οποίο δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως
και η πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει δυσχεραίνει
την κατανόηση και αντιμετώπιση του (Kokkinos &
Antoniadou, 2012).

 Ο όρος σχολικός εκφοβισμός ή αλλιώς θυματοποίηση
(bullying), ορίζεται συχνά ως μια μορφή σωματική,
λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, είναι η πλέον
διαδεδομένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο χώρο
του σχολείου, ή, και γενικότερα, σε χώρους ομαδικής
συμβίωσης.



 Οι Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή (2004), αναφέρουν ότι

σύμφωνα με τον Olweus οι εκπαιδευτικοί και λοιποί ενήλικες που

βρίσκονται στο σχολείο πολλές φορές δεν αποδίδουν την πρέπουσα

σημασία στα μικροπροβλήματα συμπεριφοράς ή τους

διαπληκτισμούς μεταξύ των μαθητών, ή σπανίως επιτηρούν σωστά

τους χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά

εκφοβισμού να υποπίπτουν της αντίληψης τους.

 Τα θύματα σχολικού εκφοβισμού, βέβαια, σπάνια απευθύνονται για

το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε κάποιον ενήλικο του

περιβάλλοντος τους (εκπαιδευτικό ή γονέα) και συνηθίζουν να

εσωτερικεύουν τα αρνητικά συναισθήματα που αναπτύσσουν

εξαιτίας της εμπλοκής τους στα περιστατικά αυτά.



 Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2004), για να υπάρξει σωστή και

ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη ενός

υγιούς περιβάλλοντος στη σχολική μονάδα. Οι μαθητές μαθαίνουν

σωστά μόνο μέσα σε μια τάξη με ευημερία, ασφάλεια και

σταθερότητα. Έτσι, είναι προφανές πως όταν σε μία σχολική μονάδα

παρουσιάζονται φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, τότε οι μαθητές

αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα.

 Οι συνέπειες από τον εκφοβισμό σε μία σχολική μονάδα, αφορούν

είτε στο σύνολο της, δηλαδή το ευρύτερο κλίμα και τη ψυχολογία της

σχολικής μονάδας, αλλά και το εκάστοτε άτομο ξεχωριστά που

εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιου είδους φαινόμενα.



 Η τέχνη, αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο, το οποίο μπορεί να

εξεταστεί και να προσεγγιστεί μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και

με πολλά διαφορετικά εργαλεία. Η τέχνη, μπορεί να βρίσκεται μέσα

σε κάθε πεδίο δράσης του ανθρώπου, ακριβώς γιατί αφορμίζεται

από τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του (Διλίντας, 2014). Έτσι, και

στην εκπαίδευση, η τέχνη δεν εντοπίζεται μόνο στο μάθημα της

αισθητικής αγωγής. Αντίθετα, μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα

άλλα πεδία (μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία) να μελετηθεί μέσα

από ένα ξεχωριστό πρίσμα και να θίξει πολλά ενδιαφέρονται αλλά

και καίρια ζητήματα (ρατσισμός, ελευθερία, βία κτλ).



 Στη σημερινή εποχή, η έννοια της αισθητικής που σχετίζεται με την
εκπαίδευση γίνεται κυρίως αντιληπτή σαν προσδιορισμός στην
αγωγή και ο όρος αισθητική αγωγή περιγράφει το σύνολο
μαθημάτων που προσφέρουν στα παιδιά ορισμένες εκφραστικές
δυνατότητες, διδάσκοντάς τα τεχνικές χρήσης των υλικών στην
τέχνη, και δεξιότητες που σχετίζονται μ' αυτήν.

 Η καλλιτεχνική αγωγή εξοικειώνει το άτομο με τις ανώτερες ιδέες του
ανθρώπινου πνεύματος, συμμετέχει δυναμικά στην ηθική,
πνευματική ωρίμανση του παιδιού, υποστηρίζει την διαδικασία της
ενεργητικής, βιωματικής μάθησης, προάγει την αναγνώριση των
συναισθημάτων και συμβάλει στην δημιουργία των μελλοντικών
ελεύθερων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη βοηθά το άτομο να
μάθει όχι μόνο τον κόσμο γύρω του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό
(Weertz, 2002).



 Η σύγχρονη αντίληψη για την εικαστική αγωγή αποβλέπει στη

συνάντηση του παιδιού με την οργανωμένη γνώση για την τέχνη

στηριζόμενη στο συντονισμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης με την

καλλιτεχνική πράξη. Τα εικαστικά μαθήματα έχουν τη δική τους

συνεισφορά, συμπληρωματική προς τα άλλα μαθήματα, και

συμβάλλουν με τρόπο αναντικατάστατο στη μαθησιακή λειτουργία

(Βάος, 2007).

 Δυστυχώς, το σχολείο στις μέρες μας δίνει έμφαση στη γλωσσική

και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη και έχει αφήσει στο περιθώριο

τις υπόλοιπες. Στόχος του σχολείου είναι να κατορθώσουν οι

μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γνώση πέρα και έξω από το

περιβάλλον στο οποίο αποκτήθηκε.



 Η κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού αποτελεί μια σχετικά προβλέψιμη

διαδικασία. Το κοινωνικό του δίκτυο αναπτύσσεται από τη στενή

σχέση με τους γονείς ή άλλους κηδεμόνες για να εμπλουτιστεί από

άλλους συγγενείς, ενηλίκους εντός και εκτός οικογένειας, όπως και

τους συνομηλίκους κατά τη σχολική ηλικία (Slavin, 2007).

 H τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου

και βελτίωσης της. Έτσι, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των

παρορμήσεων.



 Κάθε μαθητής, κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, έρχεται
αντιμέτωπος με πολλές αλλαγές, γεγονότα και συναισθήματα που τον
προβληματίζουν και είναι σημαντικό να κατέχει ένα «εργαλείο» μέσω
του οποίου θα μπορεί όχι μόνο να εκφράσει τα αισθήματα και τις
σκέψεις του για όσα αντιμετωπίζει αλλά και να καταφέρει να τα
διαχειριστεί.

 Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία αποτελούν κάποια από τα καίρια
ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα
των περισσότερων κοινωνιών. Η αντιμετώπιση της βίας εντός του
σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο
φαινόμενο, που δύσκολα αντιμετωπίζεται, παρά τη συνεχή ενημέρωση
και κατάρτιση των άμεσα συσχετιζόμενων (Olweus, 2009).

 Το βασικότερο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με τη σχολική βία, είναι
πως τα θύματα της, συχνά, αδυνατούν να εκφραστούν, να μιλήσουν και
να γνωστοποιήσουν όσα βιώνουν.



 Η τέχνη, όμως, λειτουργεί ως ένα καταλυτικό μέσο αντιμετώπισης

των αρνητικών συναισθημάτων, της ανάλυσης και επεξεργασίας

τους αλλά και τελικώς της αντιμετώπισης τους.

 Ο ρόλος που αποδίδεται στην τέχνη, στην εκπαίδευση και

γενικότερα στην αισθητική αγωγή αντανακλά τη θέση που κατέχει η

τέχνη στην κοινωνία. Είναι απαραίτητο το παιδί να προσλάβει αυτή

την κοινωνική διάσταση της τέχνης και η επαφή του μαζί της να

σχετίζεται με τη ζωή.

 Στόχος είναι η χειραφέτηση του παιδιού στο μέλλον όπου θα μπορεί

να κάνει τις δικές του επιλογές και να συνεχίσει την προσωπική του

μόρφωση όταν ενηλικιωθεί (Desai & Chalmers, 2007).



 Στο πλαίσιο, λοιπόν, προσπάθειας διαχείρισης των συναισθημάτων

τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών εκφοβισμού, αλλά και της

αντιμετώπισης του φαινομένου, έχουν υλοποιηθεί διάφορα

εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά από αυτά, κάνουν χρήση της

τέχνης, του αθλητισμού αλλά και της πολιτισμικής κληρονομιάς, ως

μέσα για τον περιορισμό της βίας μεταξύ των μαθητών, της

επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν, της μείωσης φαινομένων

ρατσισμού και εκδηλώσεων μίσους κ.α

 Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ερευνών που να επιβεβαιώνει

την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού

που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, τουλάχιστον όχι τόσος πολύς

όσο θα επέβαλλε η σοβαρότητα αλλά και η συχνότητα του

φαινομένου.



 Τα αποτελέσματα έχουν υποδείξει πως τα διάφορα εκπαιδευτικά

προγράμματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική αγωγή και τον

αθλητισμό, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ευχάριστου

κλίματος και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, παρουσιάζουν

θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, πολλές φορές αποδεικνύονται

περιορισμένα, καθώς ούτε η συχνότητα τους είναι μεγάλη αλλά

παρατηρείται και απουσία εμβάθυνσης.

 Η χρήση θεατρικών τεχνικών και δραματικών παιχνιδιών στο

σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει, ως εξαιρετική αφορμή για

κατανόηση των συναισθημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων στα

φαινόμενα βίας.



 Κλείνοντας, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα
αρνητικά φαινόμενα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς
καθρεφτίζει τη γενικότερη νοσηρότητα της κοινωνίας.

 Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από έρευνες των τελευταίων ετών
σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, δείχνουν πως η συχνότητα αλλά
και η ένταση του φαινομένου έχουν αυξηθεί σημαντικά.

 Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του, δεν αρκεί μονάχα η ενημέρωση
των εκπαιδευτικών αλλά και η εμβάθυνση στα συναισθήματα των
μαθητών, στις σχέσεις και τις διαπροσωπικές τριβές όπου προκαλούν
και τρέφουν τέτοιου είδους εξάρσεις βίας.

 Μία σημαντική λύση, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας
έκφρασης των μαθητών, αποτελεί η τέχνη. Η εισαγωγή της τέχνης στο
σχολείο επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζονται, να εκτονώνονται και
να δημιουργούν, όλα μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο πλαίσιο.




