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«Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης του δασκάλου στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής 
κακοποίησης – παραμέλησης» 
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σχολική τάξη, δάσκαλος, πρόληψη. 
 
          Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης του δασκάλου μπορεί να 
καταστεί σημαντικός παράγοντας πρόληψης για το κακοποιημένο - 
παραμελημένο παιδί, αφού με τη δυναμική της μπορεί να δώσει άλλο 
ρυθμό στη ζωή αυτού του παιδιού. Η συμπεριφορά του δασκάλου ασκεί 
τεράστια μορφοποιό επίδραση, επηρεάζει το ψυχολογικό κλίμα της 
σχολικής τάξης και της διάθεσης του κάθε παιδιού, καθώς και τη θέση που 
έχει το κάθε παιδί μεταξύ των συμμαθητών του. Επηρεάζει τη 
συμπεριφορά, τις ηθικές του αξίες, τις στάσεις του και τη μαθησιακή του 
αποδοτικότητα. 
           Επειδή το κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί αποτελεί μια 
ιδιάζουσα περίπτωση μαθητή, ο δάσκαλος οφείλει να λάβει μέριμνα και για 
τις ξεχωριστές ανάγκες αυτού του μαθητή. Οφείλει να μεταβιβάσει στο 
παιδί ένα μέρος της εξουσίας και της δύναμής του, να το αποδεχθεί και να 
το αντιμετωπίζει όπως όλους τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, με στόχο 
να τονώσει τις μαθησιακές και διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
συμμαθητών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να μειώσει τη σύγχυση και 
τις εσωτερικές συγκρούσεις που νοιώθει το παιδί. Αυτή η συμπεριφορά εκ 
μέρους του δασκάλου καλλιεργεί στα παιδιά συνήθειες αυτόνομης 
εργασίας, συνέπειας, υπευθυνότητας και ανεξάρτητης σκέψης. 
           Η ένταξη του κακοποιημένου - παραμελημένου παιδιού στη σχολική 
τάξη θα πρέπει να καταστεί το πρώτιστο μέλημα κάτι που θα του επιτρέψει 
την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του, με στόχο την 
επίτευξη μάθησης και κοινωνικοποίησης. «Το σχολείο έχει την αποστολή 
της μάθησης και μέσω αυτής της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Γίνεται 
φανερό ότι μεταξύ της σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής 
συμπεριφοράς του μαθητή υπάρχει μεγάλη συνάφεια» (1). Ο δάσκαλος 
δεν θα πρέπει να περιορίζει την εύνοιά του μόνο στους μαθητές που 
συμπαθεί, γιατί τότε μοιραία θέτει κάποια παιδιά στο περιθώριο και τα 
μετατρέπει από μαθητές σε θεατές. Πολλές φορές, συναντάται και το 
φαινόμενο οι ανάγκες του κακοποιημένου - παραμελημένου παιδιού να μη 
λαμβάνονται υπόψη και αυτό να έχει ως συνέπεια η παρουσία του παιδιού 
να αγνοείται τόσο από το δάσκαλο, όσο και από τους συμμαθητές του. Μια 
τέτοια αντιμετώπιση ωθεί το παιδί σε μειωμένη σχολική επίδοση με 
αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως κακός μαθητής ή τεμπέλης. «Έτσι 
δημιουργούνται και «παράγονται» έξυπνοι και κουτοί, παρά το γεγονός, ότι 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ανάμεσα στα φυσιολογικά 
άτομα δεν υπάρχουν έξυπνοι και κουτοί, αλλά ευνοούμενοι και μη, τόσο 
από το οικογενειακό, όσο και από το κοινωνικό τους περιβάλλον» (2).  Το 
κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί, όταν τίθεται στο περιθώριο, ως 
μηχανισμό άμυνας αναπτύσσει επιθετικότητα ή γίνεται παθητικό και 
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κλείνεται στον εαυτό του κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο και στη σχολική 
του απόδοση. Ο δάσκαλος επιβάλλεται να βοηθήσει με τη δεκτικότητά του 
και τη φιλική του συμπεριφορά το παιδί και να προβεί στην εφαρμογή 
συγκεκριμένων τακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε 
προσωπικό επίπεδο. 
           Ο δάσκαλος για το κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί πρέπει να 
καταστεί ένας «μυθικός Πυγμαλίωνας» (3) που με την ενεργητική στάση 
του να αναστείλει τις ανεπάρκειες και δυσχέρειες που αντιμετωπίζει. Έτσι, ο 
ρόλος του δασκάλου μπορεί να αποβεί καθοριστικός για την μελλοντική 
πορεία του παιδιού. 
            Οι σχέσεις σταθερότητας και αμοιβαιότητας που καλλιεργούνται 
ανάμεσα στο παιδί και το δάσκαλο επιτρέπουν στο δεύτερο να διαγνώσει 
περιπτώσεις κακοποίησης - παραμέλησης από συγκεκριμένες αντιδράσεις/ 
ευρήματα/ συμπτώματα που φέρουν τα παιδιά, από τα λεγόμενα του 
παιδιού ή ακόμα και μέσα από δραστηριότητες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, (π.χ. από το παιδικό σχέδιο, ζωγραφική, κ.ά.). 
           Συγκεκριμένα, τα παιδιά που βιώνουν άσχημες συνθήκες ζωής, που 
κακοποιούνται ή παραμελούνται στα ζωγραφικά τους σχέδια χρησιμοποιούν  
«στερεότυπες αναφορές προβάλλοντας άμεσα το άγχος τους (π.χ. πατέρας 
που ευνουχίζει, εγκλήματα, βασανιστήρια, ακρωτηριασμοί, κ.ά.)» (4). Οι 
έρευνες της Μ. Clain και του J. Lakan υποστηρίζουν πως τα σχέδια αυτά 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ψυχικές εκδηλώσεις. Κάθε ορμέφυτη 
διέγερση  (το άγχος που νοιώθει το παιδί, ο θυμός, κ.ά.) τείνει, με τη 
βοήθεια του παιδικού σχεδίου, της ζωγραφικής να αποτυπώνει ρεαλιστικά 
τις συνθήκες που βιώνει το παιδί, ώστε να αποφορτίσει όλη την ένταση που 
έχει μέσα του «Το σχέδιο εμφανίζεται λοιπόν, σαν ένας προνομοιακός 
χώρος  προβολής» (5).  
            Παράλληλα, οι δομές του σύγχρονου σχολείου δίνουν τη 
δυνατότητα στο κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί να εκμυστηρευτεί στο 
δάσκαλό του το πρόβλημα που το ταλανίζει. Αποκαλύψεις αυτού του είδους 
δημιουργούν στο δάσκαλο πλήθος αντικρουόμενων συναισθημάτων που 
συνδέονται με στερεότυπα και προκαταλήψεις που επικρατούν για το 
«άβατο» της οικογένειας, καθώς και με την πρόκληση να αναδειχθεί ο 
δάσκαλος ως «πρόσωπο εμπιστοσύνης». Η έλλειψη οδηγιών για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων από την πολιτεία συντείνει στα 
αντικρουόμενα αυτά συναισθήματα. Το αίσθημα του δασκάλου, όμως, 
κινητοποιείται πάντα υπέρ του παιδιού. Στόχος του είναι να στηρίζει το 
παιδί και την οικογένεια και να χαράζει κατευθυντήριες οδούς που θα 
οδηγήσουν το παιδί έξω από την προβληματική κατάσταση που βιώνει. 
           Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού, αλλά και του ευρύτερου 
σχολικού συστήματος στην αναφορά μιας περίπτωσης κακοποίησης - 
παραμέλησης παιδιού είναι πολλά και αντικρουόμενα. Οι εκπαιδευτικοί 
αισθάνονται: 
-- Αμφιθυμία: φροντίδα για το παιδί ή έλεγχος της ζωής της οικογένειάς 
του; 
-- Ταύτιση (με τους γονείς): Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην οικογένειά μου;   
-- Αμφιβολία για την παρέμβαση: Μήπως οδηγήσει σε περαιτέρω 
κακοποίηση του 
παιδιού; 
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-- Δυσπιστία για το σύστημα: Μήπως η παρέμβαση οδηγήσει σε 
δευτερογενή κακοποίηση;  
-- Ανταγωνισμός με την οικογένεια: Ποιός θα ήταν ο καλύτερος «γονιός» 
για το παιδί; 
-- Αντιπαλότητα σε σχέσεις με τις υπηρεσίες: Ποιός θα ήταν ο καλύτερος 
προστάτης;    
           Τα συναισθήματα αυτά βοηθούν στην κινητοποίηση του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να αναπτύξει ένα ρόλο υποστηρικτικό 
και όχι ανακριτικό. Δεν χρειάζεται να συλλέξει στοιχεία με πολλές 
λεπτομέρειες. Αυτό θα το αναλάβει ο αρμόδιος φορέας της παιδικής 
προστασίας ή της ψυχικής υγείας. Ο δάσκαλος θα πρέπει να ακούσει σε 
χώρο ήρεμο και οικείο το παιδί, να το διαβεβαιώσει, ότι σε συνεργασία μαζί 
του θα κάνει, ότι μπορεί για να σταματήσει αυτά που του συμβαίνουν. Να 
διώξει τις ενοχές του παιδιού λέγοντάς του, ότι δε φταίει για ότι έγινε και 
να δείξει ενδιαφέρον όχι μόνο για το ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. 
Επίσης, ο δάσκαλος οφείλει «να εντοπίσει τις καταστάσεις ή τις συνθήκες 
που μπορούν να βελτιωθούν, τα άτομα ή τους φορείς που θα πρέπει να 
εμπλακούν» (6) για να διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού, καθώς και 
να εξηγήσει στο παιδί και στα μέλη της οικογένειάς του τις ενέργειες που 
πρόκειται να γίνουν. Δηλαδή, την παραπομπή του θέματος σε 
εξειδικευμένο φορέα για το συμφέρον όλων. Παράλληλα, θα πρέπει να 
ελέγχει το φυσιολογικό θυμό που αισθάνεται για τους γονείς ή τα 
υποκατάστατά τους, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει 
στο παιδί και να μη μιλά με αρνητικά σχόλια γι’ αυτούς μπροστά του. 
Τέλος, να δημιουργήσει τα κατάλληλα πρότυπα προγράμματα που 
αναδεικνύουν καινοτομικές αλλαγές στους παράγοντες και στις διαδικασίες 
αποφόρτισης και τόνωσης του παιδιού. Ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει 
ικανότητα να είναι δίκαιος, να εξηγεί, να βοηθάει και να ενθαρρύνει το 
παιδί με υπομονή και κατανόηση. 
           Η σύγχρονη θεώρηση του σχολείου αναφέρεται στο ότι οι μαθητές 
πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν 
και να ζήσουν δημιουργικά σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Σε 
περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, ο θεσμός της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου σε συνεργασία με το δάσκαλο και το παιδί. Η 
ασφάλεια που θα νοιώθει ο εκπαιδευτικός, ως μέλος ενός συστήματος για 
την πάταξη της παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, τον κινητοποιεί υπέρ 
του παιδιού προασπίζοντας τα δικαιώματά του. 
           Το σχολείο, ως σύστημα, έχει τις προϋποθέσεις να παράγει και να 
συντηρεί τη βία, αλλά και τις δυνατότητες να την προλαμβάνει (βλ. 
Πίνακα 1, που ακολουθεί). 
 
Πίνακας 1: Αίτια παραγωγής και συντήρησης της βίας στο σχολικό 
περιβάλλον. 
Ι.  Υποτιμητικό και αφιλόξενο σχολικό περιβάλλον. 
            Για πολλά παιδιά το σχολικό περιβάλλον λειτουργεί αφιλόξενα και 
υποτιμητικα, δηλαδή σαν αδιάφορος και κακός γονέας. Τα παιδιά συχνά 
αντιδρούν με καταστροφή του χώρου. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι κτιριακές και 
ευρύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες πολλών σχολείων δεν προωθούν την 
αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμη ούτε των παιδιών, ούτε των εκπαιδευτικών.  
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ΙΙ.  Αυταρχικό και αδιάφορο κλίμα σχολικής τάξης. 
            Το κλίμα που αναπτύσσεται στην τάξη και γενικότερα του σχολείου 
συχνά οδηγεί στην ανάπτυξη βίαιης συμπεριφοράς. Η επιθετικότητα ανάμεσα 
σε συνομηλίκους εκφράζεται μέσα από «παιχνίδια εξουσίας». Αναπαράγεται 
έτσι ένα κλίμα αυταρχισμού και αδιαφορίας, όπως ακριβώς και στο 
οικογενειακό περιβάλλον, όπου οι γονείς κακομεταχειρίζονται και παραμελούν 
τα παιδιά τους. 
ΙΙΙ.  Υποτιμητικοί και εξευτελιστικοί μέθοδοι ελέγχου της 
συμπεριφοράς. 
            Η χρήση σωματικής τιμωρίας ή άλλων μεθόδων ελέγχου της 
συμπεριφοράς, όπως η ειρωνεία, η υποτίμηση, η απομόνωση, ο εξευτελισμός, 
αποτελούν γενεσιουργά στοιχεία παραγωγής βίας. 
            
         Ο συνεπής και υπεύθυνος δάσκαλος οφείλει να μετέχει ενεργά σε 
προγράμματα πρόληψης βίας στο σχολείο και στην αντιμετώπιση της 
κακοποίησης - παραμέλησης στην οικογένεια ως εξής: 

 Αποδεχόμενος την ύπαρξη και τις συνέπειες του προβλήματος. 
 Δεσμευόμενος, ότι θα συμβάλλει στην πρόληψη. 
 Κινητοποιώντας και ενημερώνοντας και τους υπόλοιπους 

συναδέλφους. 
 Ενεργοποιώντας τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα. 
 Κατευθύνοντας τις οικογένειες με προβλήματα παιδικής κακοποίησης 

-παραμέλησης στους αρμόδιους φορείς, όντας διαθέσιμος να ακούσει, να 
κατανοήσει και να στηρίξει όσους του εμπιστεύονται το πρόβλημά τους 
(παιδιά, γονείς, συνάδελφοι). 

 Μη χρησιμοποιώντας ο ίδιος βία μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. 
 Φροντίζοντας τη δημιουργία και διατήρηση κλίματος που θα προωθεί 

την αλληλεγγύη, το σεβασμό, την αλληλοεκτίμηση και την ανάπτυξη 
αξιών. 
           Στόχος καθίσταται η προώθηση υγιών τρόπων ζωής, 
αναπτύσσοντας δραστηριότητες για τη δημιουργία ενός φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος που να εγγυάται και να προάγει την ασφάλεια 
και την υγεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από τα εξής: 

 Σχολικό περιβάλλον: να στοχεύει στη διαμόρφωση και καλλιέργεια 
μιας σχολικής τάξης με συγκεκριμένη ιδεολογία και πολιτικές σχετικά με το 
φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: η αλληλεπίδραση που καλλιεργείται 
λειτουργεί ως ερέθισμα για την ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Η 
διδασκόμενη ύλη καλλιεργεί την αυτογνωσία και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: διαρκής και μεθοδευμένη, μέσα από 
τεχνικές και στρατηγικές διεπιστημονικής προσέγγισης πάνω σε καίρια 
θέματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σήμερα. 
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