
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά  

Υλοποίηση δράσης  στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, με θέμα:  

«Η επιθετική συμπεριφορά στο πλαίσιο του σχολείου - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της 

οικογένειας»  

 

   Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά στα πλαίσια της συνεργασίας της με την τοπική 

κοινότητα, με στόχο την πρωτογενή πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, πραγματοποίησε 

εκδήλωση στις 10 Δεκεμβρίου 2012 στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, μετά από πρόσκληση 

του Διευθυντή, κ.Ιωάννη Καφούρου. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν: «Η επιθετική συμπεριφορά στο 

πλαίσιο του σχολείου - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της οικογένειας». Η παρουσίαση 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

 

  Αφορμή για την πρόσκληση αποτέλεσαν μεμονωμένα περιστατικά εκδήλωσης επιθετικής 

συμπεριφοράς από μαθητές του Δημοτικού, τα οποία αντιμετωπίζονταν ενδοσχολικά από τον 

Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς. Τα περιστατικά προβλημάτισαν την σχολική κοινότητα, ενώ 

αίτημα των γονιών ήταν η ενημέρωσή τους ως προς τον ρόλο του σχολείου και τον δικό τους 

χειρισμό σε ανάλογες περιπτώσεις.  

 

   Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων αποδέχθηκε πρόθυμα την πρόσκληση με το σκεπτικό ότι ο 

χώρος του Δημοτικού σχολείου είναι ο χώρος εκείνος όπου κατ'εξοχήν εκδηλώνεται η επιθετική 



συμπεριφορά των μικρών μαθητών κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους.  Η επιθετική 

συμπεριφορά πρέπει να αποτελεί αφορμή για συζήτηση και αναζήτηση, αντί να αγνοείται και να 

κρυσταλλώνεται σε πάγια συμπεριφορά και χρήζει κατάλληλης και έγκαιρης διαπαιδαγωγητικής 

αντιμετώπισης, προκειμένου να τροποποιείται και να διοχετεύεται σε εποικοδομητικές 

δραστηριότητες. 

 

   Η Υπηρεσία εκπροσωπήθηκε από τις Επιμελήτριες Ανηλίκων: Αφροδίτη Μαλλούχου (Κοινωνική 

Λειτουργό), Χριστίνα Μουτσοπούλου (Σχολική Ψυχολόγο) και Μυρσίνη Πυκνή (Κοινωνιολόγο). 

 

   Η παρουσίαση έγινε με την παράλληλη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και κάλυψε τις 

θεματικές ενότητες της επιθετικότητας, του σχολικού εκφοβισμού (bullying) και της ενδοσχολικής 

βίας και ακολούθησε η ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης.     

 

   Η σημαντική προσέλευση γονιών και εκπαιδευτικών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αφού αποτελεί 

πια σύνηθες φαινόμενο να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου και που δεν αφορούν τις 

μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών αλλά τη συμπεριφορά τους και τις σχέσεις τους με τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές τους. Στη συζήτηση που ακολούθησε ενεργή συμμετοχή είχαν οι 

γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής και η σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

κ.Χαρίκλεια Τζανάκη. Όλοι, ο καθένας από τη δική του θέση, μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, 

προσπάθησαν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους προσεγγίζοντας το θέμα με κατανόηση 

και ευαισθησία, στοιχεία δηλωτικά του συνεργατικού κλίματος που επικρατεί στο συγκεκριμένο 

σχολείο. 

 

   Μετά από λίγες μέρες ο Διευθυντής του σχολείου, κ.Ιωάννης Καφούρος, με ευχαριστήρια 

επιστολή  του εξέφρασε την ευχή  και για μελλοντική συνεργασία του σχολείου με την Υπηρεσία.  

 

 


