ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
(BULLYING)
Κάζε καζεηήο/καζήηξηα πνπ έρεη πέζεη ζύκα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ή πνπ εθθνβίδεη
άιινπο, ζα αληαπνθξηζεί θαη ζα ελεξγήζεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Η ζπκπεξηθνξά θαη ε
δηάζεζε ελόο καζεηή/κηαο καζήηξηαο κπνξεί επίζεο λα αιιάμεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο.
Ωζηόζν, νη αθόινπζεο είλαη κεξηθέο ελδείμεηο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ έλαο
καζεηήο/ κηα καζήηξηα βηώλεη ζρνιηθό εθβηαζκό:
Ελδείμεηο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα παξαηεξήζεη:





γίλεηαη επηζεηηθόο/ή θαη παξάινγνο/ή
ηζαθώλεηαη κε άιια παηδηά
αξλείηαη λα κηιήζεη γηα ην ηη είλαη ιάζνο
νη ζρνιηθνί βαζκνί αξρίδνπλ λα πέθηνπλ.

Μεξηθέο θνξέο ην bullying κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν πξνθαλέο. Ο ελδείμεηο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:




ν καζεηήο / ε καζήηξηα είλαη ζπρλά κόλνο/κόλε ή απνθιείεηαη από νκάδεο θηιίαο
ζην ζρνιείν
ν καζεηήο / ε καζήηξηα είλαη ζπρλά ζηόρνο γηα πεηξάγκαηα, κίκεζεο ή
γεινηνπνίεζεο ζην ζρνιείν
αιιαγή ζηελ ηθαλόηεηα ή πξνζπκία ηνπ καζεηή / ηεο καζήηξηαο λα κηιήζεη ζηελ
ηάμε θαη θαίλεηαη αλαζθαιήο ή θνβηζκέλνο/ε.

Τηο ελδείμεηο πνπ κπνξεί λα αλαθέξεη έλαο γνλέαο:









δε ζέιεη λα πάεη ζρνιείν
αιιάδεη ηηο κεζόδνπο ηνπ/ηεο ή ηε δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν θνβάηαη λα
πεξπαηήζεη ζην ζρνιείν
αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ ύπλνπ
αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαγεηνύ
ζπρλά δάθξπα, ζπκό, ελαιιαγέο δηάζεζεο
αλεμήγεηνπο κώισπεο, θνςίκαηα, γξαηζνπληέο
απώιεηα ή κε δεκηέο αληηθείκελα ή ξνύρα
επηζηξνθή ζην ζπίηη πεηλαζκέλνο/ε.

Οη καζεηέο πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα πέζνπλ ζύκαηα ζρνιηθνύ εθβηαζκνύ είλαη επίζεο
πηζαλόηεξν λα:




αηζζάλνληαη απνζπλδεδεκέλνη από ην ζρνιείν θαη λα κελ ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν
ηνπο ιείπνπλ πνηνηηθέο θηιίεο ζην ζρνιείν
επηδεηθλύνπλ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηζκνύ πνπ δείρλνπλ επαισηόηεηα θαη
ρακειά επίπεδα αλζεθηηθόηεηαο






είλαη ιηγόηεξν απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο/ ζπλνκήιηθνύο ηνπο, απνθεύγνπλ ηε
ζύγθξνπζε θαη είλαη απνηξαβεγκέλνη από ηα θνηλσληθά δξώκελα
έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε
δελ είλαη πνιύ δπλακηθνί
είλαη δηαθνξεηηθνί κε θάπνην ηξόπν.

Έλαο καζεηήο/καζήηξηα πνπ εθθνβίδεη κπνξεί:






λα πεηξάδεη επαλεηιεκκέλα, λα κηκείηαη ή λα θνξντδεύεη ηνπο ίδηνπο καζεηέο / ίδηεο
καζήηξηεο
λα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηβιεζεί ή λα ειέγμεη άιινπο
λα κε δείρλεη ζπκπόληα γηα θάπνηνλ πνπ πέθηεη ζύκα ζρνιηθνύ εθβηαζκνύ
επαλεηιεκκέλα λα απνθιείεη ή λα αγλνεί ην ίδην άηνκν/ ίδηα νκάδα
λα ςηζπξίδεη ζπρλά πίζσ από ηελ πιάηε ηνπο.

Έλαο καζεηήο/καζήηξηα πνπ εθθνβίδεη ζπρλά άιινπο είλαη πηζαλόλ λα:




αηζζάλεηαη απνθνκκέλνο/ε από ην ζρνιείν θαη ην αληηπαζεί
επηδεηθλύεη θαιέο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο
επηδεηθλύεη θαιέο ιεθηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηα λα δηθαηνινγεί θαιά ηηο πξάμεηο
ηνπ / ηεο.

Ασηές οη πιεροθορίες προέρτοληαη από δηάθορες πεγές όπως:
Τα Σσκβοσιεσηηθά Φσιιάδηα Τες Ασζηραιηαλής Εηαηρείας Ψστοιογίας
http://www.psychology.org.au/publications/tip_sheets/bullying/#s9
θαη Δοσιεύοληας Μαδί: Μηα Εργαιεηοζήθε γηα γολείς γηα λα αληηκεηωπίδοσλ ηο Bullying
http://behaviour.education.qld.gov.au/bullying-and-violence/schools/Pages/qsaav.aspx#toolkit

