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Σεμινάριο Αντι-Bullying Εσαισθητοποίησης
To bullying (εθθνβηζκόο) είλαη κία επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά – ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή ή
θαη θνηλσληθή – πνπ εθδειώλεηαη ζθόπηκα,
απξόθιεηα θαη επαλαιακβαλόκελα, ζην ζρνιείν,
ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, αθόκε θαη ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο. θνπόο ηεο είλαη ε
επηβνιή, θαη ε πξόθιεζε ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ
πόλνπ ζην άηνκν (ή νκάδα αηόκσλ) πνπ ηελ
πθίζηαηαη.
σκαηηθόο εθθνβηζκόο είλαη ηα ρηππήκαηα, ηα
ζπξσμίκαηα, νη θισηζηέο θ.ιπ. Λεθηηθόο εθθνβηζκόο είλαη ε θνξντδία, νη δηαθξίζεηο, ηα
ζεμνπαιηθά ζρόιηα θ.ν.θ. Κνηλσληθόο εθθνβηζκόο είλαη ε δηάδνζε θεκώλ, ε θαηαζηξνθή
πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ, ε απνκόλσζε από ηελ νκάδα θ.ιπ. Δπίζεο ππάξρεη ν εθθνβηζκόο
κέζσ δηαδηθηύνπ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, κέζσ κελπκάησλ ζην θηλεηό ηειέθσλν θ.ν.θ.
Ο εθθνβηζκόο (bullying) δελ είλαη θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Πωο εμεγείηαη ην
θαηλόκελν;
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο εθθνβίδεη ηνπο άιινπο. Μπνξεί, γηα
παξάδεηγκα, λα έρεη ππνζηεί ν ίδηνο εθθνβηζκό θαη λα εθηνλώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ην ζπκό
ηνπ εθθνβίδνληαο άιινπο. Ή κπνξεί κέζα απ’ απηό λα ληώζεη αλώηεξνο απ’ ηνπο άιινπο, λα
αηζζάλεηαη όηη έρεη ηζρύ θαη εμνπζία. Ίζσο αθόκε λα ην θάλεη γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή,
πηζηεύνληαο όηη ζα γίλεη δεκνθηιήο ή όηη ζα ηνλ βνεζήζεη λα εληαρζεί ζε θάπνηα παξέα.
Οη άλζξσπνη, πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό, ζπρλά είλαη νη ίδηνη ηξνκνθξαηεκέλνη γηα θάηη θαη έηζη
πξνζπαζνύλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο άιινπο γηα λα θξύςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ή
παξελνρινύλ άιινπο γηα λα κελ ηνπο παξελνριήζνπλ πξώηα εθείλνπο. Δίλαη δπζηπρείο θαη
«μεζπνύλ» ηε δπζηπρία ηνπο ζηνπο άιινπο. πλήζσο δε ληώζνπλ ελνρή γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη
ζπρλά έρνπλ ηελ αλάγθε λα ειέγρνπλ ηνπο άιινπο θαη λα θεξδίδνπλ πάληα. Μπνξεί λα
δειεύνπλ ηα άηνκα, πνπ παξελνρινύλ. Γελ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Δίλαη όκωο πνιύ θαινί παξαηεξεηέο ηεο αλζξώπηλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη πάληα επηιέγνπλ ωο ζύκαηα, εθείλνπο, πνπ μέξνπλ όηη είλαη πην
αδύλακνη απ’ απηνύο θαη κπνξνύλ λα ηνπο θεξδίζνπλ. Φξεζηκνπνηνύλ ηε
«δηαθνξεηηθόηεηα» γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα θάλνπλ ηα
ζύκαηά ηνπο λα ληώζνπλ άζρεκα. κσο ην αιεζηλό πξόβιεκα δελ είλαη ε «δηαθνξεηηθόηεηα»
ηνπ ζύκαηνο, αιιά ν ίδηνο ν ζύηεο, πνπ ληώζεη θόβν, δήιεηα, ζπκό, θζόλν, αλαζθάιεηα,
δπζηπρία. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη ε δηαθνξεηηθόηεηά καο είλαη, πνπ καο θάλεη
μερσξηζηνύο θαη κνλαδηθνύο.
Μέρξη ηελ ειηθία ηωλ 24, εμήληα ηνηο εθαηό ησλ αηόκσλ, πνπ αζθνύζαλ εθθνβηζκό ζηελ
παηδηθή ηνπο ειηθία, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία πνηληθή θαηαδίθε. ζνη ζπλερίδνπλ απηή ηε
ζπκπεξηθνξά σο ελήιηθεο, εκθαλίδνπλ θαη πνιιά άιια πξνβιήκαηα, όπσο αιθννιηζκό,
δηαηαξαρέο αληηθνηλσληθήο πξνζσπηθόηεηαο θαη αλάγθε ςπρνινγηθήο παξαθνινύζεζεο.
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Η θαιύηεξε άκπλα απέλαληη ζε άηνκα, πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό, είλαη λα ζνπ αξέζεη ν εαπηόο
ζνπ, λα έρεηο απηνπεπνίζεζε θαη λα κε κνηάδεηο κε ζύκα.
Τη κπνξώ λα θάλω γηα λα αληηκεηωπίζω θάπνηνλ, πνπ κε εθθνβίδεη;
● Μελ ην θξαηάο κπζηηθό. Πεο ην ζε θάπνηνλ ελήιηθα, πνπ εκπηζηεύεζαη θαη δήηεζε ηε
βνήζεηά ηνπ. Μπνξεί λα είλαη ν γνληόο ζνπ, έλαο δάζθαινο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν
πξνπνλεηήο ζνπ.
● Όηαλ δέρεζαη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, κείλε ήξεκνο. Πξνζπάζεζε λα κε δείμεηο ζπκό ή
θόβν. Σα άηνκα, πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό, απνδεηνύλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζύκαηνο. Σνπο αξέζεη
λα βιέπνπλ όηη ζε αλαζηαηώλνπλ. Αλ δελ αληηδξάο, όπσο πεξηκέλνπλ, κπνξεί λα βαξεζνύλ θαη
λα ζηακαηήζνπλ.
● Γίλε κέινο κηαο νκάδαο. Έηζη ζα θάλεηο λένπο θίινπο θαη ζα έρεηο κεγαιύηεξε ππνζηήξημε.
● Αγλόεζε απηνύο, πνπ ζε εθθνβίδνπλ. ζν δε ληώζεηο άζρεκα κ’ απηά, πνπ ζνπ θάλνπλ ή
ζνπ ιέλε, ηόζν ηνπο απνδπλακώλεηο.
● Μελ αληεπηηίζεζαη. Δίλαη επηθίλδπλν γηα ζέλα θαη ζπλήζσο θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξόηεξα.
Μείλε θνληά ζε άιινπο, πξνζηάηεςε ηνλ εαπηό ζνπ θαη δήηα βνήζεηα από έλαλ ελήιηθα.
● Πξνζπάζεζε λα απνθεύγεηο θαηαζηάζεηο, όπνπ κπνξεί λα είζαη εθηεζεηκέλνο ζε
εθθνβηζκό. Γηα παξάδεηγκα, απόθπγε πεξηνρέο ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ δελ ππάξρνπλ πνιινί
καζεηέο ή δάζθαινη. Με κέλεηο κόλνο ζηηο ηνπαιέηεο ή ζηα απνδπηήξηα. Κάζηζε θνληά ζηνλ
νδεγό ηνπ ζρνιηθνύ ιεσθνξείνπ. Με θέξλεηο αθξηβά αληηθείκελα ή πνιιά ρξήκαηα ζην
ζρνιείν. Κάζηζε καδί κε άιινπο θίινπο ζην θαγεηό. Μείλε θνληά ζηνπο θίινπο ζνπ ή ζην
δάζθαιό ζνπ ζηα ζρνιηθά δηαιείκκαηα.
Υπνρξεώζεηο δαζθάιωλ θαη θαζεγεηώλ
- Να θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη λα είλαη παξαηεξεηηθνί: Αλ θαη νη δάζθαινη
γλσξίδνπλ όηη ν εθθνβηζκόο (bullying) δηαδξακαηίδεηαη ζε ηνπαιέηεο, παηδηθέο ραξέο,
ιεσθνξεία, όπνπ εθείλνη είλαη απόληεο, πξέπεη λα ην ιάβνπλ ζνβαξά ππ΄όςε ηνπο. Υξεηάδεηαη
λα αληηιεθζνύλ όηη κε ην λα ην θαηαδείμνπλ, δελ θνπηζνκπνιεύνπλ. Αλ έλαο δάζθαινο,
παξαηεξήζεη ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ ζε κία ηάμε, πξέπεη λα παξέκβεη άκεζα γηα λα ην
ζηακαηήζεη, λα ην θαηαγξάςεη θαη λα ελεκεξώζεη ηε δηνίθεζε γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην
πεξηζηαηηθό.
- Να εηδνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο: καζεηέο θαη γνλείο ρξεηάδεηαη λα είλαη κέξνο ηεο ιύζεο θαη λα
δεκηνπξγεζνύλ νκάδεο, πνπ ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ εθθνβηζκνύ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο γνλείο γηα ηηο λέεο ηερλνινγηθέο
κεζόδνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην θαηλόκελν απηό.
Γνλείο ηωλ παηδηώλ πνπ είλαη ζύκαηα ηνπ bullying
- Παξαηεξήζηε ην παηδί ζαο γηα ζεκάδηα, πνπ δείρλνπλ όηη είλαη ζύκα εθθνβηζκνύ: Tα παηδηά
ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δε κηιάλε γη’ απηό. Δλδεηθηηθά ζεκάδηα εθθνβηζκνύ είλαη: ζθηζκέλα
ξνύρα, δηζηαγκόο λα πάεη ζρνιείν, ρακειή όξεμε, εθηάιηεο, θιάκα αθόκα θαη ελδείμεηο
θαηάζιηςεο θαη άγρνπο. Αλ θαηαιάβεηε όηη ην παηδί ζαο είλαη ζύκα εθθνβηζκνύ, κελ ηνπ πείηε
"ζα πεξάζεη" ή "δελ πεηξάδεη". Μηιήζηε καδί ηνπ αλνηρηά γηα λα θαηαιάβεηε ηη ζπκβαίλεη ζην
ζρνιείν θαη ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε γηα λα μεθαζαξίζεηε ην πεδίν.
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- Μάζεηε ζην παηδί ζαο πσο λα ρεηξίδεηαη ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ: Μέρξη λα γίλεη θάηη
από ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνύ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έξεπλαο εθεί, δείμηε ζην
παηδί ζαο, πσο λα ρεηξίδεηαη ην θαηλόκελν απηό ρσξίο λα ληώζεη εηηεκέλνο θαη
θαηαηξνπσκέλνο. Παίμηε ζελάξηα ζην ζπίηη θαη δείμηε ηνπ πσο λα αγλνεί έλα παηδί, πνπ
εθθνβίδεη ή αλαπηύζζεη ζπκπεξηθνξά, πνπ αληηγξάθεη ην θαηλόκελν απηό.
- Βάιηε όξηα κε ηελ ηερλνινγία (ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο): Δθπαηδεύζεηε ηα παηδηά ζαο, αιιά
θαη ηνλ εαπηό ζαο γηα ην θαηλόκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ (cyberbullying) θαη εηδηθόηεξα
πώο λα απνθεύγνπλ λα απαληάλε ζε απεηιεηηθά ειεθηξνληθά κελύκαηα. Κάληε "θίιν" ην παηδί
ζαο ζην facebook θαη βάιηε θίιηξν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Αλ ρξεηάδεηαη, θάληε ηνλ ειεθηξνληθό
ηνπ ππνινγηζηή, ηνλ κνλαδηθό ηεο νηθνγέλεηαο θαη βάιηε ηνλ ζε έλα θεληξηθό θαη νξαηό ζεκείν
κέζα ζην ζπίηη. Αλ δώζεηε θηλεηό ηειέθσλν ζην παηδί, ζθεθηείηε θαιά, αλ ζα έρεη θάκεξα.
Γώζηε ηνπ λα θαηαιάβεη όηη ζα παξαθνινπζείηε ηα κελύκαηά ηνπ. Φξνληίζηε λα ππάξρεη ην
θηλεηό πάληα ζε εκθαλέο ζεκείν θαη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπ από ην παηδί ηε λύρηα. Να
αλαθέξεηε ηα πεξηζηαηηθά ζην ζρνιείν θαη λα απεπζπλζείηε αθόκα πην ςειά, αλ ε δηεύζπλζε
ηνπ ζρνιείνπ δελ ζαο απαληήζεη.
Γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο εκπιέθνληαη ζην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ.
- Δθπαηδεύζηε ην παηδί ζαο: Δίλαη πηζαλό ην παηδί ζαο λα κελ γλσξίδεη, πόζν επηθίλδπλν είλαη
απηό πνπ θάλεη. Θπκίζηε ηνπ όηη έρεη θαη λνκηθέο ζπλέπεηεο.
- Γεκηνπξγήζηε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζην ζπίηη ζαο: Σα παηδηά καζαίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο από ηνπο γνλείο ηνπο. ηαλ ηα παηδηά εθηίζεληαη ζε κία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ζε έλα
πνιύ απζηεξό πεξηβάιινλ ζην ζπίηη, είλαη πηζαλό λα πξνρσξήζνπλ ζε εθθνβηζκό ζην
ζρνιείν.
- Αλαδεηήζηε ζεκάδηα απηνεθηίκεζεο: Σα παηδηά κε ρακειή απηνεθηίκεζε, ζπρλά εθθνβίδνπλ
άιινπο γηα λα ληώζνπλ ηα ίδηα θαιύηεξα. Αθόκα θαη ηα παηδηά, πνπ δείρλνπλ λα είλαη δεκνθηιή
κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ρξεηάδεηαη λα
θαηαδεηρζνύλ από ηνπο γνλείο θαη λα πεηζαξρεζνύλ.
Σν θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ δελ είλαη εύθνια νξαηό, θαζώο ηα παηδηά ζεσξνύλ ζεκάδη
πξνζσπηθήο αδπλακίαο ην λα κηιήζνπλ γη’ απηό, εηδηθά ζηνπο γνλείο ηνπο. Oη γνλείο είλαη πνπ
ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν θιίκα γηα λα είλαη αζθαιή ηα παηδηά, λα
εθδεισζνύλ θαη ηαπηόρξνλα λα απνηξέςνπλ ζεκάδηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα ζρνιηθάεθεβηθά ρξόληα, κπνξνύλ λα ζηηγκαηίζνπλ ην παηδί, γη’ απηό, αλ δείηε όηη δελ κπνξείηε λα
αληηκεησπίζεηε ην θαηλόκελν, απεπζπλζείηε ζ’ έλαλ εηδηθό.
Ο Ρόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ
Οη δάζθαινη ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθία ησλ παηδηώλ παίδνπλ ην ζπνπδαηόηεξν ξόιν ζηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Σα ελζαξξύλνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζην ζρνιείν, βνεζώληαο ηα κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ απνθπγή
κηαο κειινληηθήο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Ο δάζθαινο θξίλεηαη ρξήζηκν κέζα ζηελ ηάμε λα αλαπηύμεη κε ηνπο καζεηέο κία δηαπξνζσπηθή
ζρέζε, πνπ λα εκπλέεη εκπηζηνζύλε θαη ζεβαζκό. Θα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα
πξνιαβαίλεη ηπρόλ αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη
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θαηλόκελα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θα πξέπεη λα είλαη δίθαηνο κε όια ηα παηδηά θαη λα κελ
θάλεη δηαθξίζεηο ηνπ ηύπνπ θαινί θαη θαθνί καζεηέο θαη λα κνηξάδεη ην ρξόλν ηνπ ηζόηηκα ζε
όινπο. Έηζη ην νπνηνδήπνηε παηδί δε ζα ληώζεη παξακειεκέλν θαη απνμελσκέλν θαη έηζη ζα
απνθεπρζνύλ θαη ηπρόλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα.
Δδώ θαη πάιη ε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο σο κέζν εμνκάιπλζεο κηαο θαηάζηαζεο δε ζεσξείηαη
απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. Αλ σζηόζν έλα παηδί ζπλερίδεη λα επηδίδεηαη ζε επηζεηηθέο ελέξγεηεο,
αθνύ ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηήζεη νξζά ηελ ελίζρπζε (ε νπνία νξίδεηαη σο νπνηνδήπνηε
εξέζηζκα απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο κίαο αληίδξαζεο), ηόηε κπνξεί λα δνθηκάζεη ηε
κέζνδν ηνπ ‘’time out’’, δειαδή ηεο ζηέξεζεο γηα ιίγν από ην παηδί ηεο δπλαηόηεηαο λα πάξεη
νπνηαδήπνηε ελίζρπζε, είηε εζσηεξηθή, όπνπ ην παηδί αθήλεη απηό κε ην νπνίν αζρνιείηαη θαη
θάλεη θάηη άιιν, πνπ ην ζεσξεί πην ελδηαθέξνλ, είηε εμσηεξηθή όπνπ ν δάζθαινο επαηλεί ην
παηδί γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Απηνύ ηνπ είδνπο νη ηηκσξίεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο από ηηο απζηεξέο πνηλέο, επεηδή ην
παηδί δε βηώλεη ηελ επηζεηηθόηεηα ηόζν έληνλα θαη έηζη δελ ηνπ πξνθαινύληαη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. Έηζη αθόκα θαη ν δάζθαινο δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα εθθξάζεη
νπνηαδήπνηε κνξθή επηζεηηθόηεηαο, όπνπ ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ίζσο ππάξμεη ν θίλδπλνο ην
παηδί λα κηκεζεί απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνθαιέζεη κεγάιε ξήμε ζηε ζρέζε ηνπ κε ην
δάζθαιν.
Ο δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη
δελ πξέπεη λα κείλεη ακέηνρνο ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο, αλ όρη εμάιεηςεο, ηνπ θαηλνκέλνπ.
Η ζπκβνιή ηνπ κπνξεί λα θξηζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε θαλόλσλ κέζα
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Αξρηθά, ζα κπνξνύζε ηηο ώξεο ησλ δηαιεηκκάησλ λα νξίζεη κία πην
ζπζηεκαηηθή θαη απζηεξή επηηήξεζε, κε ηελ ηνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ δαζθάισλ –
επηηεξεηώλ, πνπ λα δηαθαηέρνληαη από ππεπζπλόηεηα θαη γλώζε, ώζηε λα δηαθξίλνπλ πνηεο
εθδειώζεηο είλαη εθθνβηζκόο, ώζηε λα κπνξνύλ λα παξέκβνπλ.
Αθόκε θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ε ζέζπηζε θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο καζεηέο ζε
πεξίπησζε πνπ πξνβαίλνπλ ζε εθδειώζεηο εθθνβηζκνύ εηο βάξνο άιισλ καζεηώλ. Καλόλεο,
όκσο, πνπ θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ζα είλαη ν δηάινγνο θαη δε ζα δηέπνληαη από επηβνιή
βίαο σο ηηκσξία γηα ηελ επηζεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Κξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα αλαπηύμεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
καζεηέο θαη κία ζρέζε εκπηζηνζύλεο. Να είλαη έλα πξόζσπν πξνζηηό πξνο απηνύο θαη λα κελ
απνπλέεη αηζζήκαηα θόβνπ πξνο ηα παηδηά ιόγσ ηεο εμνπζίαο πνπ θαηέρεη, ώζηε απηά λα
έρνπλ ην ζάξξνο λα απεπζύλνληαη ζ’ απηόλ, όηαλ ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη άιινη καζεηέο.
Δθηόο, όκσο, από ηε ζπκβνιή ησλ εκπιεθόκελσλ πξνζώπσλ μερσξηζηά ζύκθσλα κε ην δηθό
ηνπο ξόιν, πξνηείλεηαη θαη ε ζπλεξγαζία όισλ ησλ κεξώλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηαπαηδαγώγεζε ηνπ παηδηνύ θαη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε θαη
πξόιεςε εθδειώζεσλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.
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Θα πξέπεη ινηπόλ νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα ζπδεηνύλ ηπρόλ
πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη θαη νη δπν πιεπξέο, όζνλ αθνξά ζην παηδί. Θα πξέπεη
λα ππάξρεη κηα θαιή ζπλεξγαζία.
Γεληθόηεξα, ν Tomlinson (1991) δηαθξίλεη ηνπο αθόινπζνπο ηέζζεξηο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ησλ
γνληώλ κε ην ζρνιείν:
 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο κέζσ επηζηνιώλ, ζεκεησκάησλ,
αλαθνξώλ θαη επηζθέςεσλ.
 Πξνζσπηθή εκπινθή ησλ γνληώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθήο θύζεο (εξγαζία ζηελ
ηάμε ή ζην ζπίηη).
 Άηππε εκπινθή ησλ γνληώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ (σο κειώλ ηνπ
αθξναηεξίνπ ή κε άιιε παζεηηθή παξνπζία).
 Δπίζεκε εκπινθή ησλ γνληώλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ (σο εθιεγκέλσλ κειώλ ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ελόο εθηειεζηηθνύ ζώκαηνο, όπσο είλαη νη ζύιινγνη γνλέσλ)
Μ’ απηό ηνλ ηξόπν ε νηθνγέλεηα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνύ
ηεο θαη ελεκεξώλεηαη γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδεη θαη έηζη από θνηλνύ νηθνγέλεηα
θαη ζρνιείν θξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ.
Δηδηθόηεξα, ζέινληαο λα εζηηάζνπκε ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, θαζώο
απηή ιακβάλεη ρώξα ζε ζεκαληηθό βαζκό θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, πξνηείλεηαη ε
ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ
εθθνβηζκνύ (cyberbullying). Δίλαη γεγνλόο όηη νη ελήιηθεο ζπάληα είλαη παξόληεο ζην
πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ νπνίνπ «πξνσζείηαη» απηό ην είδνο ηνπ εθθνβηζκνύ.
Παξόια απηά θξίλεηαη εμαηξεηηθά απαξαίηεην νη ελήιηθεο λα δώζνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ, όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Αθόκε, θξίλεηαη
ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη νη γνλείο, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί
θαηαζηεί ζύκα ηνπ ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ, δελ πξέπεη λα ην ππνρξεώζνπλ λα ζηακαηήζεη ηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ απηώλ κέζσλ. Αληίζεηα, κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ,
ώζηε λα ζηγνπξεπηνύλ όηη έρεη κηα ζεηηθή εκπεηξία ηνπ δηαδηθηύνπ.
Παξάιιεια, όκσο, θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, πνπ απνηεινύλ ηα ζύκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ
εθθνβηζκνύ κπνξνύλ λα πξνζηαηεπηνύλ κε απιέο θηλήζεηο. Κξίλεηαη ζεκαληηθό λα
ελεκεξώζνπλ θάπνηνλ ελήιηθα, λα κελ απαληνύλ ζηα εθθνβηζηηθά κελύκαηα ή αθόκε θαη λα
απελεξγνπνηνύλ ην ζύζηεκα κελπκάησλ. Δπηπξνζζέησο, απαξαίηεην ζεσξείηαη λα κε δίλνπλ
ηα πξαγκαηηθά πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν, θαζώο θαη λα θξαηνύλ πάληα ζηε
κλήκε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ή ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηνπο κελύκαηα απεηιεηηθνύ ή
πβξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
Καζώο ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο είλαη δπλαηόλ λα ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο από ηα ζρόιηα
κέρξη ηε δηάδνζε ςεκάησλ, ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηηο απεηιέο, νη
αληηδξάζεηο απέλαληη ζηηο εθδειώζεηο απηέο πξέπεη λα εμαξηώληαη από ην είδνο θαη ηε
ζνβαξόηεηα ηεο θάζε κνξθήο.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΦΟΛΔΙΟΥ ΩΣ ΓΟΜΗ
εκαληηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ παίδεη θαη ε δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ.
Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη:
Ο αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ λα είλαη κε ηέηνην
ηξόπν δηακνξθσκέλνη, ώζηε ε επηηήξεζε θαη ν έιεγρνο από ηνπο δαζθάινπο λα θαζίζηαηαη πην
εύθνινο θαη άκεζνο.
Οη δηάδξνκνη, ην πξναύιην, νη ηνπαιέηεο θαη νη ρώξνη, ζηνπο νπνίνπο εθδειώλνληαη ζε
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ είλαη ζηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ, λα
αλαδηακνξθσζνύλ κε ηξόπν, πνπ λα κελ είλαη δύζθνιν γηα ηνπο επηηεξεηέο λα
παξαθνινπζνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ. Να ππάξρνπλ επξύρσξνη δηάδξνκνη,
θσηηζκέλνη θαη νη ζρνιηθέο ηάμεηο λα ζρεδηαζηνύλ κε κεγάια παξάζπξα, ώζηε ν ππεύζπλνο
δάζθαινο λα έρεη άκεζε επίβιεςε ηνπ ρώξνπ.
Η παξνρή αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηα παηδηά. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν θπξίσο νη καζεηέο, πνπ έρνπλ
πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εηζπξάμνπλ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζα έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη
πξνζηαηεύνληαη.
«ΑΤΣΟΕΚΣΘΜΗΗ ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ»
Τν παηδί ρξεηάδεηαη…
Να ην επαηλνύλ γηα ην παξακηθξό πνπ θάλεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΕΘΜΑΘ
ΘΚΑΝΟ ΚΑΘ ΑΞΘΟ! ΜΠΟΡΩ!»
Να ην αθνύλ πξνζερηηθά θαη λα ζπδεηνύλ καδί ηνπ. Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ:
«ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΝΘΩΘΩ ΚΑΘ ΚΕΦΣΟΜΑΘ ΕΘΝΑΘ ΗΜΑΝΣΘΚΑ! ΟΘ ΑΛΛΟΘ ΜΕ ΑΚΟΤΝ!»
Να ηνπ αθηεξώλνπλ πνηνηηθό ρξόλν θαη λα έρεη αδηάζπαζηα αθηεξσκέλε ηελ πξνζνρή ζε απηό!
Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΜΟΤ ΑΞΘΖΕΘ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΕΥΟΤΝ! ΟΘ ΑΛΛΟΘ
ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΑΘ ΓΘΑ ΜΕΝΑ!»
Να ληώζεη όηη είλαη θαινδερνύκελν θαη όηη ην αγαπνύλ! Δίλαη ζεκαληηθά νη αγθαιηέο, ε δεζηαζηά
θαη ηα ρατδεπηηθά νλόκαηα! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΟΘ ΑΛΛΟΘ ΜΕ ΘΕΛΟΤΝ
ΓΘΑ ΠΑΡΕΑ! Ο ΚΟΜΟ ΜΕ ΤΜΠΑΘΕΘ!»
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Να ληώζεη όηη ην απνδέρνληαη όπσο είλαη, κε ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, ηα δηθά ηνπ ηαιέληα,
ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΕΘΜΑΘ ΜΟΝΑΔΘΚΟ!
ΕΘΜΑΘ ΚΑΛΟ, ΕΣΘ ΟΠΩ ΕΘΜΑΘ!»
Να ηνπ πξνζθέξνπλ αγάπε δίρσο όξνπο! Γη’ απηό πνπ είλαη θαη όρη γη’ απηά πνπ θάλεη! Να κάζεη
λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΕΘΜΑΘ ΑΞΘΑΓΑΠΗΣΟ!»
Να κάζεη ηελ πεηζαξρία! Να απμεζεί ε απηνεθηίκεζή ηνπ κε ηελ επηβνιή θαλόλσλ, νξίσλ θαη
ινγηθώλ πνηλώλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΜΟΤ ΑΞΘΖΕΘ ΑΓΑΠΗ, ΑΚΟΜΗ
ΚΑΘ ΟΣΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟ!»
Να κελ πξνζβάιιεηαη κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα κελ ππνηηκάηαη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα
ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΣΑ ΚΑΣΑΦΕΡΝΩ ΚΑΛΑ ΣΗ ΖΩΗ!»
Να έρεη ρξόλν γηα λα κάζεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΣΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΗ
ΕΘΝΑΘ ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΟ! ΕΣΘ ΜΑΘΑΘΝΩ ΚΑΘ ΠΡΟΟΔΕΤΩ!»
Να έρεη επθαηξίεο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη επζύλε, λα δεκηνπξγήζεη κόλν ηνπ, λα
πεηύρεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΕΡΩ! ΕΥΩ
ΘΑΡΡΟ!»
Να ην ελζαξξύλνπλ γηα πγηεηλή δσή, κε θαζαξηόηεηα, άζθεζε θαη ζσζηή δηαηξνθή! Να ην
βνεζνύλ λα ληύλεηαη κε ηξόπν, πνπ ληώζεη ειθπζηηθό, ώζηε λα έρεη ζεηηθή εηθόλα γηα ηελ
εκθάληζή ηνπ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΕΘΜΑΘ ΟΜΟΡΦΟ!»
Να κελ ην κεηαρεηξίδνληαη κε δηαθξίζεηο θαη λα κελ ην ζπγθξίλνπλ κε ην άιιν παηδί! Να κάζεη
λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΔΕΝ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ ΝΑ ΓΘΝΩ ΑΝ ΚΑΠΟΘΟΝ ΑΛΛΟ, ΑΛΛΑ
ΝΑ ΓΘΝΩ Ο ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΕΑΤΣΟ ΜΟΤ!»
Να κελ ην ηξνκάδνπλ κε θαηαζηξνθηθά ζελάξηα γηα ην κέιινλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ
εαπηό ηνπ: «ΕΘΜΑΘ ΑΦΑΛΗ! ΕΥΩ ΠΑΝΣΑ ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΗ ΖΩΗ ΜΟΤ!»
Να έρεη θνηλσληθή δσή, δηαζθέδαζε θαη θίινπο, πνπ ηνπ θέξνληαη θαιά! Να κάζεη λα ιέεη
ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ: «ΕΥΩ ΚΑΛΟΤ ΦΘΛΟΤ ΚΑΘ ΣΑ ΑΛΛΑ ΠΑΘΔΘΑ ΜΕ ΘΕΛΟΤΝ!»
Μέληνξαο “Γηα ηελ Παηδηθή Πξνζηαζία θαη Δπεκεξία”
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