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ΘΕΜΑ: Σχετικϊ με την εγκύκλιο για τη

θεςμικό ςυγκρότηςη Ομϊδων

Πρόληψησ κατϊ του ςχολικού εκφοβιςμού

Έχοντασ

γύνει

αποδϋκτεσ

πολλών

ερωτημϊτων

ςχετικϊ

με

την

υποχρεωτικότητα ό μη τησ ςυμμετοχόσ των ςχολικών μονϊδων και των
εκπαιδευτικών ςτο Δύκτυο Πρόληψησ και Αντιμετώπιςησ φαινόμενων Σχολικόσ
Βύασ και Εκφοβιςμού και την κλόςη των διευθυντών, (με την 448/18-02-2016
εγκύκλιο ), να προχωρόςουν ϋωσ τισ 20 Μαρτύου ςτη θεςμικό ςυγκρότηςη
Ομϊδων Πρόληψησ κατϊ του ςχολικού εκφοβιςμού ϋχουμε να παρατηρόςουμε
τα παρακϊτω:


Η δομό που θϋλουν να διαμορφώςουν (δύκτυα πρόληψησ, υπεύθυνοι
δικτύων, ηλεκτρονικό «φακϋλωμα», ιεραρχικόσ ϋλεγχοσ των δεδομϋνων,
μετατροπό τησ ςχϋςησ με τουσ γονεύσ ςε εν δυνϊμει καταγγελτικό
πρακτικό) ςτην πρϊξη αποδυναμώνει το ςχολεύο και το Σύλλογο
Διδαςκόντων ωσ ουςιαςτικό και επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνο φορϋα τησ
επύλυςησ των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και ςχεςιακών ζητημϊτων
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Σε μια τϋτοια δομό, το κϋντρο βϊρουσ
μεταφϋρεται μακριϊ από τισ ςυλλογικϋσ πρακτικϋσ τησ εκπαιδευτικόσ
κοινότητασ ϋξω από το ςχολεύο, ςτισ ατομικϋσ καταγραφϋσ και
αναφορϋσ και ςτην ϋνταςη του ελϋγχου.



Υπϊρχει ϋνασ ςοβαρόσ κύνδυνοσ: η καταγραφό των περιςτατικών βύασ ςε
μια επύςημη βϊςη δεδομϋνων, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτο μϋλλον για
τη διαμόρφωςη του προφύλ των ςχολικών μονϊδων. Αυτό το ςχολεύο
δεν ϋχει «βύα» – εκεύνο το ςχολεύο ϋχει «βύα». Ο «πελϊτησ» - γονϋασ
μπορεύ να διαλϋξει το προώόν που θα αγορϊςει.



Για ϊλλη μια φορϊ τα λόγια του υπουργού, περύ «τησ ςτόριξησ του
εκπαιδευτικού» αποδεικνύονται κενϊ και ψεύτικα, διότι με την
υπογραφό του δεύχνει με το δϊχτυλο τουσ εκπαιδευτικούσ, ωσ ϊτομα
που ευθύνονται, για οποιοδόποτε περιςτατικό ονομϊζει bulling, ο
καθϋνασ που βρύςκεται ϋξω από την εκπαιδευτικό πρϊξη. Ο καθϋνασ
μπορεύ, πλϋον, να εγκαλεύ τον εκπαιδευτικό, να τον μηνύει που δεν ϋχει
κϊνει «όςα ϋπρεπε» και να τον διαπομπεύει ενύοτε…

Η ΔΟΕ εύναι κϊθετα αντύθετη με τισ πρακτικϋσ του υπουργεύου που «διϊ τησ
βύασ» (υποχρεωτικότητασ)

οργανώνει

την «πρόληψη κατϊ τησ βύασ»

ςυνεχύζοντασ την πολιτικό του αυταρχιςμού και του εκφοβιςμού απϋναντι
ςτουσ εκπαιδευτικούσ.
Εύχαμε πϊρει θϋςη ςχετικϊ με το αν εύναι υποχρεωτικό η ςυμμετοχό ςτισ
διαδικαςύεσ αυτϋσ από το 2014 (1125/10-10-2014) τονύζοντασ ότι «εύναι θϋμα
αποκλειςτικόσ αρμοδιότητασ του ςυλλόγου των διδαςκόντων και δεν μπορεύ
να τεθεύ ςε βϊςη υποχρεωτικότητασ».
Η ΔΟΕ καλύπτει ςυνδικαλιςτικϊ τουσ ςυναδϋλφουσ και τουσ Συλλόγουσ
Διδαςκόντων που δεν ςυμμετϋχουν ςτισ ΟΔΠ.
Από τη Δ.Ο.Ε.

