Ο Σχολικός Εκφοβισμός:


 εν είναι απλό πείραγμα ή «συνηθισμένη»
δ
σχολική πλάκα.



δεν γίνεται με παιγνιώδη και φιλικό τρόπο.



δεν σταματά όταν ενοχλείται το παιδί-θύμα.



δεν είναι σύγκρουση ανάμεσα σε ίσα μέρη.

Για να αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο του
Σχολικού Εκφοβισμού
πρέπει πρώτα να
παραδεχθούμε την
ύπαρξή του και να
μιλήσουμε ανοικτά για
αυτόν τόσο με τους

Ένας μαθητής γίνεται θύμα εκφοβισμού όταν
υποβάλλεται κατ’ επανάληψη σε αρνητικές
ενέργειες από έναν ή περισσότερους μαθητές.Ανάμεσα σε θύτη και θύμα υπάρχει σχέση ασύμμετρης δύναμης (σωματική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική...).

Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές: λεκτική μορφή (κοροϊδίες, απειλές), ψυχολογική (κοινωνικός αποκλεισμός, διάδοση
φημών), σωματική (χτυπήματα), σεξουαλική
ή διαδικτυακή (μέσω Η/Υ ή κινητών) και οι
συνέπειές του είναι τραυματικές για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη...

γονείς όσο και τους
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εκπαιδευτικούς.

Ο Εκφοβισμός

Μια σύνοψη των ευ
ρημάτων της
έρευνας που έγινε στ
ο Σχολείο μας
κατά τη σχολική χρ
ονιά 2014-15

ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ

να αντιμετωπιστεί!
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Σκοπός της έρευνας
Διερεύνηση 1) τού σχολικού κλιματος και 2)
των αντιληψεων και εμπειριων των παιδιων
για τον Σχολικο Εκφοβισμο και για το πως
αντιλαμβανονται τον ρολο εκπαιδεύτικων
και γονιων.
 Χρηση ανωνύμού ερωτηματολογιού
 Ομαδικη σύζητηση (focus group)

Ευρήματα από την Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό

Οι απόψεις των παιδιών...











Μη ενημέρωση εκπαιδευτικών
Θεωρούμε οτι σε καποιες περιπτωσεις οι
εκπαιδεύτικοι δεν μπορούν να βοηθησούν
(απειλες πού εκτεινονται εκτος σχολικού
χωρού, εμπλοκη εξωσχολικων, βιαιος η δύσκολος θύτης). Προσπαθούμε μονοι μας να
λύσούμε το προβλημα.
Φοβομαστε για σύνεπειες απο θύτη.
Φοβομαστε για λαθος χειρισμο εκ μερούς
των εκπαιδεύτικων (διαρροη σε μαθητες η
αλλούς εκπαιδεύτικούς).
Οι εκπαιδεύτικοι πρεπει να κερδισούν την
εμπιστοσύνη μας και να καταλαβούν απο
μονοι τούς οτι ύπαρχει προβλημα.
Οι εκπαιδεύτικοι μπορούν να βοηθησούν
εαν εχούν κατανοηση, δινούν σημασια και
δεν εκθετούν το θύμα. Προσεκτικος χειρισμος τού θύτη χωρις θύμο, σύχνη ενασχοληση-σύζητηση, εμπλοκη γονιων.
Αναπτύξη σχεσης εμπιστοσύνης και σύνεργασια εκπαιδεύτικων-μαθητων.














Μη ενημέρωση γονιών
«Δεν θελω να μαθούν κατι και να λύπηθούν. Να μην χρειαστει να τούς πληγωσω.»
«Προτιμω να μην τούς το πω γιατι μπορει να λύθει γρηγορα και να μην το κανω ολοκληρο θεμα.»
«Αν δεν λύνεται μπορει να τούς αναφερω κατι, αλλα οχι πολλα πραγματα.»
«Μπορει να ντρεπεσαι. Να μην θελεις να
τούς πεις καταμούτρα οτι εχει καποιον
και σε πειραζει.»
«Μπορει να ντρεπεσαι να τούς το πεις
γιατι θα ερθούν στο σχολειο να κανούν
ολοκληρο θεμα.»
«Μπορει οι γονεις να τσακωνονται και
να μην θελεις να τούς το πεις γιατι θα
βγαλούν τα νεύρα τούς πανω σού.»
«Μπορεις να τούς το πεις οταν τελειωσει και δεν θα θύμωσούν τοσο πολύ.»

