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ΠΡΟ: Σπιιόγνπο Γνλέσλ θαη

Κεδεκόλσλ Γεκόζησλ θαη
Ιδησηηθώλ Νεπηαγσγείσλ
θαη Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ
(δηα ησλ Γηεπζπληώλ θαη
ησλ Πξντζηακέλσλ)

ΘΕΜΑ: «6η Μαρτίου, Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο»
Αγαπεηνί γνλείο
Με αθνξκή ηελ Παλειιήληα Σρνιηθή Ηκέξα θαηά ηεο Βίαο ζην Σρνιείν ηελ 6ε
Μαξηίνπ αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβάινπκε θαη εκείο κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ζηελ εμάιεηςε ηεο βίαο από ηα
ζρνιεία. Σύλζεκα όισλ καο πξέπεη λα γίλεη «Καλέλαο καζεηήο ζύκα ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ». Παξάιιεια κε ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηάο καο, ιάβακε ηελ πξσηνβνπιία λα δεηήζνπκε ηε βνήζεηά
ζαο, πξνθεηκέλνπ από θνηλνύ λα βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθόηεξα ηα παηδηά λα
εληνπίδνπλ θαη λα απνθεύγνπλ ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Θα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη πνιπάξηζκεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ηα
ηειεπηαία ρξόληα, δείρλνπλ σο ζεκαληηθή αηηία ηεο επηζεηηθόηεηαο αιιά θαη ηνπ
ζηξεο ησλ παηδηώλ ηελ παξαθνινύζεζε εθπνκπώλ πνπ εκπεξηέρνπλ βία, θαζώο θαη
ηελ ελαζρόιεζε κε αλάινγα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.
Γηα ην ιόγν απηόλ, ζαο παξαθαινύκε λα κεξηκλάηε ώζηε ηα παηδηά ζαο:
α) λα κελ παξαθνινπζνύλ ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζεηξέο ή ηαηλίεο πνπ εκπεξηέρνπλ
ζθελέο κε βία θαη επηζεηηθόηεηα (π.ρ. ζπκπινθέο, εγθιήκαηα, θ.ά.). Οη έξεπλεο
δείρλνπλ όηη ηέηνηα ζεάκαηα γίλνληαη ζπρλά ε αηηία γηα κίκεζε ζπκπεξηθνξώλ από ηα
παηδηά, ελώ απνηεινύλ θαη ην ιόγν πνπ νη κηθξνί ζεαηέο κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε
βίαηα άηνκα σο ελήιηθεο. Αμίδεη λα πξνζηεζεί όηη ε παξαθνινύζεζε εθπνκπώλ βίαο
από παηδηά ειηθίαο 2 έσο 5 εηώλ έρεη ζπλδεζεί κε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο
θαηά ηελ ειηθία ησλ 7 έσο 10 εηώλ θαη ηε θνίηεζή ηνπο ζην δεκνηηθό ζρνιείν.
β) λα κελ παξαθνινπζνύλ ηα δειηία εηδήζεσλ, ηα νπνία πνιιέο θνξέο πεξηέρνπλ
ζθιεξέο αλαθνξέο θαη εηθόλεο, ζπληειώληαο ζην λα ζπλεζίδνπκε κηθξνί θαη κεγάινη
ηε βία θαη λα ηε ζεσξνύκε σο θαζεκεξηλό θαηλόκελν ηεο δσήο. Μειέηεο δείρλνπλ όηη

ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε δειηία εηδήζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ βίαηα γεγνλόηα
βηώλνπλ έληνλν ζηξεο, άγρνο θαη θόβν.
γ) λα κελ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα βίαο γηαηί έρεη θαλεί όηη εμνηθεηώλνπλ ηα
παηδηά κε ηε βία, ηα απεπαηζζεηνπνηνύλ, απμάλνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
επηζεηηθόηεηάο ηνπο, ηα θάλνπλ λα αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο σο επηζεηηθά άηνκα,
ηα νδεγνύλ ζε κηκήζεηο ζπκπεξηθνξώλ θαη ηα θαζηζηνύλ πην επηζεηηθά ηόζν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνύ όζν θαη καθξνπξόζεζκα.
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα έρεηε έλαλ θαιύηεξν έιεγρν ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα πνπ πηζαλά παίδεη ην παηδί ζαο ζην δηαδίθηπν ή κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ
επηζθέπηεηαη, είλαη θαιό λα ην παξαθνινπζείηε δηαθξηηηθά όηαλ ρξεζηκνπνηεί
ππνινγηζηή, tablet ή smartphone. Απηό είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ
γεληθόηεξα, αθνύ ε επνπηεία ζαο κπνξεί λα ην πξνθπιάμεη από θηλδύλνπο ηνπ
δηαδηθηύνπ όπσο ν εζηζκόο, ε παξαπιεξνθόξεζε, ε απνπιάλεζε, ν εθθνβηζκόο, ν
ηδόγνο, ε ππνθινπή πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, ε πξνηξνπή γηα απηνηξαπκαηηζκνύο ή
γηα επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ε έθζεζε ζε πνξλνγξαθηθό πιηθό, θ.ά.
Γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά ζαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε «γνληθά θίιηξα» ζηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ είηε απηή γίλεηαη από πξνζσπηθό ππνινγηζηή ή tablet, είηε από
smartphone. Σαο επηζπλάπηνπκε ινηπόλ έλα βνεζεηηθό αξρείν πνπ ζα ζαο
θαζνδεγήζεη κε απιά βήκαηα ώζηε λα εγθαηαζηήζεηε «γνληθά θίιηξα» θαη έηζη λα
επηηξέςεηε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηελ επίζθεςε ηνπ παηδηνύ ζαο ζε
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, κόλν ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο. Τν αξρείν απηό
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά βήκα-βήκα πώο λα «θιεηδώζεηε» ηελ επηζθεςηκόηεηα ζην
δηαδίθηπν ή ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο (π.ρ. ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ)
θαη λα ηελ επηηξέπεηε κόλν θαηά ηηο ώξεο θαη κέξεο πνπ ζα κπνξείηε λα
παξαθνινπζείηε εζείο νη ίδηνη ην παηδί ζαο.
Γηα ηα κεγαιύηεξα παηδηά ζαο πξνηείλνπκε λα ζπδεηάηε νη ίδηνη καδί ηνπο γηα: α) ην ηη
πιεξνθνξίεο αλεβάδνπκε ζην δηαδίθηπν (π.ρ. δελ δίλνπκε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
όπσο ε δηεύζπλζή καο), β) ην όηη δελ ζπδεηάκε κε αγλώζηνπο ζην δηαδίθηπν, γ) ην όηη
πξνζέρνπκε ηνλ ηξόπν πνπ εθθξαδόκαζηε δηαδηθηπαθά γηα ζπκκαζεηέο, θίινπο θαη
άιια πξόζσπα θαη δ) ην όηη κπνξνύκε λα απεπζπλζνύκε ζηε Γίσμε Ηιεθηξνληθνύ
Δγθιήκαηνο (ηει. 11188) εάλ αληηιεθζνύκε όηη θάπνηνο καο παξελνριεί, καο
εθθνβίδεη ή καο παξαπιαλεί κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο γηα ην αζθαιέο δηαδίθηπν κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ θαη ηεο Γίσμεο
Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο.
Όινη καδί κπνξνύκε λα ζπληειέζνπκε ζηελ εξεκία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
ςπρνθνηλσληθή πγεία ησλ παηδηώλ καο!
Με εθηίκεζε
Η Γ/ληξηα Γ/λζεο Π/βάζκηαο Δθπ/ζεο Αλαη. Αηηηθήο
Βαζηιηθή Ξπζάιε
Σπλεκκέλα
1. Αξρείν γνληθώλ θίιηξσλ γηα PC & tablet
2. Αξρείν γνληθώλ θίιηξσλ γηα smartphone
3. Αξρείν κε ελδεηθηηθέο έξεπλεο

