Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2019
Χαιρετισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνά Νικολάου
στην τελετή Βράβευσης Σχολείων που εφαρμόζουν καλές
πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής
παραβατικότητας, και προώθησης της ενεργού πολιτότητας
Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ
-------------------------------------------------------------Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητά μου παιδιά

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να απευθύνω χαιρετισμό
στη σημερινή εκδήλωση κατά την οποία θα απονείμουμε βραβεία
σε επτά σχολεία και επαίνους σε άλλα επτά σχολεία για τις δράσεις
που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο 2018-2019, αναφορικά
με την εφαρμογή καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της
νεανικής

παραβατικότητας

και

προώθησης

της

ενεργού

πολιτότητας.
Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου αλλά και τη
βαθιά

εκτίμηση

της

Κυβέρνησης

στις

Διευθύνσεις,

στο

εκπαιδευτικό προσωπικό, στους Σχολικούς Συμβούλους, στους
Ψυχολόγους, στους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων και στους
συνεργαζόμενους Φορείς, αλλά προπαντός στους μαθητές και
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μαθήτριες μας, που εργάστηκαν και συνέβαλαν στη επιτυχή
εφαρμογή των δράσεων των σχολείων τους. Συγχαρητηρίων
αξίζουν επίσης οι 38 συνολικά σχολικές μονάδες, από όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης

της Κύπρου, που υπέβαλαν τις

συμμετοχές τους και που με αξιέπαινο ζήλο και αφοσίωση
εφάρμοσαν προληπτικές δράσεις για την αντιμετώπιση των
φαινομένων βίας και παραβατικότητας.
Η παρουσία όλων σας στη σημερινή εκδήλωση, αποτελεί
έμπρακτη απόδειξη ότι ο θεσμός αυτός, που τα τελευταία χρόνια
έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, και συνδιοργανώνεται με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, περιβάλλεται από το ενδιαφέρον και την ευαισθησία
όλων των εμπλεκομένων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης θα απονεμηθούν βραβεία
και έπαινοι σε δεκατέσσερα συνολικά σχολεία, τα οποία έχουν
αξιολογηθεί και επιλεγεί από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.
Το φαινόμενο της βίας και της

νεανικής παραβατικότητας, με

όποια μορφή και αν κάνει την εμφάνισή της, αποτελεί ένα
πολυσύνθετο ζήτημα. Η ανάγνωση των φαινομένων αυτών δεν
μπορεί να είναι μονοδιάστατη, αφού δεν έχουν μόνο εκπαιδευτικές
αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. Δεν αφορούν μόνο τους άμεσα
εμπλεκόμενους, που είναι ο θύτης και το θύμα. Αφορούν το
κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο μπορεί να εκπηγάζουν τέτοιες
συμπεριφορές, που μπορεί να είναι το ίδιο το σχολικό περιβάλλον,
ή και το οικογενειακό περιβάλλον μέχρι και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά αλληλοεπιδρούν. Με άλλα λόγια,
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οι συμπεριφορές που παρατηρούνται από ένα μαθητή αποτελούν
κατά κανόνα συνεπακόλουθο της γενικότερης κατάστασης που
επικρατεί στην κοινωνία μας. Για το λόγο αυτό, η πολιτική για την
αντιμετώπιση

των

ανταποκρίνεται

παραβατικών

στις

σημερινές

συμπεριφορών
συνθήκες

οφείλει

οργάνωσης

να
και

λειτουργίας της κοινωνίας μας και να κινείται, ταυτόχρονα, σε
διαφορετικά επίπεδα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Είναι νομίζω παραδεκτό από όλους ότι η πρόληψη αποτελεί τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης συμπεριφορών αυτού
του είδους. Η εφαρμογή ειδικών δράσεων και παρεμβάσεων που
εστιάζουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, διασφαλίζουν
συνθήκες γενικότερης λειτουργικότητας και ευνομίας στη σχολική
κοινότητα και αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας, συμμετοχής και
αλληλοσεβασμού

ανάμεσα

στα

μέλη

της.

Διαμορφώνουν,

ταυτόχρονα, καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας διαλόγου και
εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή

προληπτικών προγραμμάτων,

μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργία ενός θετικού
σχολικού περιβάλλοντος και να
αποτρέπει

την

εκδήλωση

καταστούν το ανάχωμα που θα

παραβατικών

ή

προβληματικών

συμπεριφορών. Ιδιαίτερα, η ενεργός εμπλοκή του σχολείου σε
δράσεις που στοχεύουν στη διαχείριση των εντάσεων του
σχολικού περιβάλλοντος, στην πρόληψη της βίας και της νεανικής
παραβατικότητας, όχι μόνο είναι σημαντική και κρίσιμη, αλλά σε
πολλές περιπτώσεις είναι ικανή να συμβάλει θετικά στην
αποτελεσματική θωράκιση και μελλοντική πορεία των νέων μας.
Επιπρόσθετα, εάν οι καλές αυτές πρακτικές γίνουν βίωμα, τα
παιδιά μας θα είναι φορείς σωστών και ωφέλιμων αντιλήψεων για
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τη διαχείριση των

προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν,

εντασσόμενοι ως ενήλικες πολίτες στην κοινωνία αύριο.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους όσους
έχουν συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής
εκδήλωσης και να επαναλάβω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως θα παραμείνει προσηλωμένο στο σχεδιασμό και
υιοθέτηση μέτρων που θα συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση,

όχι

μόνο

της

σχολικής

πρόληψη και
και

νεανικής

παραβατικότητας, αλλά γενικότερα κάθε συμπεριφοράς που
μπορεί να διασαλεύσει την κοινωνική ειρήνη και ευημερία. Θέλω,
επίσης, να τονίσω ότι για την Κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα
όπως

όλοι οι πολίτες,

όλα τα παιδιά της χώρας μας να

αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα απέναντι σε κάθε μορφής
βία και να απολαμβάνουν ελεύθερα και

ανεμπόδιστα όλα τα

ανθρώπινα τους δικαιώματα.

Αγαπητά μου παιδιά,
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε πρωτίστως εσάς. Η
συμμετοχή σας στη δράση που ξεκίνησε στην αρχή της φετινής
σχολικής

χρονιάς

και

ολοκληρώνεται

σήμερα

είναι

πολύ

διαφορετική από οποιαδήποτε επιτυχία σας σε άλλα πεδία. Θέλω
να ξέρετε ότι αυτό που πετύχατε τόσο εσείς, όσο και οι
συμμαθητές σας άλλων σχολείων που δεν είναι μαζί μας, είναι
πολύ σπουδαιότερο από οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο! Μάθατε
στην πράξη τι σημαίνει να συμβιώνετε αρμονικά με άλλους
ανθρώπους, πως είναι να αντιμετωπίζετε και να επιλύετε τα
προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ σας ή πως να βοηθάτε
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άλλους όταν έχουν μεταξύ τους προβλήματα. Κρατείστε τις
εμπειρίες αυτές και μεταφέρετέ τις στην οικογένειά σας, στη
γειτονιά

σας,

στην

παρέα

σας.

Δεν

μπορούμε

να

σας

υποσχεθούμε ούτε να σας προσφέρουμε μία ουτοπική κοινωνία,
που θα είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Είμαστε όμως εδώ
για να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε την

κατάλληλη στάση

ζωής και να γίνεται πρότυπα συμπεριφοράς και συνέργειας για το
σχολείο σας, την οικογένειά σας, για όλους μας.
Συνεχίστε αυτή την προσπάθεια

και να γνωρίζετε ότι θα

συνεχίσουμε να είμαστε συμπαραστάτες και υποστηρικτές σας.

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του κ. Υπουργού ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ανδρέας Ασσιώτης.

(ΕΚ)
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