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Ο ξόινο ηεο Πξόιεςεο ζηε ρνιηθή Κνηλόηεηα(Μ.ΑΡΑΝΣΕΑ) 
 

Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμάξηεζε απφ ςπρνηξφπνπο νπζίεο είλαη πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο σζηφζν ε εγθαηάζηαζε ηεο ηνμηθνκαλίαο απνηειεί πξντφλ ηεο ζπλάληεζεο 
κηαο νπζίαο κε κηα ζπγθεθξηκέλε ειιεηκκαηηθή πξνζσπηθόηεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
θνηλσληθνπνιηηηθή ζηηγκή. 

Τν θπξηφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε 
πξφιεςε, ε πξνζπάζεηα δειαδή εληνπηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο φισλ ησλ αηηηψλ πνπ ην 
γελλνχλ θαη ην αλαπαξάγνπλ.  

Απηή ε πξνζπάζεηα δελ κπνξεί λα είλαη ππφζεζε κφλν ησλ εηδηθψλ αιιά αθνξά 
φινπο καο, φιν ηνλ Ειιεληθφ Λαφ. Είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κίαο επξχηεξεο 
θνηλσληθήο δξάζεο πνπ ζα δηαπεξλά φιεο ηηο δνκέο θαη ηε δξάζε ηνπ καδηθνχ ιατθνχ 
θηλήκαηνο.  

 Ιδηαίηεξε ζέζε κέζα ζηελ πξφιεςε θαηέρεη ε πξσηνγελήο πξφιεςε πνπ ζηφρν έρεη 
ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο θαη ζπγθξνηεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ λα κπνξεί λα πεη φρη ζηα 
λαξθσηηθά, λαη ζηε δσή. 

Πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ, πξηλ λα εθδεισζεί ην 
πξφβιεκα, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο. Πεξηέρεη ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε 
πιεξνθφξεζε αιιά δελ εμαληιείηαη ζηελ ελεκέξσζε. Είλαη κία δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο 
ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα λα κπνξνχλ λα 
αληεπεμέξρνληαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο.  

Ο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο πξσηνγελνύο πξόιεςεο ζπλνςίδεηαη  ζηελ 
πξόηαζε ελόο ηξόπνπ δσήο δεκηνπξγηθνύ, κε αμίεο, ζηόρνπο θαη αμηνπξέπεηα, κέζα 
από ηε ζπιινγηθόηεηα.  

Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ην ξφιν ηνπ Σρνιείνπ ζηελ 
πξφιεςε.  

Ελψ ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη κηα εληαία δηαδηθαζία, απνηειείηαη 
σζηφζν απφ ειηθηαθέο πεξηφδνπο κε ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σε θάζε κηα απ’  απηέο 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη πεξηζζφηεξν λα 
θαιιηεξγεζνχλ ζην παηδί, κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα είδε 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

Μηα κεγάιε θαη ζεκαληηθή πεξίνδνο, απφ ηελ άπνςε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο αιιά θαη 
απφ ηελ άπνςε ησλ ζεκαληηθψλ βεκάησλ θαη αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 
δηάξθεηά ηεο, είλαη ε πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ ρξφλσλ πεξίπνπ θαη 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξψηε λεφηεηα ζηελ ειηθία ησλ 17 – 18 ρξφλσλ.  
Σηελ πεξίνδν απηή κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ 
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη απφ ηε κνξθή θαη ηελ πνηφηεηα 
ησλ ζηφρσλ ζηνπο νπνίνπο απηή ην πξνζαλαηνιίδεη 

Η νκαιή ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ πεξλάεη κέζα απφ ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπ 
απφ ην θάζε ζηάδην σξίκαλζεο. Απηφ γίλεηαη φηαλ θαηαθηάεη ηηο πξαθηηθέο ηερληθέο 
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδεη ηα θίλεηξα – ζηφρνπο πνπ κπαίλνπλ 
θάζε θνξά. Όηαλ αλαπηχζζεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη 
θαηλνχξγηνπο ζηφρνπο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά αλψηεξνπο. Άξα ε θηλεηήξηα δύλακε είλαη 
νη επηηπρίεο θαη νη λέεο πξνθιήζεηο.  

Η κάζεζε γηα λα έρεη επηηπρία, πξέπεη λα παίξλεη ππφςε ηεο ην επίπεδν ςπρηθήο 
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Θα κπνξέζεη έηζη λα θαζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά ηα επφκελα 
βήκαηά ηεο, ρσξίο φκσο λα θνξηψλεη ην παηδί άηαθηα, κε δηάθνξα είδε γλψζεσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ πνπ φηαλ είλαη έμσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ην θνπξάδνπλ θαη ην εμαληινχλ.  

Πξέπεη επίζεο, φζν αθνξά ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηηο κνξθέο ηεο, λα παίξλεη 
ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνχ. Είλαη πνιχ πην απνδνηηθή ε 
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο φηαλ γίλεηαη κε ηξφπν επράξηζην ζην παηδί θαη φηαλ ην αληηθείκελφ 
ηεο παίξλεη ππφςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληα θάζε ειηθηαθνχ ζηαδίνπ. Μφλν έηζη θαη φρη ζαλ 
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ππνρξέσζε ή θαηαλαγθαζκφο κπνξεί λα θάλεη ην παηδί λα μεδηπιψζεη φιε ηελ 
ελεξγεηηθφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα θέξεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Απηφ βέβαηα κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ 
θπζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα 
θαιιηεξγεί ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία, πνπ ζα βάδεη ηνπο θαηάιιεινπο ζε θάζε 
ζηάδην ζηφρνπο θαη φξηα, πνπ ζα επηβξαβεχεη ηηο επηηπρίεο θαη ζα ην ελζαξξχλεη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. Πνπ ζα δηαπλέεηαη απφ ηε ραξά ηεο γλψζεο θαη ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ζα δίλεη έηζη ηα θίλεηξα θαη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζε φια ηα παηδηά 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ελψ ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε  
αληίζηνηρε εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ή επηζηεκνληθή, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ 
ελειηθίσζε νπφηε ν λένο έρεη θαηαθηήζεη ην απαηηνύκελν επίπεδν σξηκόηεηαο.  

Έλα ζρνιείν επνκέλσο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο 
πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηνπ, εθηφο απφ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηελ νιφπιεπξε θαη αξκνληθή 
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε παηδηνχ.  Να εθνδηάδεη ην καζεηή κε αμίεο, γλψζεηο, 
ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο δσήο ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί δεκηνπξγηθά θαη αγσληζηηθά 
απέλαληη ζηε δσή θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο.  
 
Πνηα είλαη όκσο ε θαηάζηαζε ζην ζεκεξηλό  ζρνιείν;   
Πόζεο από ηηο παξαπάλσ επηζηεκνληθέο αιήζεηεο παίξλεη ππόςε ηνπ ηόζν κε ην 
πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο όζν θαη κε ηε δνκή ηνπ; 
Πόζν αληαπνθξίλεηαη ζην ξόιν ηνπ; 
Η απάληεζε πηζηεύσ είλαη γηα όινπο καο πξνθαλήο. 
 

Έρνπλ επηρεηξεζεί πνιιέο αιιαγέο-αλαδηαξζξψζεηο ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη 
ζηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ. Αιιαγέο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, βηβιία, δηαθνξνπνηεκέλα 
ζρνιεία κε εξγαιείν ηελ αμηνιφγεζε, δηαθνξνπνηεκέλνη ηχπνη Λπθείνπ θ.ά., πνπ φρη κφλν 
δελ βειηηψλνπλ αιιά επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ηα ίδηα αληηεθπαηδεπηηθά –αληηπαηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Η δσή, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα ζην ζρνιείν, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, 
ππνβαζκίδεηαη. 

 Ελψ παηδηά, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο εξγάδνληαη ζθιεξά, ην απνηέιεζκα ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πίζσ απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

 Τα παηδηά γίλνληαη αληαγσληζηηθά θαη γεκάηα άγρνο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη.  
 Αλαγθαζκέλα λα θπλεγνχλ ζηφρνπο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ειηθίαο ηνπο, βιέπνπλ ζην ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηελ 
πξννπηηθή κηαο δσήο κε αλεξγία ή ειαζηηθή απαζρφιεζε, ρσξίο δηθαηψκαηα θαη κε 
κηζζνχο πείλαο, ρσξίο ειεχζεξν ρξφλν θαη εξαζηηερληθή δεκηνπξγία.  

Μαζαίλνπλ απφ ηε λεπηαθή ειηθία φ,ηη δελ είκαζηε φινη ίζνη, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 
φια ηα παηδηά ίζεο επθαηξίεο ζηε κφξθσζε. Αιιά θαη απηέο πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη, 
άξα ε ππέξηαηε αμία είλαη ην ρξήκα. Κπξίσο φκσο δελ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα αθνχ ην 
ζρνιείν αλαπαξάγεη θαη βαζαίλεη ηηο αληζφηεηεο πνπ βηψλνπλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο 
ηνπο. 

Δελ είλαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, νχηε ε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ. Εμάιινπ ην 
γνλετθφ θίλεκα ηα έρεη ζπδεηήζεη θαη έρεη επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο πάλσ ζε απηά.  

Θα ζηαζνχκε φκσο ζε δχν δεηήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξήζε νπζηψλ 
απφ ηνπο έθεβνπο θαη επνκέλσο ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξφιεςε, 
ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή. 

Με ηνλ φξν ζρνιηθή απνηπρία πεξηγξάθεηαη ε αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα 
αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ βάδεη ην ζρνιείν. Εθδειψλεηαη κε ηηο ρακειέο 
επηδόζεηο (ρακεινχο βαζκνχο ζηα καζήκαηα), κε ηελ απόξξηςε θαη επαλάιεςε ησλ 
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πξναγσγηθώλ εμεηάζεσλ, ηελ απόξξηςε θαη επαλεγγξαθή ζηελ ίδηα ηάμε θαη ζπρλά 
κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ – καζεηηθή δηαξξνή.  
Σχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο ε καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Ειιάδα είλαη: 
ζην Γπκλάζην  6,09% ,  
ζην Εληαίν Λχθεην 3,84%, 
ζηελ ηερληθή – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 20,28%  

Η θαηάζηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ καδί κε ηελ δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
θαη ηελ έιιεηςε πξννπηηθήο θάλεη γηα ηα παηδηά ην ζρνιείν έλαλ απσζεηηθφ ρψξν θαη ηελ 
εθπαίδεπζε κηα θνπηαζηηθή θαη επίπνλε δηαδηθαζία απνγπκλσκέλε απφ ηε ραξά ηεο 
γλψζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο.  

Πνηνλ άιιν ζθνπφ κπνξεί λα εμππεξεηνχλ φια απηά απφ ην λα πξνζζέζνπλ 
θαηλνχξγηεο δπζθνιίεο ζε φινπο θαη λα εμσζήζνπλ ηνπο πην αδχλακνπο πνπ πξνέξρνληαη 
ζπλήζσο, απφ νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα λα εγθαηαιείςνπλ ην 
ζρνιείν;  

Οη απνηπρίεο ηξαπκαηίδνπλ ηφζν ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 
φζν θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γη’  απηφλ. Όηαλ κάιηζηα ηηο ρξεψλεηαη πξνζσπηθά, 
επεηδή επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε θχξηα αηηία ηνπο είλαη ε δηθή ηνπ αληθαλφηεηα, αθνχ φπσο 
ιέλε φινη νη καζεηέο «δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα», ηφηε νη απνηπρίεο κπνξνχλ λα παίμνπλ 
αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα ζπκβάινπλ 
ηειηθά ζηε δηακφξθσζε λέσλ αλζξψπσλ κε ρακειή απηνεθηίκεζε, πνπ είλαη επάισηνη, 
αδχλακνη λα αληηδξάζνπλ ζηελ αδηθία, λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, λα 
αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο. Μπνξνχλ έηζη λα νδεγεζνχλ ζε 
πεξηζσξηνπνίεζε ή αθφκα θαη ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Σχκθσλα κα ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΕΘΕΑ ε πιεηνςεθία φζσλ απεπζχλζεθαλ ζε θάπνην 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο ήηαλ άλεξγνη θαη είραλ δηαθφςεη ην ζρνιείν πεξίπνπ ζηα 14 
ρξφληα ηνπο. 

Τν ζεκεξηλφ "λέν" αζηηθφ ζρνιείν, φπσο θαη ην παιηφηεξν, δελ κπνξεί λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο  

Οη ζπλέπηεο δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζην επίπεδν ηεο απνθηνύκελεο 
κόξθσζεο. Έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπηεο ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο.  

Έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όρη κόλν δελ κπνξεί λα παίμεη νπζηαζηηθό 
ξόιν ζηελ πξόιεςε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο αιιά αληίζεηα απνηειεί κηα από ηηο 
θνηλσληθέο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ θαη ηελ αλαπαξάγνπλ. 

 
Ο πξώην θαη πην νπζηαζηηθό, επνκέλσο  βήκα γηα ηελ πξόιεςε ζην ζρνιείν 

είλαη ε αλάπηπμε θαη ην δπλάκσκα ηνπ θηλήκαηνο ησλ γνλέσλ, πνπ καδί κε ηηο 
ηαμηθέο δπλάκεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπο καζεηέο, ζα παιεύεη γηα ηελ 
θαηάθηεζε ηνπ ζρνιείνπ ησλ ζύγρξνλσλ ιατθώλ αλαγθώλ. Τνπ εληαίνπ 12ρξνλνπ 
ζρνιείνπ πνπ ζα παίξλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο. Ο αγψλαο απηφο ζηνρεχεη ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πνπ γελλνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ ηνμηθνεμάξηεζε, αιιά 
παξάιιεια ζσξαθίδεη ηνπο λένπο πξνβάιινληαο ζεηηθά πξφηππα. Απνηειεί παξάδεηγκα 
αζπκβίβαζηεο, αγσληζηηθήο ζηάζεο δσήο, ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, πνπ ζα 
ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα αληηζηέθνληαη θαη λα ιέλε φρη ζηε θπγή κέζα απφ ηνπο ςεχηηθνπο 
παξάδεηζνπο ησλ νπζηψλ. 

Έρεη κεγάιε ζεκαζία ηα παηδηά καο λα βιέπνπλ θξηηηθά ην ζρνιείν, λα θαηαλννχλ 
ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηηο αηηίεο ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο. Να εληνπίδνπλ πνηέο είλαη 
πξαγκαηηθά νη δηθέο επζχλεο.  

Να θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο γλψζεο θαη ηεο κφξθσζεο πνπ ηνπο ζηεξεί ην ζεκεξηλφ 
ζρνιείν. Να κελ παξαηηνχληαη, λα κελ απνγνεηεχνληαη θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηηο 
θαηαθηήζνπλ ζε πείζκα ησλ δπζθνιηψλ. Παξάιιεια φκσο λα κελ παγηδεχνληαη ζηα 
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αδηέμνδα ηνπ αηνκηθηζκνχ. Να βξίζθνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηελ  θνηλή δξάζε θαη ηελ 
αιιειεγγχε.  Να παιεχνπλ ζπιινγηθά γηα ην ζρνιείν θαη ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη. 
 
Μέηξα πξσηνγελνύο πξόιεςεο ζην ζρνιείν 
(από ηε ΥΥΑΑΡΡΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΧΧΣΣΟΟΓΓΕΕΝΝΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΦΦΗΗ  ΣΣΗΗ  ΟΟΤΤΙΙΟΟΕΕΞΞΑΑΡΡΣΣΗΗΗΗ  ΕΕΤΤΝΝ  ––  ΕΕΟΟ))  

1. Τν «ζρνιείν» πξέπεη κέζα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λα δεκηνπξγεί 
ζπλζήθεο πνπ λα θάλνπλ πην ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε ηελ παηδηθή  θαη εθεβηθή δσή. 
Να νδεγεί ηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνιακβάλνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηηο ραξέο πνπ 
πξνζθέξεη ε ειηθία ηνπο, κέζα απφ ηε ζρνιηθή δσή, αιιά θαη κε νξγάλσζε θαη 
αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο.  

2.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζρνιείν είλαη ην θαηάιιεια 
θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ψζηε πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, λα 
δηαζέηεη θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα. Σηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ λα 
δίλεηαη έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηεο παξαβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο πξφιεςεο.  

3.  Σηα ίδηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα ηαθηηθήο επηκφξθσζεο 
φισλ ησλ δηδαζθφλησλ. Τν αληηθείκελν ηεο εμάξηεζεο πξέπεη λα εληαρζεί ζηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα αλαγθαία είλαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε -άκεζα - επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε 
δεηήκαηα πξφιεςεο, θαζψο θαη γηα παξεκβάζεηο ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ είλαη 
ηδηαίηεξα επάισηα ή πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο. 

4.  Αλαγθαία είλαη ε ιεηηνπξγία ζην ζρνιείν εηδηθήο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ λα 
απνηειείηαη απφ ζρνιηθφ ςπρνιφγν, γηαηξφ γεληθήο ηαηξηθήο, θνηλσληνιφγν, λνζειεπηή 
θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ε νπνία κε επζχλε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ,  ζα 
παξεκβαίλεη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο, θαη ζα 
βνεζάεη ζπκβνπιεπηηθά ην έξγν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

5.  Απαξαίηεηνο πξνβάιιεη ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξγάλσζε ζηα ζρνιεία 
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα εθήβνπο θαη λένπο. Η νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη 
ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη καθξνπξφζεζκε, κπνξεί λα 
ζηεξηρηεί απφ ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε εηδηθέο επηζηεκνληθέο νκάδεο (Κέληξα 
Πξφιεςεο αιιά θαη καδηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο). 

6.  Η πξφιεςε πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεί εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ έξρνληαη 
ζε επαθή κε ηνπο λένπο (εθπαηδεπηηθνχο, γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, θαξκαθνπνηνχο, 
δηθαζηέο, θ.ιπ.). 

7.  Να ζηεξηρζεί ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
θαη λα πξνσζεζνχλ νη αμίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αγσληζηηθήο ζηάζεο δσήο πνπ 
είλαη ηαπηφζεκεο κε ηελ επγελή άκηιια θαη ηελ άζιεζε  

 
Άκεζεο -  ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξόιεςεο 
 
Παξάιιεια κε ηε δηεθδίθεζε ησλ παξαπάλσ ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 
ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ σο πξνο ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ηε 
κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Υπάξρεη ήδε πινχζηα πείξα αιιά θαη πνιιέο 
δπλαηφηεηεο. 

Ο ζχιινγνο γνλέσλ θάζε ζρνιείνπ λα επηδηψμεη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ην 
15κειέο ησλ καζεηψλ θαη κε ην ζχιινγν θαζεγεηψλ ζε δξάζεηο πξφιεςεο. Τν πξφβιεκα 
ησλ εμαξηήζεσλ επαηζζεηνπνηεί πνιινχο θαη κπνξεί λα γίλεη αθεηεξία θαη γηα γεληθφηεξε 
ζπλεξγαζία.  
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 Να νξγαλψζεη καδί ηνπο  ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπ θαη λα θαιέζεη 
εηδηθνχο ζε δεηήκαηα φπσο αιθνφι, λαξθσηηθά, δηαδίθηπν, θιπ. Να ηνπο δεηήζεη θαη λα 
βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε, ελεκέξσζεο – ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο. Θα βξεζνχλ 
πνιινχο δηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξαθάκςνπλ ηα 
γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή θαη 
αίηεκα απφ ην 15κειέο ηνπ ζρνιείνπ.   
Να ζπκβάιεη ψζηε λα αλνίμεη ε πφξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην ΕΣΥΝ. Έρνπκε αξθεηή εκπεηξία 
απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Έρνπκε επηζθεθηεί δεθάδεο ζρνιεία θαη έρνπκε 
κηιήζεη κε καζεηέο, γνλείο θαη  εθπαηδεπηηθνχο. Η ζπδήηεζε καδί ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα 
ηεο θακπάληαο γηα ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ λαξθσηηθψλ ζε «ζθιεξά» - 
«καιαθά» καο έδεημε φηη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πνιιά εξσηήκαηα. Υπάξρεη φκσο 
θαη κεγάιε άγλνηα θαη παξαπιεξνθφξεζε. Η ηεθκεξησκέλε επηρεηξεκαηνινγία καο κπνξεί 
λα αιιάμεη ην θιίκα.  
 Να νξγαλψζεη καδί κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο εθδειψζεηο αιιειεγγχεο 
(ξνχρα, ηξφθηκα, βηβιία, θιπ) γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δνθηκάδνληαη. Να ζπκκεηέρεη 
ζε δξάζεηο αιιειεγγχεο ζηνπο πξφζθπγεο πνπ νξγαλψλνπλ καδηθνχ θνξείο ηεο πεξηνρήο. 
Να ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο γηα ηα ιατθά θξνληηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο γεηηνληέο θαη 
λα πξνηξέςεη θαη θαζεγεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. 
 Να πάξεη πξσηνβνπιίεο θαη λα βνεζήζεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ εξαζηηερληθή πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία, θαζψο θαη αζιεηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ. 
 
Φίινη γνλείο αλ φια απηά καο θαίλνληαη δχζθνια, αο ζθεθηνχκε… 
Τίπνηα δελ είλαη πην δχζθνιν απφ λα βιέπνπκε λα παηδηά καο λα κεγαιψλνπλ ζε έλα 
πεξηβάιινλ παξαθκήο θαη παξαίηεζεο.  
Τίπνηα δελ είλαη πην δχζθνιν απφ λα βιέπνπκε παηδηά - καζεηέο λα καξαίλνληαη κέξα κε 
ηε κέξα έρνληαο ήδε πάξεη ην δξφκν ηεο θαηαζηξνθηθήο θαη αδηέμνδεο θπγήο κέζα απφ ηηο 
νπζίεο.  
Τίπνηα δελ είλαη πην δχζθνιν απφ λα δνχκε κε ηελ αγσλία φηη ην πξφβιεκα κπνξεί λα 
θηππήζεη θαη ηε δηθή καο πφξηα.  
Τα παηδηά καο ρξεηάδνληαη αγάπε θαη θξνληίδα αιιά θαη πίζηε θαη ζηήξημε. Καη εκείο 
ζπλεξγαζία, αιιεινυπνζηήξημε θαη επηκνλή. Όινη καο ρξεηαδφκαζηε έλα φλεηξν, έλα 
φξακα πνπ ζα θάλεη ηε δσή καο πην ελδηαθέξνπζα, πνπ ζα καο δψζεη πξννπηηθή θαη 
αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Πφζν κάιινλ ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε έλαλ θφζκν φπνπ 
θαζεκεξηλά ζπλζιίβνληαη ηδαληθά θαη αμίεο.  
Σπνπδαίνο θαη ζεκαληηθφο, επνκέλσο, ν ξφινο καο ζαλ θαζνδεγεηέο, εκπλεπζηέο θαη 
ζπκπαξαζηάηεο. 


