ΣΦΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη γνλείο;
Αλ ην παηδί ζαο παξνπζηάδεη ζεκάδηα βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (σο ζύηεο):
1. Μηιήζηε κε ην παηδί ζαο.
Μελ ην θαηεγνξείηε, πξνζπαζήζηε λα κάζεηε ήξεκα ηη ζπκβαίλεη θαη γηαηί.
Ρσηήζηε ην γηαηί πηζηεύεη όηη έρεη βίαηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα άιια παηδηά.
Μήπσο έηζη αηζζάλεηαη πην δπλαηόο; Ή πην δεκνθηιήο; Οη θίινη ηνπ θάλνπλ ην ίδην;
Μήπσο θέξνληαη θαη θάπνηνη άιινη βίαηα ζε απηό;
2. Μηιήζηε γηα ζαο θαη ηηο αμίεο ζαο.
Πείηε ζην παηδί ζαο όηη ζέιεηε λα ζέβεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαη όηη δελ είλαη
θαζόινπ ζσζηή ε βίαηε ζπκπεξηθνξά, νύηε όηαλ νη άιινη είλαη βίαηνη καδί καο: δύν ιάζε δελ θάλνπλ
έλα ζσζηό. Επίζεο πείηε ηνπ όηη ζέιεηε λα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ άιισλ λα είλαη δηαθνξεηηθνί θαη
όηη όινη ζην ζρνιείν έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα ζην λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη ραξνύκελνη. Σέινο,
πείηε ηνπ όηη δελ ζα αλερηείηε άιιν ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
3. Δπηβάιιεηε ζπλέπεηεο γηα ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά.
Αθαηξέζηε πξνλόκηα ακέζσο κόιηο ην ζρνιείν ζαο αλαθέξεη ην βίαην πεξηζηαηηθό. Μελ επηβάιιεηε
θαλελόο είδνπο ζσκαηηθή ηηκσξία.
4. Γηδάμηε ην παηδί ζαο κε ην παξάδεηγκά ζαο.
Μελ πξνζβάιιεηε ή ρηππάηε ην παηδί ζαο. Πξνζπαζήζηε λα ειέγμεηε ην ζπκό ζαο θαη λα κηιάηε καδί
ηνπ ήξεκα. Δείμηε όηη λνηάδεζηε γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη πξνζπαζήζηε λα βξείηε ιύζεηο καδί.
5. Αληακνίςηε ηε κε βίαηε ζπκπεξηθνξά.
΄Οηαλ ην παηδί ζαο θαηαθέξλεη λα ειέγμεη ην ζπκό ηνπ ζηηο ζπγθξνύζεηο ηνπ καδί ζαο ή κε άιινπο,
όηαλ δείρλεη όηη λνηάδεηαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ή γηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ, πξνζθέξεηε ακνηβέο:
κία βόιηα όπνπ ζέιεη απηό, κία ράξε πνπ ζαο δεηάεη θαηξό, έλα θαιό ιόγν.
6. Γείμηε ππνκνλή.
Κάζε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ζαο είλαη δύζθνιε θαη παίξλεη αξθεηό θαηξό. Δείμηε ηνπ
ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημή ζαο θαη δώζηε ηνπ ρξόλν γηα λα αιιάμεη.
7. Σπλεξγαζηείηε κε ην ζρνιείν.
Ζεηήζηε από ην ζρνιείν ελεκέξσζε γηα θάζε βίαην πεξηζηαηηθό όζν κηθξό θη αλ είλαη. Ζεηήζηε από
ηνλ εθπαηδεπηηθό λα επηβάιιεη ζπλέπεηεο γηα ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη αληακνηβέο γηα ηε κε
βίαηε ζπκπεξηθνξά ζην παηδί ζαο. Αλ ην πξόβιεκα παξακέλεη θαη δε βειηηώλεηαη γηα θαηξό, δεηήζηε
ελεκέξσζε από ην ζρνιείν γηα λα ζαο παξαπέκςνπλ ζε θάπνηνλ εηδηθό. Μεξηθέο θνξέο αξθνύλ αθόκα
θαη ιίγεο επηζθέςεηο γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί ζαο λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπ ήξεκα θαη λα
δείρλεη ζεβαζκό ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Άιισζηε απηό πνπ ζα κάζεη, ζα βειηηώζεη θαη ηε
δηθή ζαο ζρέζε καδί ηνπ θαη ζα ην βνεζήζεη ζε όιε ηελ ππόινηπε δσή ηνπ.
Αλ ην παηδί ζαο παξνπζηάδεη ζεκάδηα βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (σο ζύκα):
1. Αθνύζηε ην παηδί ζαο θαη κελ αγλνείηε ην παξακηθξό παξάπνλν γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά
απέλαληί ηνπ.
2. Αλαθέξεηε ην πεξηζηαηηθό ζην ζρνιείν ακέζσο θαη δεηήζηε λα εθαξκνζηεί ε πνιηηηθή ηνπ
ζρνιείνπ ζην ζέκα απηό.
3. Μελ ελζαξξύλεηε ην παηδί ζαο λα απαληήζεη ζηε βία κε βίαην ηξόπν (‘ρηύπα αλ ζε
ρηππήζνπλ’ ή ‘θνξότδεςε αλ ζε θνξντδέςνπλ’). Πείηε ηνπ επίζεο λα κελ αλέρεηαη ηε βία θαη
λα κελ απνζησπά ηα βίαηα πεξηζηαηηθά. πκβνπιεύζηε ην λα απνκαθξπλζεί από ην ζύηε, λα
αλαδεηήζεη κάξηπξεο γηα ην πεξηζηαηηθό θαη λα ην αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο
ηάμεο θαη ζε ζαο. Επηβξαβεύζηε ην παηδί ζαο γηα ηε κε βίαηε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ηελ
αλαδήηεζε βνήζεηαο από ηε κεξηά ηνπ ζε θάζε βίαην πεξηζηαηηθό
4. Μελ επηρεηξήζεηε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπ άιινπ παηδηνύ. Αθήζηε ην ζρνιείν
λα ρεηξηζηεί ην ζέκα θαη αληαπνθξηζείηε ζην θάιεζκα ηνπ ζρνιείνπ αλ απηό ζαο δεηεζεί.
5. Ελζαξξύλεηε ην παηδί ζαο λα αζρνιεζεί κε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα θάλεη λένπο
θίινπο. Αζρνιεζείηε κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη δώζηε ζπρλέο ακνηβέο
γηα ηα θαηνξζώκαηά ηνπ.
6. Αλ ζεσξείηε όηη ην παηδί ζαο αληηκεησπίδεη ζέκα ηδηαίηεξα ρακειήο απηνπεπνίζεζεο
(ληξνπαιό, θιεηζηό, ρσξίο θίινπο), δεηήζηε ελεκέξσζε από ην ζρνιείν γηα ζπλαληήζεηο κε
θάπνηνλ εηδηθό. Θα ηνπ είλαη ρξήζηκεο γηα όιε ηελ ππόινηπε δσή ηνπ.
Καιή δύλακε!
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