ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟ

ΧΥΦΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΘΔΟΧΥΦΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΘΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο (αγγι. bullying) είλαη έλα θαηλόκελν λεαληθήο
παξαβαηηθόηεηαο, πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Ο
ζρνιηθόο εθθνβηζκόο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ ή
ζπλνκειίθσλ παηδηώλ κε ζηόρν λα πξνθιεζεί ζσκαηηθόο πόλνο ή ςπρηθή
αλαζηάησζε.

Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο (έκκεζνο θ
άκεζνο).

Εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ
ιεθηηθνύ εθθνβηζκνύ (θνξντδία,
δηαθξίζεηο, ζεμνπαιηθά ζρόιηα),
ηνπ θνηλσληθνύ εθθνβηζκνύ
(δηάδνζε θεκώλ, θαηαζηξνθή
πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ,
απνκόλσζε από ηελ νκάδα), ηνπ
ζσκαηηθνύ εθθνβηζκνύ
(ρηππήκαηα, ζπξσμίκαηα,
θισηζηέο), ηνπ ειεθηξνληθνύ
εθθνβηζκνύ (εθβηαζκόο κέζσ
Δηαδηθηύνπ θαη ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, κέζσ κελπκάησλ
ζην θηλεηό ηειέθσλν).

•
•
•
•

Τν bullying σο εθδήισζε ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο
ελδνζρνιηθήο βίαο.
Σαθώο απνηειεί κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Tν ζύκα επηιέγεηαη σο ν αλίζρπξνο θη αδύλακνο αληίπαινο.
H επίζεζε ελαληίνλ ηνπ πξνγξακκαηίδεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε πξώηηζην ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη
επηβεβαίσζε ηεο ηζρύνο ηνπ ζύηε.

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σηελ Ειιάδα ηα δεδνκέλα δηαθόξσλ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη:
Τν 10-15% ησλ καζεηώλ πέθηνπλ ζύκαηα δηαθόξσλ κνξθώλ εθθνβηζκνύ
θαη βίαο ζην ζρνιείν.
Οη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ θαη αζθνύλ βία, δειαδή νη ζύηεο, ππνινγίδεηαη
όηη μεπεξλνύλ ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ.
Έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα αγόξηα εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν ζε πεξηζηαηηθά
ζσκαηηθήο βίαο ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα
εκπιέθνληαη πην ζπρλά ζε πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο βίαο.
Τα αγόξηα είλαη πην ζπρλά ζύηεο θαη ζύκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο μεθηλά σο ζπκπεξηθνξά από ηελ πξώηε ζρνιηθή
ειηθία θαη γίλεηαη ζπρλόηεξνο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ, όπσο θαη
θαηά ηελ πξώηκε εθεβηθή ειηθία. Η θνξύθσζε παξαηεξείηαη ζηελ ειηθία
11 – 14 εηώλ.
Τα αγόξηα ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη πην ζπρλά ζε
πεξηζηαηηθά βίαο, ζε αλαινγία 3 πξνο 1.
Οη κηζνί από ηνπο καζεηέο-ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη βίαο δελ αλαθέξνπλ
πνπζελά ην γεγνλόο, ελώ νη ππόινηπνη κηζνί ζπλήζσο ην αλαθέξνπλ ζε
θίινπο ηνπο θαη ιηγόηεξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή ζηνπο γνλείο ηνπο.

Πξνθίι ζύκαηνο

ηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο:
Φνβηζκέλν
Αδέμην
Φακειή απηεθηίκεζε
Σπλαηζζήκαηα θαησηεξόηεηαο,
κνλαμηάο
Ήπησλ ηόλσλ, επαίζζεηα
Νηξνπαιό
Όρη ηόζν θνηλσληθόο , δπζθνιεύεηαη
ζηελ επνθνηλσλία
Αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Αδπλακία λα ακπλζεί
Σπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο

Υαξαθηεξηζηηθά ζρνιείνπ:
Θεηηθή εθηίκεζε γηα ηα ζρνιείν
Λίγεο θηιίεο
Ορη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο
Απνπζίεο θαηά ηελ θνίηεζε

Οηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά:
Υπεξπξνζηαζία γνλέσλ
Εμαξηεκέλν από ηελ νηθνγέλεηα
Σηελέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, κε πξνβιήκαηα

Πξνθίι δξάζηε

, Επίδεημε δύλακεο/εμνπζίαο (ζσκαηηθά ππεξηεξνύλ, όρη πλεπκαηηθά).

Σπκπεξηθνξά εγέηε ( έρνπλ ζπρλά αθνινύζνπο, θιίθα).
Αηζζάλνληαη όηη είλαη θαιύηεξνη, δηαθνξεηηθνί από ηνπο ππνινίπνπο, ην
δειώλνπλ έληνλα.
Φαξαθηεξίδνληαη από αδπλακία ηήξεζεο θαλόλσλ θαη νξίσλ.
Δηνγθσκέλε ζπλήζσο απηνεηθόλα.
Επηζεηηθόηεηα, έληνλν παξνξκεηηζκό, κεησκέλε ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ
Έιιεηςε αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ θαη απόιπηε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο ( ηεο
δεμηόηεηαο εθείλεο λα κπνξνύλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα
ληώζνπλ ηνλ πόλν πνπ ηνπ πξνθαινύλ).
Φακειή απηνεθηίκεζε.
Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηαί. Έρνπλ ππάξμεη ζύκαηα θαθνπνίεζεο θαη
εθθνβηζκνύ θαη αλαπαξάγνπλ πξνο άιιεο θαηεπζύλζεηο ηε βία πνπ
ππέζηεζαλ.
Σα παηδηά – ζύηεο εκθαλίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά κειινληηθήο παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, εκπινθήο κε ην λόκν θαη ρξήζεο νπζηώλ.

Πηζαλά ζεκάδηα όηη έλα παηδί ζπκαηνπνηείηαη από ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ
Γίλεηαη επηζεηηθό, παξάινγν,
αλήζπρν .
Εθθνβίδεη ή ζπκαηνπνηεί άιια
παηδηά ή αδέξθηα.
Σηακαηά λα ηξώεη.
Φνβάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
θηλεηό ή ην ειεθηξνληθό ηνπ
ηαρπδξνκείν .
Τξνκάδεη, θέξεηαη ακήραλα όηαλ
ιακβάλεη κήλπκα ζην θηλεηό .
Φνβάηαη λα πεξπαηήζεη κόλνο
ζην ζρνιείν.
Δελ ζέιεη λα πάεη ζρνιείν/νύηε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην ιεσθνξείν .
Εθιηπαξεί λα ην πάλε ζρνιείν κε
ην ακάμη.
Αιιάδεη δηαδξνκή πεγαίλνληαο
πξνο ην ζρνιείν .
Κάλεη απνπζίεο/θνπάλεο .
Αξρίδεη λα ηξαπιίδεη.
Απεηιεί κε απηνθηνλία .

Κιαίεη πξηλ θνηκεζεί/έρεη εθηάιηεο.
Τν πξσί ληώζεη άξξσζην/δελ
ζέιεη λα πάεη ζρνιείν .
Πέθηεη ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε.
Επηζηξέθεη κε ζρηζκέλα ξνύρα,
θαηεζηξακκέλα βηβιία .
Τνπ ιείπνπλ πξάγκαηα .
Ζεηά ή θιέβεη ρξήκαηα (γηα λα ηα
δώζεη ζηνλ ζύηε-εθβηαζηή) .
Φάλεη ζπλέρεηα ην θνιαηζηό ηνπ ή
ηα ρξήκαηά ηνπ-επηζηξέθεη
πεηλαζκέλν .
Έρεη αλεμήγεηεο κειαληέορηππήκαηα .
Δίλεη απίζαλεο εμεγήζεηο γηα όια
ηα παξαπάλσ.
Αλ ζπρλά δηακαξηύξεηαη γηα
πνλνθεθάινπο, ζηνκαρόπνλν (
έλδεημε ςπρνζσκαηηθώλ
θαηλνκέλσλ).
Αλ δελ ηνλ θαινύλ πηα ζε πάξηπ ή
δελ έρεη πηα επαθέο κε
ζπκκαζεηέο ηνπ.

ΣΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΙΜΑΙ ΣΟ ΘΤΜΑ

Καη’ αξράο, δελ θηαηο εζύ! Πνιινί επηηπρεκέλνη άλζξσπνη είραλ πέζεη
ζύκαηα εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν.
Δηαηήξεζε ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ απηό-πεπνίζεζή ζνπ.
Μελ απαληάο ζηηο θνξντδίεο, κε κπαίλεηο ζε δηάινγν, θάλε όηη δελ ηηο αθνύο.
Κνίηαμέ ηνπο ζηα κάηηα θαη πεο ηνπο θαζαξά θαη ζηαζεξά ΣΤΑΜΑΤΑ .
Φύγε όζν γξεγνξόηεξα κπνξείο.
Πεο ακέζσο ηη ζπλέβε ζην δάζθαιό ζνπ ή ζε θάπνηνλ άιινλ ελήιηθα .
Αλ θνβάζαη λα ην πεηο ζε θάπνηνλ ελήιηθα, πεο ην ζε έλαλ θίιν θαη δήηα ηνπ
λα είλαη καδί ζνπ .
Σπλέρηζε λα ην ιεο κέρξη όηνπ θάπνηνο ζε βνεζήζεη .
Αλ ζνπ έζηεηιαλ απεηιεηηθό sms ή email θξάηεζέ ην, κε ην ζβήζεηο, ζα
ρξεηαζηεί σο απόδεημε.
Αλ ζε εθθνβίδεη νιόθιεξε παξέα, πηάζε ην πην αδύλακν κέινο ηεο θαη πεο
ηνπ όηη απηό δελ είλαη ζσζηό θαη αλ ζα ηνπ άξεζε λα ηνπ θέξνληαλ εθείλνπ
έηζη .
Αλ κεηά από απηά δελ αιιάμεη θάηη, άιιαμε ζρνιείν-δήηεζε από ηνπο γνλείο
ζνπ λα βξνπλ έλα ζρνιείν πνπ είλαη θηιηθό θαη αζθαιέο.
Μελ πηζηεύεηο απηά πνπ ζνπ ιέλε νη εθθνβηζηέο, λα επαηλείο ηνλ εαπηό ζνπ
θαη λα ζπκίδεηο ζηνλ εαπηό ζνπ θάζε κέξα ηα θαιά ζνπ ζεκεία.

ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ
Τα παηδηά-παξαηεξεηέο πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ θαη βίαο
δηαρσξίδνληαη ζε εθείλνπο πνπ:
ππνζηεξίδνπλ ην ζύηε κε γέιηα, ρεηξνθξνηήκαηα θαη άιιεο κνξθέο
επηδνθηκαζίαο
απνκαθξύλνληαη από ηε ζθελή θαη θάλνπλ όηη δελ είδαλ ηίπνηα
ζπκαηνπνηνύληαη, ηξνκνθξαηνύληαη, «παγώλνπλ»
δελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ, είλαη ζε ακθηζπκία θαη δελ παίξλνπλ ζέζε,
πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ ην ζύκα, απνδνθηκάδνπλ ην ζύηε θαη
ηξέρνπλ λα θέξνπλ βνήζεηα.
Γεληθά νη 4 πξώηεο νκάδεο παηδηώλ-παξαηεξεηώλ πηζηεύνπλ όηη ν
εθθνβηζκόοθαη ε βία δελ είλαη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο,
ραξαθηεξίδνληαη όκσο από ην θόβν κήπσο ζπκβεί θαη ζηνπο ίδηνπο,
γη’ απηό θαη αλεζπρνύλ όηη αλ πάξνπλ ζέζε, ζαθάλνπλ ηα πξάγκαηα
ρεηξόηεξα. Σα παηδηά πνπ παξεκβαίλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ην ζύκα
έρνπλ μεθάζαξε άπνςε θαηά ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο, πςειό
βαζκό ελζπλαίζζεζεο θαη αιιειεγγύεο, εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό
ηνπο θαη ζηνπο ελήιηθέο.

ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ

Επνκέλσο, είλαη ζεκαληηθό λα
ηνλίζνπκε πσο ν εθθνβηζκόο θαη
ε βία ζην ζρνιείν είλαη θαη
νκαδηθό θαηλόκελν. Δειαδή δελ
αθνξά κόλν ην ζύκα θαη ην ζύηε,
αιιά θαη όινπο όζνη είλαη
παξόληεο ή γλσξίδνπλ ηελ
ύπαξμή ηνπ, δειαδή ηνπο
παξαηεξεηέο. Σύκθσλα κε
έξεπλεο, ν ξόινο ησλ καζεηώλπαξαηεξεηώλ είλαη πνιύ
ζεκαληηθόο. Αθόκα θη αλ δε
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε
πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ, κπνξεί
λα ελζαξξύλνπλ ην ζύηε ή θαη κε
ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπο λα
δίλνπλ ην κήλπκα όηη απηό πνπ
ζπκβαίλεη είλαη απνδεθηό. Έηζη
ηξνθνδνηνύλ ην θαηλόκελν.

Οιηζηηθή πξνζέγγηζε

ΥΟΛΔΙΟ
Οη εθπαηδεπηηθνί λα γίλνπλ
ηθαλόηεξνη λα αλαγλσξίδνπλ ην
θαηλόκελν, λα ην ζηακαηνύλ
άκεζα θαη λα κπνξνύλ λα
αλαπηύμνπλ ζηε ζπλέρεη
πξνγξάκκαηα ή ηερληθέο
παξέκβαζεο γηα εθηόλσζε
ηνπθαηλνκέλνπ.
Τν ςπρνινγηθό θιίκα ηνπ
ζρνιείνπ(αληαγσληζηηθό,απξόζσ
πν, νξην-ζεηεί κε ερζξηθό ηξόπν,
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επίδνζε,
όρη ζηηο ζρέζεηο θηι.),
Οη πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο (ππεξβνιηθή ρξήζε
ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο απνβνιήο σο
κέζνπ πεηζαξρίαο, δπζαλάινγε
επηβξάβεπζε θνηλσληθά ζεηηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ).

Σν παηδί – ζύκα λα ππνζηεξηρηεί ζε
νκαδηθή ή αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, λα
επαλεληαρζεί ζην καζεηηθό πιεζπζκό,
λα επνπιώζεη ην ςπρηθό ηξαύκα από
ηελ παξελόριεζε,
Σν παηδί – ζύηεο λα απνθηήζεη
επίγλσζε ηεο πξάμεο ηνπ, λα αλαιάβεη
ηελ αηνκηθή ηνπ επζύλε, λα βνεζεζεί
κέζα από ηε ζπκβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία, λα απνθηήζεη
ελζπλαίζζεζε θαη λα θαηαλνήζεη ηα
θίλεηξα ηεο πξάμεο ηνπ, πνπ ελ
πνιινίο νθείινληαη ζε
ελδννηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο.
Σα παηδηά – παξαηεξεηέο λα
αληηιεθζνύλ πσο ην λα κηιήζνπλ θαη
λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξάμε ηνπ
εθθνβηζκνύ δελ είλαη «θάξθσκα»
ηνπδξάζηε, λα αηζζαλζνύλ ηε
ζπλππεπζπλόηεηα, λα απνθηήζνπλ ην
ζάξξνο ηεο γλώκεο ηνπο, ώζηε λα
κπνξέζνπλ λα επηιύζνπλ από θνηλνύ
ην πξόβιεκα.

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ

Οη γνλείο λα αληηιακβάλνληαη αλ ην παηδί ηνπο είλαη ζύκα ή ζύηεο, λα
επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζην αηνκηθό πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ ηνπο, ζην νπνίν
κπνξεί νη ίδηνη λα απνηεινύλ κέξνο, λα ζπλεξγαζηνύλ κε ην ζρνιείν αιιά θαη κε
άιινπο ππνζηεξηθηηθνύο θνξείο.
Ελεκεξώζηε ηα παηδηά ζαο ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Αθνύζηε κε πξνζνρή όζα ζαο εμηζηνξεί ην παηδί ζαο, όηαλ επηζηξέθεη από ην ζρνιείν.
Λάβεηέ ηα ζνβαξά.
Έρεηε επαθή κε ην ζρνιείν,θαζεγεηέο.
Ελδηαθεξεξζείηε όρη κόλν γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε, αιιά θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ,
γηα ην αλ είλαη απνδεθηό ην παηδί ζαο από ηα άιια παηδηά.
Ελεξγείζηε γξήγνξα.
Να ην ζπδεηήζεηε κε ην παδί-ζύηε ή ηνπο γνλείο ηνπ. Αξρηθά επηθνηλσλείηε κε ην
ζρνιείν.
Σπλερή εγξήγνξζε, παξ όιε ηε παξνδηθή βειηίσζε.
Να κε θαηεγνξείηε ην παηδί ζαο.

Αλ ην παηδί ζαο εθθνβίδεη άιια παηδηά

Σηακαηήζηε ην ακέζσο κόιηο παξαηεξήζεηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνύ ζαο πξνο άιια παηδηά.
Εμεγείζηε ηνπ όηη ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απνδεθηή θαη όηη ην
αληίθηππν ζηα άιια παηδηά είλαη πνιύ βαξύ.
Δηδάμεηε ζην παηδί ζαο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο γηα επίιπζε
ζπγθξνύζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ βία. Επίζεο δηδάμηε ηνπο
πώο λα δεηνύλ απηό πνπ ζέινπλ κε επγεληθό ηξόπν.
Με ρηππάηε ηα παηδηά σο ηηκσξία γηα ηελ επηζεηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά.Τνπο δηδάζθεηε αθξηβώο απηό πνπ ζέιεηε λα
ζηακαηήζνπλ ηε βία. Πξνηηκήζηε ηελ αθαίξεζε πξνλνκίσλ σο
ηηκσξία.
Επηθνηλσλήζηε κε ην ζρνιείν θαη ζπδεηείζηε κε ην δάζθαιν γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ζαο.
Επαηλείηε θαη εληζρύεηε ην παηδί ζαο θάζε θνξά πνπ επηδεηθλύεη
ζπλεξγαηηθέο θαη θηιηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο άιια παηδηά.
Ειέγρεηε ζπρλά ην παηδί ζαο γηα λα βεβαησζείηε όηη δελ έρεη
επηζηξέςεη ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

