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Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη συλλογή και την ανάλυση των περιπτωσιολογικών µελετών όλων των
εταίρων που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου "I Am Not Scared", που χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης (KA1 Πολιτική Συνεργασίας και
Καινοτοµίας), η οποία σκοπεύει να προσδιορίσει τις καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πρόληψη και
την αντιµετώπιση του φαινοµένου του εκφοβισµού. Κάθε εταίρος ορίζει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις
οµάδες-στόχους που έχουν ορισθεί, τη στρατηγική πρόσληψης, την αξιολόγηση της στρατηγικής
πρόσληψης, καθώς και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.

Για µια λεπτοµερή περιγραφή των περιπτώσεων, ανατρέξτε στις ατοµικές εκθέσεις
ανά χώρα.
Dott.ssa Adriana Battaglia
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ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Εισαγωγή
Το δεύτερο µέρος της Εθνικής Έκθεσης για την κατάσταση σε σχέση µε το φαινόµενο του εκφοβισµού σε
κάθε χώρα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και την ανάλυση των εθνικών µελετών περίπτωσης για να τονίσει
κάποιες βασικές οµοιότητες και διαφορές στις απόψεις των θυτών, των θυµάτων, των εκπαιδευτικών, των
διευθυντών σχολείων, των φορέων χάραξης πολιτικής και όλων των άλλων, που επηρεάζονται είτε µε τον
ένα είτε µε τον άλλο τρόπο από τις καταστάσεις της επιθετικότητας και της βίας στο σχολείο. Η διακρατική
συζήτηση είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της ανάλυσης των περιπτωσιολογικών
µελετών από τους εκπαιδευτικούς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που συµµετέχουν στο σχέδιο, µια κοινή
πρακτική τους και το ότι κατέθεσαν τις προτάσεις και υποδείξεις για τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους
σχετικά µε το πώς να αντιδράσουν σε καταστάσεις βίας, ποια µέσα θα µπορούσαν να βοηθήσουν, ποιες
πολιτικές και στρατηγικές θα µπορούσαν να λειτουργήσουν, τα κύρια θέµατα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου, έτσι ώστε να µπορούν να προετοιµάζονται και να
αντιδράσουν µε τον καλύτερο τρόπο, όταν εκδηλώνεται µια κατάσταση εκφοβισµού.

2. Οι εµπλεκόµενοι
Η στρατηγική πρόσληψης ακολούθησε µια πολυ-συστατική προσέγγιση: η οµάδα-στόχος περιλαµβάνει τα
άτοµα µε παρόµοιες ανάγκες και προβλήµατα, τα άτοµα που βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο στη σχολική
κοινότητα (π.χ. φοιτητές), που χρειάζονται τις πληροφορίες για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα (καθηγητές
και, κυρίως, γονείς) και οι οποίοι έχουν την εµπειρία και τους πόρους για να εργαστούν µε αυτό
(εµπειρογνώµονες, δηµόσιες αρχές). Έτσι, οι εταίροι το πραγµατοποίησαν µε τη συµµετοχή όχι µόνο των
φοιτητών και καθηγητών, αλλά και άλλων βασικών συµµετεχόντων στην πρόληψη του εκφοβισµού, όπως
τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους γονείς και τους εµπειρογνώµονες, διότι χρήζει ενηµέρωσης και εθνικής
προσοχής για να σταµατήσει η εξάπλωση του φαινοµένου και να έχουµε επιτυχή εφαρµογή των
προγραµµάτων πρόληψης.
Η σχέση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής µε τα φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού είναι άµεση µέσω της
λήψης αποφάσεων, η υποστήριξη των σχολικών µονάδων µε τους εµπειρογνώµονες, η συλλογή χρήσιµων
πληροφοριών και δεδοµένων σχετικά µε τον σχολικό εκφοβισµό, η αξιολόγηση των µέτρων που ήδη
εφαρµόζονται, η εκµετάλλευση των νέων δεδοµένων στην τοµείς του σχολικού εκφοβισµού και η συνεχής
ενηµέρωση όλων των µερών των εκπαιδευτικών φορέων για όλες τις εκδηλώσεις σχολικού εκφοβισµού.
.
Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρα), ο ελληνικός εταίρος του έργου "Ι Am Not Scared", που απευθύνεται σε διάφορα σχολεία της
ευρύτερης περιοχής της Πάτρας (∆υτική Ελλάδα). Ο στόχος ήταν διπλός: Για την αντιµετώπιση των
διαφόρων τύπων σχολείων καθώς και από διάφορες κοινωνικο-οικονοµικές περιοχές,
Από µια εις βάθος εξέταση των εθνικών καταστάσεων, οι εταίροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι
εκδηλώσεις εκφοβισµού συµβαίνουν κυρίως σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τοποθετούνται
στις µικρές και αγροτικές περιοχές. Στην πραγµατικότητα, οι νέοι που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία βιώνουν
εκφοβισµό, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, όχι µόνο λόγω των προσωπικών
χαρακτηριστικών τους, αλλά και λόγω του τρόπου ζωής τους. Στα σχολεία αυτά ποτέ δεν αναπτύχθηκε ένα
σχέδιο πρόληψης εκφοβισµού: αυτό δηλώνει ότι τα σχολεία αυτά δεν έχουν προληπτικά µέτρα.

3. Η στρατηγική πρόσληψης
Περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
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- Αρκετές πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις για να παρουσιάσει το έργο και να καλέσει σχολεία,
διευθυντές, εκπαιδευτικούς, συµβούλους και τις δηµόσιες αρχές να εµπλακούν στο έργο.
- Η πρόσκληση εστάλη στα σχολεία µε υψηλά ποσοστά εκφοβισµού ή µε σχετικές στρατηγικές που
αναπτύσσονται για την πρόληψη γεγονότων εκφοβισµού. Επίσης, τα σχολεία έχουν επιλεγεί λόγω του
ενδιαφέροντος τους στον τοµέα και τις επιθυµίες τους να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη µιας
ευρωπαϊκής κοινής στρατηγικής µε απώτερο σκοπό την πρόληψη των γεγονότων εκφοβισµού.
- Αποστολή των εντύπων επιλογής και συµµετοχής στα σχολεία και συζητήσεις µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη σχετικά µε τα κριτήρια πρόσληψης και τις ευθύνες

4. Αξιολόγηση της στρατηγικής πρόσληψης
Υπάρχουν αδιαµφισβήτητα αποκλίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων της πρόσληψης και τα αποτελέσµατα
κατά
τη συµµετοχή τους στη δραστηριότητα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται παραπάνω θα
παρουσιαστούν µε αναλυτικό τρόπο, ώστε να αναδείξουν βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα αίτια του
φαινοµένου του εκφοβισµού, τι έχει λειτουργήσει αποτελεσµατικά και τι δεν έχει στη συµπεριφορά όλων των
φορέων, προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις.

5. Τα αποτελέσµατα της πρόσληψης
Στο Βέλγιο, όπως και σε άλλες χώρες, τα σχολεία ήταν απρόθυµα να αναφέρουν καταστάσεις
παρενόχλησης που συµβαίνουν στο εσωτερικό τους για να προστατεύσουν τη φήµη τους.
Στην Ελλάδα, ένας διευθυντής σχολείου δεν θέλησε να συνεργαστεί, επειδή πίστευε ότι το σχολείο του θα
εκτεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, τους καθησύχασαν ενηµερωνοντάς τους για την ανωνυµία των
συµµετεχόντων και η υπο - διευθύντρια του σχολείου τελικά δέχθηκε να συµµετάσχει.
Επιπλέον, κάποιοι δάσκαλοι δεν ήταν σε θέση να συνθέσουν µια πραγµατική µελέτη περίπτωσης του
εκφοβισµού γιατί ενώ υπήρχαν κάποιες ενδείξεις εκφοβισµού, κανείς δεν ήθελε να µιλήσει γι 'αυτό. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί δηµιούργησαν ένα υποθετικό σενάριο που ήταν θεµατικά παρόµοιο
µε ένα πραγµατικό.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Αυτό το τµήµα της Εθνικής Έκθεσης κατάσταση καλύπτει δέκα Μελέτες Περίπτωσης από την «πραγµατική
ζωή» σχολείων της ΕΕ και το ανέβασµα στην πύλη του έργου. Κάθε ένα από τα σχολεία µας, έπρεπε να
δηµιουργήσουν ένα σκηνικό εκφοβισµού π.χ. άµεσος εκφοβισµός, έµµεση παρενόχληση στον
κυβερνοχώρο και στη συνέχεια να προσδιορίσει την αιτία της κατάστασης.
Μια πραγµατική περιγραφή της κάθε περίπτωσης συντάσσεται στη συνέχεια και η απάντηση δίνεται από το
σχολείο (π.χ. από τους εκπαιδευτικούς, ο διευθυντής, οι γονείς κλπ), µαζί µε λεπτοµέρειες για τις επιπτώσεις
του εκφοβισµού, π.χ. η επίδραση στη µάθηση των συµµετεχόντων, τα κίνητρα των µαθητών, το σχολικό
περιβάλλον, οι αλλαγές της πολιτικής κλπ.
Όταν συµφωνήθηκε η κάθε µελέτη περίπτωσης και τα ονόµατα άλλαξαν για την προστασία της ταυτότητας
των φοιτητών και του προσωπικού των περιπτώσεων κυκλοφόρησαν σε άλλα σχολεία τα σχόλια από την
άποψη του ατόµου που ήταν νταής, το θύµα, άλλους µαθητές, οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής σχολείου, οι
γονείς των µαθητών (λέγοντας πως θα ένιωθαν αν το γεγονός είχε συµβεί στο παιδί τους), τους συµβούλους
και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

1. Οι Εκδηλώσεις Εκφοβισµού
Τα περισσότερα από τα αναφερόµενα γεγονότα είναι πραγµατικά γεγονότα εκφοβισµού και ανταποκρίνονται
στον ορισµό: "επαναλαµβανόµενη σωµατική, λεκτική ή ψυχολογική βία, που διαπράττονται από έναν που
φοβερίζει (ή µια οµάδα) προς ένα θύµα που δεν µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του (αδυναµία). Ο νταής
ενεργεί µε την πρόθεση να βλάψει ".
Ο εκφοβισµός µπορεί να έχει διάφορες µορφές: λεκτική και ψυχολογική επιθέση (mockeries - δυσάρεστες
παρατηρήσεις ή φήµες, ύβρεις, ταλαιπωρίες, απειλές), φυσικές επιθέσεις (απρεπή χειρονοµίες), σεξουαλική
κακοποίηση (επαφή µε το στήθος, το φύλο), προσβλητικά σχέδια, αφαίρεση των προσωπικών στοιχείων,
επιθετικά µηνύµατα κειµένου, κυβερνο-εκφοβισµού.
Οι αιτίες που σχετίζονται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της ηλικίας του µαθητή: να ανταποκριθεί στις
ισχυρές προκλήσεις: Η εφηβεία είναι η περίοδος, όταν οι νέοι έχουν την τάση να αποδείξουν υπεροχή έναντι
των άλλων (δύναµη, εξουσία, την επικαιρότητα των απαντήσεων, το κουράγιο να αντεπιτεθούν), αλλά
επίσης µια περίοδος ακραίας αστάθειας και επηρεάζονται εύκολα από τους άλλους (τους φίλους της
οµάδας).
Τις περισσότερες φορές εκφοβισµού εκδηλώσεις απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί - σε
εµφάνιση, συµπεριφορά, χαρακτήρας ή κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο.
Για παράδειγµα η βουλγαρική κοινωνία έχει µια ιστορία των προβληµάτων µε τις διακρίσεις διαφόρων
τύπων, τα προβλήµατα µε τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι διαφορετικοί και δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι
αυτές οι συµπεριφορές συναντήθηκαν επίσης και στο σχολείο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το υψηλότερο
επίπεδο της µισαλλοδοξίας στην κοινωνία προς τους οµοφυλόφιλους και τους ανθρώπους που πάσχουν
από AIDS, η υψηλότερη διάκριση µεταξύ των οµάδων στην κοινωνία φαίνεται να είναι κατά µήκος των
εθνικών γραµµών και ιδίως µισαλλοδοξία των άλλων εθνοτικών οµάδων κατά των Ροµά.
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Στην Ελλάδα οι εθνοτικές-πολιτισµικές διαφορές είναι συχνά η αιτία των επεισοδίων, η οποία είναι
αποτέλεσµα της µισαλλοδοξίας ολόκληρης της κοινότητας των µεταναστών. Αυτή η στάση είναι πολύ πιο
συχνή σε µικρές πόλεις και χωριά και συνήθως µεταφέρονται στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, τα
κορίτσια φαίνεται να εµπλέκονγται ως επί το πλείστον σε έµµεσες µορφές εκφοβισµού, όπως πειράγµατα,
απειλές, προσβλητικά και ταπεινωτικά σχόλια. Επίσης, οι δύο µελέτες περιπτώσεων που αναφέρονται σε
κυβερνο-εκφοβισµό και οι δύο αφορούν κορίτσια και ήταν πολύ σοβαρή, δεδοµένου ότι το ένα οδήγησε στο
θύµα την εγκατάλειψη και ο άλλος προκάλεσε µια απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι προφανές ότι τα κορίτσια
µπορεί να είναι πραγµατικά σκληρά στα ηλεκτρονικά µηνύµατα τους και να προκαλούν έντονη ψυχολογική
πίεση.
Ένα κοινό στοιχείο σε όλες τις περιπτωσιολογικές µελέτες είναι η κοινή µέθοδος του εκφοβισµού, οι µαθητές
χρησιµοποιούν έναν νταή. Είναι κυρίως συναισθηµατική κακοποίηση. Με τα µέσα της συναισθηµατικής
κακοποίησης έχει ως στόχο να φοβερίζει και να ελέγχει και υποτάσσοντας άλλους ανθρώπους µέσω της
χρήσης του φόβου, της ταπείνωσης, ο εκφοβισµός, η ενοχή, εξαναγκασµό, χειραγώγηση. Συναισθηµατική
κακοποίηση είναι οποιαδήποτε µορφή κατάχρησης περισσότερο συναισθηµατική παρά σωµατική. Μπορεί
να περιλαµβάνουν οτιδήποτε από λεκτική κακοποίηση και συνεχείς επικρίσεις, όπως η συνεχής
αποδοκιµασία. Συναισθηµατική κακοποίηση χαρακτηρίζεται από συστηµατική αγάπη της εµπιστοσύνης του
θύµατος, και την αίσθηση της αυτοεκτίµησης, εµπιστοσύνη στις δικές τους αντιλήψεις και την αυτονοµία
τους. Τελικά, το θύµα της κακοποίησης χάνει κάθε αίσθηση του εαυτού και την προσωπική αξία. Ο κύριος
λόγος για την επίδειξη επιθετικής συµπεριφοράς είναι η επιθυµία του ατόµου να αισθάνεται σηµαντικός και
κυρίαρχος.
Από τις µελέτες περιπτώσεων της Λιθουανίας προκύπτει ότι, κατά κύριο λόγο, τα αγόρια και τα κορίτσια
χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον λεκτική παρενόχληση: η πιο κοινή µορφή του εκφοβισµού µεταξύ των
κοριτσιών είναι κουτσοµπολιό και ψυχολογική βία, ενώ στα αγόρια είναι πειράγµατα και τα πειράγµατα.
Εκτός αυτού, η εφηβεία είναι µια ακόµα προβληµατική µεταβατική σωµατική και ψυχολογική ανάπτυξη του
ανθρώπου-είναι και το πιθανότερο είναι η περίοδος που πρέπει να συµµετέχουν σε διάφορες επικίνδυνες
συµπεριφορές.
Οι περιπτωσιολογικές µελέτες δείχνουν ότι στη Λιθουανία ο κυβερνο-εκφοβισµός δεν είναι τόσο µεγάλη
όπως η παρενόχληση online, αλλά η πιο κοινή µορφή του κυβερνο-εκφοβισµού είναι η διάδοση φηµών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η παρενόχληση φαίνεται να συνδέεται µε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον ή
σχέση: νεανικής παραβατικότητας, πρόσωπο που υπέστη παρενόχληση, προς τιµήν της οικογένειας να
υπερασπιστεί.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο αφορά κυρίως το δεύτερο πτυχίο (3η, 4η και χρόνια της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Η τοποθεσία και η διάθεση του στην τάξη (εκτός κτιρίου, από τη θέα, µικρή τάξη, δεν είναι πολύ ηχοµόνωση
...) µπορεί να είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Ευνοούν την εµφάνιση των γεγονότων ή ενισχύουν τους.
Εκτός από την επιρροή των συνοµηλίκων τους, τις οικογένειες διαδραµατίζουν επίσης ένα τεράστιο ρόλο
στην προσωπική ανάπτυξη, µε την προώθηση ενός συγκεκριµένου τύπου συµπεριφορά που διαµορφώνει
τοπαιδί.
Τέλος, η συνεργασία σχολείου-οικογένειας µπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε τέτοιες συγκρούσεις να
προληφθούν.

2. Οι Συµµετέχοντες
Οι θύτες
Τα κίνητρά τους είναι διάφορα: πρέπει να κυριαρχούν, η αίσθηση ανωτερότητας, πρέπει να είναι ο ηγέτης σε
µια οµάδα (για να φοβερίζει να µην πέσει θύµα εκφοβισµού - να είναι το ισχυρότερο και όχι το πιο αδύναµο),
η ζήλια, η υπεράσπιση της τιµής της οικογένειάς του, η αναπαραγωγή των συµπεριφορών που βλέπει στο
διαδίκτυο, το παιχνίδι, τα αστεία που προέρχονται από το κλειστό του περιβάλλον.
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Το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου, δεν εµφανίζουν κανένα είδος τύψης. ∆εν φαίνεται να αισθάνονται
συµπάθεια προς το θύµα.
∆εν φαίνεται πάντα να έχουν επίγνωση της σοβαρότητας των πράξεών τους (όρος απροσδιόριστος από το
σχολείο, πιθανώς µε διάφορες σηµασίες) και ως εκ τούτου δεν καταλαβαίνουν τις κυρώσεις και κρίνουν ότι
είναι άδικες.

Οι παρευρισκόµενοι
Οι µαθητές παραµένουν να παρακολουθούν τι συµβαίνει χωρίς να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν το θύµα.
Ακόµα κι αν υπάρχουν αυτόπτες µάρτυρες προτιµούν να υποκρίνονται ότι δεν έχουν δει τίποτα και είναι
απρόθυµοι να αποκαλυφθούν. Σύµφωνα µε ορισµένους από τους µάρτυρες δεν έκαναν τίποτα, όταν οι
θύτες παρενοχλούσαν τα θύµατά τους, επειδή τα κακά αγόρια ενεργοποιούνταν για να στραφούν εναντίον
τους µέσω του εκφοβισµού. Τις περισσότερες φορές, έχουν ενεργήσει, επειδή φοβούνται αντίποινα,
φοβούνται να είναι οι ίδιοι θύµατα. Αισθάνονται ανίσχυροι να αντιταχθούν στον νταή.

Τα θύµατα
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα θύµατα αρνούνται τα γεγονότα. Ελαχιστοποιηθούν τα γεγονότα, διότι
φοβούνται αντίποινα. Αυτό καθιστά δύσκολη την αναγνώριση του γεγονότος εκφοβισµού. Αυτοί κλείνονται
στον εαυτό τους. Το θύµα έχει χαµηλά κίνητρα, χαµηλή αυτοεκτίµηση, αποθαρρύνεται προς το σχολείο και
φοβάται να συµµετάσχει σε αυτές, κάνει απουσίες, παρουσιάζει σωµατικά συµπτώµατα, όπως πόνους στο
στοµάχι, το άγχος είναι συχνό, και εν κατακλείδι είναι η µείωση της σχολικής απόδοσης. Τείνουν να τους
αποµονώσουν και να νοµίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα, όλα αυτά
προκαλούν µοναξιά.
Συνήθως δεν µοιράζονται µε κανέναν το πρόβληµα. Μοιράζονται µετά από καιρό, όταν υπάρχουν σοβαρές
ζηµιές στην αυτοεκτίµησή τους και το κάνουν µόνο και µόνο για να κρύψουν τις συνέπειες. Τα θύµατα
συνήθως µοιράζονται µε τους στενότερους φίλους τους, µόνο λίγοι από αυτούς το µοιράζονται µε τους
γονείς.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα θύµατα εκφράζουν αµέσως την κατάσταση (τις περισσότερες φορές µε στους
γονείς τους) ή µέσω της υιοθέτησης ακατάλληλων συµπεριφορών (ακραία νευρικότητα, την καταστροφή των
έργων).
Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα ίδια τα θύµατα ευνοούν και υποστηρίζουν τον εκφοβισµό µέσα από την αδέξια
στάση τους (άρνηση να τεθεί εκτός από µια οµάδα, επιθυµούν να κάνουν το σωστό από το λάθος.
Μερικά θύµατα δέχονται µια ψυχο-ιατρική παρακολούθηση, ενώ άλλοι αρνούνται
.
Ορισµένα θύµατα δεν έρχονται ποτέ πίσω στο σχολείο, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς παραµένουν στο
σχολείο.

3. Η Αντίδραση των Γονέων
Οι γονείς των θυτών
Μερικοί γονείς παίρνουν το µέρος του παιδιού τους, δεν παραδέχονται πόσο λάθος είναι η δράση, ρίχνουν
το φταίξιµο στο θύµα, ασκούν πίεση στους γονείς του θύµατος, απορρίπτουν τις κυρώσεις, αλλά κρατούν το
παιδί τους στο σχολείο.
Άλλοι γονείς εµπιστεύονται το σχολείο και το αποδέχονται, µερικές φορές ακόµη εγκρίνουν και την κύρωση.
Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, οι γονείς λαµβάνουν µόνο την ποινή (συγκλονισµένοι από τη συµπεριφορά του
παιδιού τους ή επειδή είναι πάνω από δεκαοχτώ).
Οι γονείς των θυτών γενικά προσπαθούν να µειώσουν τη σηµασία του συµβάντος και να δικαιολογήσουν τα
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παιδιά τους, µερικές φορές κατηγορώντας το σχολείο ή τους γονείς του θύµατος. Είναι δύσκολο για αυτούς
να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει ρίξει θύµα εκφοβισµού ένα συµµαθητή και ως εκ τούτου δέχονται συνήθως
την αντίληψη του παιδιού τους ότι "ήταν για διασκέδαση".

Οι γονείς των θυµάτων
Από τη στιγµή που έχουν γνώση των πραγµατικών περιστατικών από το παιδί τους, το κοινοποιούν στο
σχολείο.
Περιµένουν την αντίδραση του σχολείου και των κυρώσεων.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, λένε ότι είναι ικανοποιηµένοι µε τις κυρώσεις.
Ανάλογα µε τη σοβαρότητα των ενεργειών ή της νψυχικής τους κατάστασης, αναλαµβάνουν νοµική δράση.
Αυτό µερικές φορές προτάθηκε από το ίδιο το σχολείο.
Σπάνια προσπαθούν να διευθετήσουν οι ίδιοι τα πράγµατα µέσα από την προσωπική τους επαφή µε το θύτη
και την οικογένειά του (η οποία θα µπορούσε να τραπεί σε αντιπαραγωγική).
Από την άλλη πλευρά, οι γονείς επικρίνουν το σχολείο όταν το παιδί τους είναι θύµα εκφοβισµού, αλλά στη
µεγάλη πλειοψηφία των µελετών περίπτωσης δεν είχαν παρατηρήσει σηµάδια του εκφοβισµού µέχρι το
παιδί τους να έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Ακόµη και σε ορισµένες περιπτώσεις όταν είχαν ακούσει
κάποια παράπονα από το παιδί τους, πίστευαν ότι ήταν κάτι προσωρινό και δεν θα µπορούσαν να
θεωρήσουν ότι το παιδί τους ήταν κάτω από µια κακή ψυχολογική κατάσταση λόγω εκφοβισµού.
Σε γενικές γραµµές, προέρχεται από τις περιπτωσιολογικές µελέτες ότι οι γονείς δεν έχουν επαρκή
επικοινωνία ή και συνεργασία µε το σχολείο. Και το γεγονός αυτό χωρίς αµφιβολία κάνει τη θεραπεία του
εκφοβισµού, ακόµη πιο δύσκολη. Η απουσία των γονέων από τη σχολική ζωή είναι πολύ µεγαλύτερη σε
περίπτωση διαζευγµένων γονέων, το οποίο είναι πολύ κοινό στις µέρες µας.

4. Η απάντηση που δόθηκε από το σχολείο
Στην πλειονότητα των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει µόνιµη θέση για ψυχολόγους
ή κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί αναµένεται να παίξουν αυτό το ρόλο.
Η λύση είναι να ανατεθεί η διδασκαλία σε οµάδα (µε την ευρεία έννοια), ακολουθώντας µια συγκεκριµένη
διαδικασία.
Όσον αφορά τον τρόπο χειρισµού της κατάστασης σε κάθε περίπτωση, µπορούµε να δούµε ότι η τιµωρία
επιβλήθηκε ως επί το πλείστον µε απέλαση από τα µαθήµατα (τρεις έως πέντε ηµέρες) και απέλαση από το
σχολικό συγκρότηµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτή η θεραπεία συνοδεύεται µε την επιβολή των
εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιες συζητήσεις σχετικά µε τα επεισόδια µεταξύ
των δασκάλων, των µαθητών και των οικογενειών τους προτιµήθηκε, καθώς και µια επίπληξη στον νταή.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γονείς είχαν ενηµερωθεί για τα γεγονότα και τα θύµατα είχαν υποστηριχθεί..
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι πειθαρχικές (πειθαρχική σύµβαση, αναστολή, αποκλεισµός) ή
εκπαιδευτικές (συνειδητοποίηση της σοβαρότητας των γεγονότων, υπενθύµιση των βαθµών ...). Τα
περισσότερα
από
τα
σχολεία
συνδέουν
τους
δύο
τύπους
των
κυρώσεων.
Σε γενικές γραµµές, οι κυρώσεις έρχονται µε οργανωτικά, υλικά ή άλλα µέτρα: υπενθύµιση ή επανεγγραφή
των κανόνων του σχολείου, υπενθύµιση για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, ρυθµίσεις για µεγαλύτερη
ασφάλεια (αλλαγή στην τάξη, τον ορισµό των ζωνών), αυξάνονται οι συσκευές παρακολούθησης.
Ένα σχολείο στο Βέλγιο έχει δηµιουργήσει µια ειδική συσκευή, «σχολείο ιθαγένεια» µε τη συµµετοχή των
µαθητών στην επίλυση των προβληµάτων εκφοβισµού.
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Η συνήθης διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Πρώτα οι εκπαιδευτικοί ενεργούν για άµεση αποσαφήνιση της κατάστασης. Οι φοιτητές ερωτήθηκαν για να
βρεθεί η αλήθεια. Αυτό που ακολουθεί είναι η ψυχολογική και συµβουλευτική εργασία µε ολόκληρη την τάξη,
ξεχωριστά µε την οµάδα των θυτών και µε των θυµάτων. Μερικοί απ 'αυτούς πρέπει να ξεπεράσουν την
επιθετικότητα τους και να καταλάβουν ότι δεν µπορούν να ταπεινώνουν τους ασθενέστερους φοιτητές,
καθώς και τα άλλα αγόρια και τα κορίτσια να ξεπεράσουν το φόβο τους και να γίνουν γενναίοι και µε
αυτοπεποίθηση. Το επόµενο βήµα είναι µια συζήτηση µε τους γονείς, οι οποίοι είναι από τους κορυφαίους
παράγοντες στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των αγοριών και των κοριτσιών. Θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν επαρκώς στην επίλυση του προβλήµατος και όχι να συνεχίζουν ακόµη
περισσότερο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προέρχονται από την έκθεση του διευθυντή για την επιβολή
τιµωρίας για τους διοργανωτές και εµπνευστές της προβληµατικής κατάστασης. Συνήθως το παιδαγωγικό
συµβούλιο εφαρµόζει τις τιµωρίες. Οι διευθυντές και οι σχολικοί ψυχολόγοι µιλούν µε τον διευθυντή και τους
άλλους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν στην τάξη, όπου ο εκφοβισµός έχει συµβεί. Οι δάσκαλοι συνήθως
επίσης µποιράζονται µε τους άλλους συναδέλφους τι συνέβαινε στην τάξη τους.
Συνήθως οι διευθυντές έχουν επίσης αρκετά παρόµοια απάντηση στις εκδηλώσεις εκφοβισµού. ∆ιεξάγουν
συζητήσεις µε τους διευθυντές άλλων σχολείων, οι µαθητές που συµµετέχουν (θύτες και θύµατα) και τους
γονείς τους. Συνήθως οι διευθυντές σχολείων ξεκινούν ένα παιδαγωγικό συµβούλιο, το οποίο να λειτουργεί
πιο καλά για την υπόθεση και να εκδώσει απόφαση τιµωρίας, αν κριθεί σκόπιµο.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο υπήρχε εκπαιδευµένο
προσωπικό σε ετοιµότητα για να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Είναι σαφές ότι οι βρετανοί δάσκαλοι
εξακολουθούν να έχουν έναν ποιµαντικό ρόλο και είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους
µαθητές έξω από τις κανονικές παραµέτρους της διδασκαλίας και της µάθησης. Τα περισσότερα σχολεία του
Ηνωµένου Βασιλείου έχουν ένα Σχολικό Συµβούλιο σπουδαστών που αποτελεί τη φωνή των φοιτητών και
έχει πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή των φοιτητών.
Οι διευθυντές στο Ηνωµένο Βασίλειο ήθελαν να ενηµερωθούν, αλλά δεν έχουν την τάση να συµµετέχουν
ενεργά στην καθηµερινή θέµατα του σχολείου, εκτός αν γίνει ιδιαίτερα σοβαρό. Οι ∆ιευθυντές µπορούν να
βασίζονται στην υποστήριξη των µελών του προσωπικού που είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις
περισσότερες καταστάσεις που αφορούν τον εκφοβισµό.

5. Η Συµβολή των Συµβούλων
Οι ειδικοί συµµετέχουν σε ατοµικές και οµαδικές θεραπείες, προκειµένου να εργαστούν για τα προβλήµατα
των θυτών και θυµάτων - διαµόρφωσης του αυτο-σεβασµού, την αποδοχή τους, η αποδοχή των
πλεονεκτηµάτων τους. Συνήθως οι παιδαγωγικοί σύµβουλοι προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους που
συµµετέχουν στις καταστάσεις εκφοβισµού να σκέφτονται θετικά - για τις ευκαιρίες, όχι για τους
περιορισµούς. Οι συνοµιλίες επικεντρώθηκαν στην οικοδόµηση ενός ανεκτικού τρόπου συµπεριφοράς. Οι
ειδικοί υποστηρίζουν και ενηµερώνουν τους θύτες για τη σωστή συµπεριφορά, µειώνοντας τα επίπεδα της
επιθετικότητας.
Στο Βέλγιο, οι διαφορετικοί τύποι των υπηρεσιών που ενεργοποιούνται για να λύσουν το πρόβληµα
εκφοβισµού (από το θύµα, ή από το σχολείο): Τις περισσότερες φορές, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας: Ψυχο-Ιατροκοινωνικά Κέντρα, υπηρεσίες διαµεσολάβησης στο σχολείο, υπηρεσίες οικογενειακού
σχεδιασµού, οργανώσεις νεολαίας.
Οι παρεµβάσεις είναι ποικίλες:
-

Στήριξη για τη διαχείριση της διδακτικής οµάδας (συµβουλές για την επίλυση προβληµάτων,
προτάσεις πρόσθετων µέτρων, πληροφορίες σχετικά µε το φαινόµενο της παρενόχλησης και τη
δηµιουργία
ενός
συστήµατος
πρόληψης).
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- Η επίλυση του προβλήµατος σχετικά µε το αίτηµα του σχολείου, από τα γεγονότα. Σε µία από τις
προτεινόµενες περιπτώσεις, ανέλαβαν εξωτερικοί σύµβουλοι από το σχολείο. Πραγµατοποιήθηκε
µια διαµεσολάβηση µεταξύ των οικογενειών και µαζί τους και βρέθηκαν οι κατάλληλες λύσεις.
- Την παρακολούθηση της οµάδας-τάξης (υπενθύµιση των κανόνων του σχολείου και αξίες).
- Την παρακολούθηση των θυτών (ή νταήδων): µε σκοπό τη συνειδητοποίηση των πράξεών τους.
- Υποστήριξη για το θύµα και την οικογένειά του / της (ψυχολογική υποστήριξη),
- Η διαµεσολάβηση στους µαθητές ή ενηµερωτικές συναντήσεις εντός των τάξεων (αυτοεκτίµηση,
αλληλοσεβασµός).

Ο ψυχολόγος καλείται να συζητήσει µε τους µαθητές κάθε φορά που συµβαίνουν τέτοια περιστατικά. Οι
συγκεκριµένες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται από τους ψυχολόγους είναι να καταστεί δυνατή η διευθέτηση
όλων των συγκρούσεων και η συµφιλίωση όλων των εµπλεκόµενων µερών.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι όταν οι µαθητές παρακολουθούν συνεδρίες συµβουλευτικής συνοδεύονται από τον
γονέα. Ο Σχολικός σύµβουλος προσπαθεί να εντοπίσει τους λόγους που οδήγησαν τους µαθητές σε τέτοιου
είδους γεγονότα, αν υπάρχει µια κατάσταση οικογενειακής βίας (σωµατική, λεκτική, ψυχολογική, κλπ..). Η
υποστήριξη των γονιών, µπορεί να καθοδηγεί και να διορθώσει τις δραστηριότητες του παιδιού τους στο
σχολείο, όχι µόνο όσον αφορά των αποτελεσµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και από την άποψη
της συµπεριφοράς µέσα στο σχολείο και την καθηµερινή ζωή. Είναι, επίσης, σηµαντικό να παρατηρήσετε αν
οι γονείς επιβλέπουν τα παιδιά τους και αν αυτή η αποκλίνουσα συµπεριφορά επηρεάζεται περισσότερο σε
διαφορετικό περιβάλλον.
Στο Βέλγιο τα σχολεία τακτικά κάνουν έκκληση σε εξωτερικούς συµβούλους (τις περισσότερες φορές στα
Ψυχο-κοινωνικά κέντρα ), ακόµη και στην αστυνοµία ανάλογα µε τη σοβαρότητα των γεγονότων.
Παρά το γεγονός ότι οι εµπειρογνώµονες του Ηνωµένου Βασιλείου ήταν ευχαριστηµένοι για τον τρόπο που
τα σχολεία είχαν αντιµετωπισεί τα ζητήµατα, αισθάνθηκαν ότι τα αποτελεσµατικά σχολεία υπενθυµίζουν
συνεχώς ότι οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής και έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν
την ευθύνη για τη δική τους συµπεριφορά. Πολλά σχολεία στις Μελέτες Περιπτώσεων έκαναν αναφορά στη
χρήση των συγκροτηµάτων σχολείων. Οι εµπειρογνώµονες ανέφεραν ένα ευρύτερο φάσµα στρατηγικών.

6. Η Συµβολή των Υπεύθυνων Χάραξης Πολιτικής
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι η διοίκηση του σχολείου πρέπει να επέµβει στα γεγονότα
εκφοβισµού επαρκώς και εγκαίρως. Ωστόσο, δεδοµένου ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό διευθυντές σχολείων
πρέπει να επικοινωνήσουν µε τις αρχές που είναι αρµόδιες για την καλύτερη αντιµετώπιση της κατάστασης
εκφοβισµού.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον στις αντιδράσεις των βουλγαρικών φορέων χάραξης πολιτικής είναι το γεγονός
ότι ενθαρρύνουν τους διευθυντές σχολείων να τιµωρήσουν και τους δασκάλους που είναι υπεύθυνοι για τις
ανεπαρκείς αντιδράσεις τους και για την επιθετική συµπεριφορά των θυτών. ∆εδοµένου ότι υπάρχει ένας
µικρός αριθµός σχολείων στη Βουλγαρία που έχουν συµβούλους παιδαγωγικής, µπορούµε να πούµε ότι αν
θα µπορούσαν να εργαστούν µε πλήρες ωράριο στο σχολείο (λαµβάνοντας υπόψη τον αυξανόµενο αριθµό
της βίας στα σχολεία), οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να έχουν καλύτερα προσόντα και να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους επιθετικής συµπεριφοράς στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την
αντιµετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων στην αρχή τους, να µην επιτρέπουν τα γεγονότα εκφοβισµού να
κλιµακωθούν.
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Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την καταπολέµηση του εκφοβισµού στα σχολεία
φαίνεται από το αποτελεσµατικό σύστηµα της ποιµαντικής φροντίδας που διαθέτει, σε κάθε και κάθε µελέτη
περίπτωσης. Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία του Ηνωµένου Βασιλείου κινούνται µε µεγαλύτερη έµφαση στη
διδασκαλία και τη µάθηση, εξακολουθούν να έχουν µια παράδοση της ποιµαντικής φροντίδας και η ύπαρξη
υπαλλήλων µε ευθύνη για την καλή διαβίωση των φοιτητών στην πλειοψηφία των βρετανικών σχολείων. Η
δουλειά που κάνουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί και οι ∆ιευθυντές έχουν µάλλον τη µεγαλύτερη επίδραση στη
µείωση των στατιστικών εκφοβισµού σε όλη τη χώρα.

7. Συµπεράσµατα και Προτάσεις
Η παρενόχληση επηρεάζει τις αξίες των µαθητών, δηµιουργώντας ένα κλίµα που ευνοεί την αποθάρρυνση,
χαµηλή αυτοεκτίµηση, ο φόβος να µιλήσει στην τάξη και µειώνοντας τις επιδόσεις. Εν κατακλείδι, είναι µια
δυσάρεστη κατάσταση.Οι ισχυρότεροι φαίνεται να ακολουθούν τους κανόνες "του ισχυρότερου», ανεξάρτητα
από το αν είναι θεµιτό ή όχι. Όσον αφορά το αν η συµπεριφορά τιµωρείται, συµβαίνει το αντίθετο, όπως η
αποδοχή των διαφορών ως υπερέχων αξία. Οι εκπαιδευτικοί θα επικεντρωθούν στο πρόβληµα του
εκφοβισµού και στην ανάπτυξη της δικής τους τάξης . Μερικοί µαθητές πιστεύουν ότι τα προβλήµατα αυτά
δεν επηρεάζουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Άλλοι πιστεύουν ότι πάνω απ 'όλα
επηρεάζει το θύµα, που επηρεάζουν την απόδοση του. Οι θεατές δεν µπορούν να µιλήσουν ελεύθερα για το
φόβο του να γίνει θύµα και να δηµιουργήσει επιθετικά µοντέλα µάθησης που αφορούν στην κοινωνική
ικανότητα.
Φαίνεται σηµαντικό ότι το σύνολο του προσωπικού του σχολείου (όχι µόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό,
αλλά και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) έχουν επίγνωση του θέµατος και της εξουσίας σε αυτόν τον
τοµέα.
Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί ένα έργο µε όλη την τάξη όταν τα γεγονότα συµβαίνουν µέσα σε µια τάξηοµάδα: υπενθύµιση των κανόνων, το πλαίσιο, οι βαθµοί (δικαίωµα στην ευηµερία και την ασφάλεια για
όλους), αλλά και να υπακούν οι µαθητές , µε τις προσδοκίες τους, τις προτάσεις τους (ιδίως όσον αφορά
τους κανόνες του σχολείου, και να µπορούσαν να λάβουν µέρος στη συγγραφή αυτών των κανόνων).
Η βελγική οµάδα προσθέτει ότι αυτή είναι η έννοια του «σχολείου του πολίτη» δοκιµάστηκε µε επιτυχία από
ένα από τα εµπλεκόµενα σχολεία,
Φαίνεται σηµαντικό να αναφερθούµε στους ειδικούς. Φαίνεται µεγάλης σηµασίας για το σχολείο να ζητήσει τη
βοήθεια εξωτερικών εργαζοµένων: Ψυχο-ιατρο-κοινωνικά κέντρα, υπηρεσίες διαµεσολάβησης στο σχολείο,
κινητές οµάδες, υπηρεσίες παροχής βοήθειας για τη νεολαία, την εκ νέου εκπαίδευση υπηρεσίες, υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, οι υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού, την αστυνοµία ... Αυτοί οι εργαζόµενοι θα
µπορούσαν να διεξάγουν δραστηριότητες σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών (ώστε να
αποδοµήσουν την ισορροπία δυνάµεων και τα φαινόµενα των διακρίσεων), σχετικά µε τη µη-βίαιη
επικοινωνία ή για τις διαπολιτισµικές σχέσεις.
Τα ιταλικά σχολεία που συµµετέχουν λένε ότι η κύρωση είναι µόνο ένα µέρος της απάντησης. Η κύρωση από
µόνη της δεν είναι αρκετή αν δεν είναι κατανοητή! Υπάρχει κίνδυνος να εκφοβίζειι και πάλι σε άλλα µέρη,
ειδικά αν αυτός δεν αντιλαµβάνεται την σοβαρότητα των πράξεων του.
Έτσι, είναι θεµελιώδες ότι ο νταής έχει την ευκαιρία να κατανοήσει γιατί η συµπεριφορά του είναι ανάρµοστη
και να βρει εναλλακτικές λύσεις.
Βασικές αρχές της ανοικοδόµησης: µε τη συµµετοχή των δύο πρωταγωνιστών στην έκφραση και κατανόηση
του τι είχε βιώσει και την εξεύρεση λύσεων: Να τονίσει τη συµπεριφορά και όχι το πρόσωπο: Να εξετάσει το

Αριθµός Έργου 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

µαθητή ως άτοµο, επίσης να είανι σε θέση να δράσουν θετικά να µπορούν να αλλάξουν, να είναι σε θέση να
αποβάλλουν τον εκφοβισµό και να τον οδηγήσει σε µια πιο υπεύθυνη προσέγγιση και αναθεώρηση.
Τόσο ο διάλογος όσο και η συνεργασία πρέπει να ενισχυθούν µεταξύ του σχολείου και των γονέων, οι οποίοι
έχουν υψηλές προσδοκίες ( και όχι απόλυτη εµπιστοσύνη στο σχολείο), ώστε να αποφευχθεί η κλιµάκωση
(δικαστήριο, αντιπαραγωγικές προσπάθειες για να εγκατασταθούν τα πράγµατα µεταξύ των γονέων, η
απόσυρση του παιδιού από το σχολείο).
Σίγουρα θα έπρεπε να δοθεί βοήθεια και καθοδήγηση από έναν ειδικό στους µαθητές, ώστε η ανάλυση των
αιτιών της συµπεριφοράς τους και οι συνέπειες των πράξεών τους µπορεί να τους οδηγήσει σε µια βαθύτερη
κατανόηση του εαυτού τους, καθώς και την ανάγκη για συνύπαρξη και αντιµετώπιση των νέων κοινωνικών
συνθηκών που τους επιβάλλονται, µε στόχο όχι µόνο τη διόρθωση της συµπεριφοράς τους, αλλά και στην
οµαλότερη ένταξή τους στην πραγµατικότητα της σηµερινής κοινωνίας που ζούµε καθώς είναι επιτακτική
ανάγκη το σχολείο να παρέχει µια εκπαιδευτική πολιτική που θα έχει ως στόχο να µειώσει το ρατσισµό και να
δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεργασίας µε την ενθάρρυνση µιας θετικής στάσης απέναντι σε οποιεσδήποτε
κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των µαθητών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για τους σχολικούς
σύµβουλος να έχουν κατ 'ιδίαν συζητήσεις τόσο µε το µαθητή-θύτη και το θύµα-µαθητή. Εάν είναι αναγκαίο,
θα πρέπει να συµβουλεύονται τον ψυχολόγο του σχολείου. Ένα άλλο σηµείο που τόνισε είναι ότι, δυστυχώς,
η ασφάλεια στα σχολεία µας είναι ανεπαρκής και ενώ υπάρχουν φύλακες σχολείο, είναι λίγοι και δεν είναι
εκπαιδευµένοι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις επιπτώσεις του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ των µαθητών.
Υπάρχει επίσης ανάγκη για οργανωτικές ή διαρθρωτικές κινήσεις (εγκαταστάσεις, την εποπτεία, τους
κανόνες και τους κανονισµούς ...) αν το σχολείο θέλει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και την
παρενόχληση.
Παρά το γεγονός ότι ορισµένες δράσεις διευθυντών εγκρίθηκαν από τους φορείς χάραξης πολιτικής, και σε
πολλές άλλες περιπτώσεις, βρήκαν την παρέµβαση του εκπαιδευτικού και της σχολικής κοινότητας ελλιπή
και αναποτελεσµατική και υπογράµµισαν την αδυναµία του να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει δασκάλους,
γονείς και µαθητές σε θέµατα µαθησιακών δυσκολιών , την αποδοχή των διαφορών και την αντιµετώπιση
του εκφοβισµού.

Τι ήταν αποτελεσµατικό και τι όχι
Όταν εκδηλώνεται ένα γεγονός εκφοβισµού, αυτό αναστατώνει τη σχολική κοινότητα µε πολλούς τρόπους. Η
Σχολική ζωή διαταράσσεται συχνά από τους µαθητές «βίαιη συµπεριφορά και ως εκ τούτου αυτά τα
περιστατικά έκαναν τους εκπαιδευτικούς να ανησυχούν για το θέµα. Ως εκ τούτου, ο σεβασµός των
δικαιωµάτων των παιδιών έγινε αντικείµενο συζήτησης σε πολλές κατηγορίες, ειδικά σε εκείνες όπου το
φαινόµενο είναι πιο έντονο. Οι τιµωρίες από τους εκπαιδευτικούς έγιναν πιο συχνές και σοβαρές ενισχύθηκε
η προσκόλληση στους κανόνες του σχολείου. Η εποπτεία κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων έγιναν πιο
έντονη και η στάση των εκπαιδευτικών έγιναν αυστηρότερη. Σε ορισµένα µαθήµατα, όπως «Κοινωνιολογία»
και «Πολιτική και ∆ίκαιο», υπήρξαν κάποιες διδακτικές ώρες που αφιερώνονται στη µελέτη θέµατα των ίσων
δικαιωµάτων και της βίας. Είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι οι µαθητές συµφώνησαν πρόθυµα να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για την επίλυση αυτών των προβληµάτων στο σχολείο τους, µε σκοπό τη βελτίωση της
επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των συµµαθητών. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό αντίκτυπο από τα
δυσάρεστα γεγονότα που έχουν περιγραφεί. Ιδιαίτερα τα µεγαλύτερα παιδιά αποφάσισαν να γίνουν πιο
δραστήρια στην κοινωνική ζωή του σχολείου και να αναλάβει πρωτοβουλίες για χάρη του σχολείου. Ο ρόλος
που τους δόθηκε τους έκανε να νιώθουν πιο ώριµοι και υπεύθυνοι για το σχολείο τους.
Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση της υπόθεσης επισηµάνθηκε η έλλειψη εκπαιδευµένου προσωπικού στα
σχολεία που µπορεί να χειριστεί αποτελεσµατικά τέτοιου είδους καταστάσεις. Στις λίγες περιπτώσεις που
υπήρχαν συνεδρίες πραγµατοποιούνται από έναν ψυχολόγο-σύµβουλο µε τη συµµετοχή των δύο φοιτητών,
η ανατροφοδότηση ήταν πολύ χρήσιµη. Η µόνιµη ύπαρξη ενός συµβούλου ή άλλου εµπειρογνώµονα σχετικά
µε τα θέµατα αυτά, καθώς και η διοργάνωση σεµιναρίων για το θέµα του σχολικού εκφοβισµού και τρόπους
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για να το αντιµετωπίσουµε, η οποία διεξήχθη σε κάποια σχολεία, συνέβαλαν σε έναν αποτελεσµατικό τρόπο
για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου.
Όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπήρξαν ορισµένες περιπτώσεις πολύ σοβαρές, κάποιες οδήγησαν στην
εγκατάλειψη του θύµατος και άλλες που προκάλεσαν µια απόπειρα αυτοκτονίας. Αυτό συνεπάγεται ότι
έχουν παραλειφθεί τα βήµατα και έχουν γίνει λάθη. Είναι καλύτερα να ενεργούµε εγκαίρως πριν φτάσουµε
στα άκρα για να θεραπευτεί η κατάσταση. Γι 'αυτό θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε αυστηρότερη τήρηση του
νόµου στα σχολεία, όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, η οποία θα ήταν
πολύ χρήσιµη για την αντιµετώπιση της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο,καθώς επίσης, έχει αποδειχθεί
ότι η ασφάλεια στα σχολεία µας είναι ανεπαρκής και ενώ υπάρχουν φύλακες σχολείο, είναι λίγοι και δεν
εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν έγκαιρα τις επιπτώσεις από εκφοβισµό και τη βία µεταξύ των µαθητών.
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι ανίκανοι να φροντίσουν τα πάντα στο σχολείο,
ειδικά δεδοµένου ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί για να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Η έλλειψη κατάρτισης των
εκπαιδευτικών από τη µία πλευρά δεν τους επιτρέπει να ενεργήσουν αποτελεσµατικά. Από την άλλη πλευρά,
ο εκφοβισµός είναι γεγονός τόσο ύπουλο για να το εντοπίσουν και ως εκ τούτου να ασχοληθούν µαζί τους
αποτελεσµατικά σε υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας. Και µιλάµε για ανήµπορος εκπαιδευτικούς και για
σχολεία,ενώ υπάρχουν ιδρύµατα στην Ελλάδα που θα µπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά. Αλλά
αυτό έχει αποδειχθεί από την παρούσα ανάλυση είναι ότι οι εν λόγω οργανισµοί δεν είναι τόσο προσιτοί ούτε
τόσο γνωστοί στην σχολική κοινότητα.
Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το φαινόµενο της βίαιης συµπεριφοράς µπορεί να αποτραπεί µόνο εάν οι
άνθρωποι ενεργούν σε συνεργατικά δίκτυα, και όχι µεµονοµένα. Οι γονείς έχουν ένα µεγάλο µερίδιο της
ευθύνης, όχι µόνο για την έλλειψη προσοχής από οποιαδήποτε σηµάδια στη συµπεριφορά των παιδιών
τους, αλλά και για την έλλειψη συνεργασίας µε το σχολείο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση
µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στη συµπεριφορά
του παιδιού και να χειριστεί την κατάσταση σε πρώιµο στάδιο, πριν τα πράγµατα χειροτερέψουν. Μια άλλη
διαπίστωση είναι ότι είναι σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει συµφωνία µεταξύ των διευθυντών των
εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά µε την αντιµετώπιση της κατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις οι
γονείς είναι αρνητικοί σε ενδεχόµενη αναγνώριση κακής συµπεριφοράς των παιδιών τους και προσπαθούν
να τους υπερασπιστούν, ακόµα κι αν έχουν βλάψει σωµατικά ή συναισθηµατικά άλλο µαθητή. Έτσι, ο νταής
λαµβάνει αντιφατικά µηνύµατα και δεν µπορεί να διορθώσει / στάση του. Επιπλέον, η διαφωνία µεταξύ των
διευθυντών ή διδακτικό προσωπικό για τις δράσεις που θα πρέπει να έχουν ληφθεί έχει αποδειχθεί επιζήµια
και θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση, ή τουλάχιστον να µην αποκαλύπτεται στους µαθητές.
Στην πλειοψηφία των µελετών περίπτωσης, ο χειρισµός της κατάστασης είναι οι παραδοσιακοί τρόποι
τιµωρίας, όπως απέλαση από τα µαθήµατα για µερικές ηµέρες ή ακόµη και από το σχολείο. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε πτώση του νταής-θύτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση ήταν µάλλον µονόπλευρη, δεν
λαµβάνονται υπόψη τόσο προσεκτικά όσο χρειάζεται όλα τα µέρη που εµπλέκονται στο πρόβληµα. Ο θύτης
είναι, επίσης, ένα άτοµο που χρειάζεται τη βοήθειά µας, ακόµη περισσότερο, όταν αυτός / αυτή προέρχεται
από ένα αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον που θα ενισχύει την προβολή της βίαιης συµπεριφοράς. Είναι
προφανές ότι οι παραδοσιακές κυρώσεις είναι αναποτελεσµατικές και ότι αντί για τη "δράση της αστυνοµίας"
είναι καλύτερα να προσπαθήσουν να εφαρµόσουν προγράµµατα για την ενίσχυση της θετικής στάσης από
τα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Οι µαθητές είναι πολύ πρόθυµοι να λάβουν µέρος σε εξωσχολικές
δραστηριότητες και να έχουν ενεργό ρόλο στη σχολική ζωή και αυτή είναι µια ευκαιρία για την ενίσχυση της
συνεργασίας και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες µέσα από την οµαδική εργασία.
Μερικές µελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι η αντίδραση του θύµατος έρχεται σε αντίθεση µε την
επικρατούσα τάση. Στην πραγµατικότητα, σε γενικές γραµµές τα θύµατα δείχνουν την απροθυµία να
µοιραστούν τις εµπειρίες εκφοβισµού τους µε τους άλλους, ειδικά µε τους ενήλικες, και αρνούνται
οποιαδήποτε βοήθεια. Αντ 'αυτού, σε περίπτωση που αυτές τις µελέτες φαίνεται ότι τα θύµατα προσπαθούν
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να µιλήσουν στους γονείς, τους δασκάλους ή τους συµβούλους, επειδή θέλουν να εξετάσουν την κατάσταση,
να κατανοήσουν την αιτία και να βρούν µια λύση. ∆υστυχώς, πολλοί δεν βρήκαν µια καλή λύση ή δεν ήθελαν
να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν και συµπεριφέρονται, αν λόγω του εκφοβισµού πήγε σε άλλο σχολείο.
Τέλος, από αυτές τις µελέτες περίπτωση συνάγεται ότι όλα τα θύµατα έχουν κάτι κοινό µεταξύ τους: ο
καθένας καταστρέφεται από αυτήν την κατάσταση και αισθάνονται άσχηµα και αναστατωµένοι.

∆ιάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην επίλυση και την πρόληψη του εκφοβισµού:

- -Μαθητές που έχουν αρχίσει το περιστατικό κλήθηκαν στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου,
µαζί µε τους γονείς τους, όπου είχαν κληθεί να µιλήσουν ελεύθερα για τους λόγους που τους οδήγησαν να
διαπράξουν αυτές τις ενέργειες τ, να υποβάλουν τις απόψεις τους και, τελικά, να βρουν µια λύση
συµφιλίωσης και συµβιβασµού.
- Το σχολικό συµβούλιο καλεί τους καθηγητές σε συµβούλιο έκτακτης ανάγκης, όπου συζήτησε το
περιστατικό και όπου οι µαθητές έχουν αναλύσει τα γεγονότα και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να
καταστείλουν τυχόν παρόµοιες καταστάσεις.
- Συνεδρίες Συµβουλευτικής (οµαδικές και ατοµικές, µε ή χωρίς τους γονείς) που προσπαθούν να
κατανοήσουν τη συµπεριφορά των µαθητών και γιατί να εµπλακούν σε τέτοιες βίαιες καταστάσεις, τη
βελτίωση της αυτο-εικόνας των εµπλεκόµενων φορέων, την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη
της αυτονοµίας και του αυτο-ελέγχου
.
- ∆ιαδικασίες για την ασφάλεια του σχολείου (η πόρτα της εισόδου να κλείνει όλη την ώρα, η πρόσβαση
στο σχολείο να επιτρέπεται από τους φρουρούς ασφαλείας του δασκάλου, ταυτότητες για τους µαθητές, το
σύστηµα παρακολούθησης, βίντεο, κ.λπ.).
- Ανάπτυξη ενός σχολείου µε φιλοσοφία εκφοβισµού ώστε να υπάρξει:
o Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των µαθητών
o ∆ηµιουργία ενός πλαισίου για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού
o Ανάπτυξη κανόνων στην τάξη κατά της παρενόχλησης
o Ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας µάθησης που ενθαρρύνουν την οµαδική εργασία και µειώση της
κοινωνικής αποµόνωσης
o ∆ηµιουργία δραστηριοτήτων ή εργασιών που διδάσκουν την επίλυση προβληµάτων ή την επίλυση των
δεξιοτήτων
o Συµµετοχή σε παιχνίδια ρόλων ή άλλες δραστηριότητες ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν
τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της βίαιης συµπεριφοράς
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∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά την ανάπτυξη των µελετών περιπτώσεων από κάθε δάσκαλο, υπήρχαν 3 εικονικές συνεδριάσεις (η 1η
η
στις 26 Μαρτίου, η 2η στις 23 Απριλίου, η 3 στις 07Μαΐου), µε τη συµµετοχή της οµάδας έργου και µερικούς
από τους καθηγητές σε κάθε χώρα που συµµετείχε στο έργο. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η
παρουσίαση των µελετών περιπτώσεων από κάθε χώρα και µια συζήτηση.
Η διακρατική συζήτηση των µελετών περιπτώσεων πραγµατοποιήθηκε µε δύο τρόπους: από τη µια πλευρά
οι εκπαιδευτικοί από τις άλλες χώρες εταίρους σχολίασαν τις περιπτώσεις εκφοβισµού που συνέβησαν στη
χώρα τους και από την άλλη να µοιράζονται τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της εικονικής συνεδρίασης
του έργου, το οποίο ήταν ειδικά αφιερωµένη στη συζήτηση των εθνικών συλλογή των περιπτώσεων.
Όλοι οι εταίροι και οι καθηγητές είχαν µια σύντοµη παρουσίαση του ρόλου τους στο έργο (κατά τη διάρκεια
αυτών των συναντήσεων κάθε χώρας εταίρου που εµπλέκονται µέλη της οµάδας έργου και των
εκπαιδευτικών που έχουν εµπλακεί στην ανάπτυξη των µελετών περιπτώσεων και µε την προϋπόθεση να
κάνουν µια εισήγηση για τις καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού που συλλέγουν).
Κάθε εταίρος ξεκίνησε µε µια σύντοµη παρουσίαση της κάθε µελέτης περίπτωσης και υπογράµµισε τις
παρατηρήσεις που έλαβε. Στο τέλος της παρουσίασης, κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των
παρατηρήσεων που λήφθηκαν για τις εθνικές περιπτωσιολογικές µελέτες και ο αριθµός των σχολίων που
γίνονταν από τους εκπαιδευτικούς και σε άλλες µελέτες περιπτώσεων που δόθηκαν.
Όλοι οι εταίροι που συµµετείχαν εκτίµησαν αυτό το έργο και συµµετείχαν στην αντιµετώπιση αυτού του πολύ
σοβαρού προβλήµατος . Ανέφεραν τη σηµασία της συζήτησης των σχολίων που παράγονται από τους
καθηγητές και την ανταλλαγή εµπειριών, ιδεών. Οι εταίροι ήταν πολύ πρόθυµοι να συµµετάσχουν, να
µοιράζονται ιδέες και να γνωρίζουν πράγµατα και κοινά µε τους συναδέλφους. Θα ήταν καλό να βρεθούν
οµοιότητες µεταξύ περιπτωσιολογικών µελετών και σχόλια από διάφορες χώρες και ότι διαφορετικά
εκπαιδευτικά συστήµατα προσφέρουν διαφορετικές λύσεις για τα ίδια προβλήµατα.
Ορισµένοι εταίροι εκτίµησαν την ευκαιρία να εργαστούν σε αυτά τα είδη των έργων που µπορεί να επιφέρουν
αλλαγές στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσµο σχετικά µε τα φαινόµενα εκφοβισµού.

1. Σχόλια
Πολλές µελέτες αναφέρονται στην περίπτωση της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο, αλλά γνωρίζουµε ότι η
ευθύνη του σχολείου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα θέµα για συζήτηση, γιατί όπως όλοι γνωρίζουµε o
κυβερνο-εκφοβισµός λαµβάνει χώρα συνήθως έξω από τις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Όσον αφορά την αναφορά που γίνεται από τον δάσκαλο για την ευθύνη - ή όχι - των σχολείων σε
περιπτώσεις εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο, η αγγλική πλευρά είπε ότι τα σχολεία πράγµατι ευθύνονται σε
περίπτωση εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο, ανεξάρτητα εάν το συµβάν λαµβάνει χώρα έξω από τα γραφεία
του σχολείου. Έτσι, συνιστάται ότι οι σχολικές περιοχές περιλαµβάνουν στρατηγικές πρόληψης και
εκπαίδευσης σε ασφαλή σχολεία για την αντιµετώπιση της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο και των
σχετικών κινδύνων σε απευθείας σύνδεση και ότι οι δραστηριότητες προγραµµατισµού στη συµµετοχή των
εργαζοµένων στο σχολείο, η επιβολή του νόµου, οι οργανώσεις της κοινότητας, οι γονείς, και οι σπουδαστές.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τροποποίηση του καταστατικού των σχολείων.
Ορισµένες χώρες αναφέρουν ότι η οικονοµική κρίση πλήττει όλες τις κοινωνικές δοµές. Η ανεργία, η µείωση
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των µισθών, η φτώχεια, µεταξύ άλλων, έχουν δηµιουργήσει ένα εκρηκτικό µείγµα στην κοινωνία και οι
µαθητές δεν θα µπορούσαν φυσικά να µείνουν ανεπηρέαστοι.
Ένα άλλο στοιχείο: το µεγαλύτερο µέρος των παιδιών που φοβερίζουν προέρχονται από προβληµατικές
οικογένειες, διαζευγµένοι γονείς, κλπ., γεγονός που δείχνει τη σηµασία της επικοινωνίας µεταξύ σχολείου και
οικογένειας.
Η έλλειψη ενός συµβούλου σε κάθε σχολείο είναι ένα πρόβληµα όσον αφορά τον σχολικό εκφοβισµό.
Η µεγάλη διαφορά είναι ότι, για παράδειγµα, στα ελληνικά σχολεία, δεν υπάρχει µόνιµη θέση για τους
συµβούλους σε αντίθεση µε ό, τι συµβαίνει µε τις άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (εκτός από
την Ιταλία). Ένας σύµβουλος παίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη και - αν αυτό δεν είναι δυνατό
- την έγκαιρη αντιµετώπιση του περιστατικού του εκφοβισµού. Έτσι, στις περισσότερες των περιπτώσεων
στην Ελλάδα και την Ιταλία, η διαχείριση µιας δύσκολης κατάστασης γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ή
των δασκάλων και αυτό µερικές φορές µπορεί να επιδεινώσει το πρόβληµα. Πράγµατι, ο διευθυντής του
σχολείου είναι υπεύθυνος για το χειρισµό της κατάστασης και την επιβολή - ή όχι - των κυρώσεων, αλλά
ένας εµπειρογνώµονας στον τοµέα του σχολικού εκφοβισµού µπορεί να δράσει προληπτικά σε συνεργασία
µε τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να συµπεριφέρονται πιο σωστά.
Ένα άλλο θέµα που συζητήθηκε στην εικονική συνάντηση ήταν ότι οι εθνοτικές-πολιτισµικές διαφορές ως
πιθανός παράγοντας για την αύξηση των περιστατικών εκφοβισµού στα ελληνικά σχολεία τα τελευταία
χρόνια. Σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις, η παρέµβαση της αστυνοµίας και έπειτα, της δικαιοσύνης, είναι
αναγκαία, διότι η ατιµωρησία των θυτών µερικές φορές παράγει περισσότερη βία και επίσης η έλλειψη των
πολιτικών κατά του εκφοβισµού δίνει τη θέση του στις παράνοµες πράξεις.

Πιθανά θέµατα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα εξής:
- Η σχέση παιδιού στην οικογένεια και σχολείου:
o Υπερπροστατευτικοί γονείς
o Παθητική στάση των γονέων
o Η επιλεκτική επικοινωνία µε το παιδί
o Οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια µε κάθε γονέα
o Το παραµεληµένο παιδί
o Όταν χρήζει βοήθειας
o Το γονεικό πρότυπο
o Η παρέµβαση του σχολείου- της οικογένειας- ψυχιάτρου σε κάθε τοµέα εξειδίκευσης
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o Η βελτιστοποίηση της σχέσης µεταξύ του δασκάλου και του µαθητή
- Η Επικοινωνία µε το παιδί:
o Άρση των εµποδίων επικοινωνίας
o Η δυναµική της επικοινωνίας
o Η θετική ανατροφοδότηση
o Η ενεργητική ακρόαση

- Η επίδειξη εµπιστοσύνης:
o Η ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων
o Τα εµπόδια στη λήψη αποφάσεων
o Έλλειψη αυτογνωσίας, προσωπικών ανασφαλειών
o Μη αποδοχή αρνητικών συνεπειών των αποφάσεών τους.
- Βήµατα στη λήψη µιας απόφασης:
o Να υπάρχει µια σαφής υπόθεση
o Να εκφράζουν τις υφιστάµενες δυνατότητες
o Να υπολογίζουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα
o Να µιλούν για το παρελθόν
o Η προβολή στο µέλλον [αν είναι δυνατόν]
o Να επιλέγουν µια συµφέρουσα επιλογή
o Να υποστηρίζουν την επιλογή τους µε όλες τις συνέπειες
- ∆ηµιουργία σαφής εικόνας του εαυτού τους - ο ρόλος των γονέων:
o Η σωµατική, ψυχολογική και κοινωνική εικόνα
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o Η κοινωνικότητά τους
o Η παρατήρηση της προσωπικότητάς τους
o Να βλέπουν τον εαυτό τους σε σχέση µε τους άλλους (γονείς, τους φίλους, τους συναδέλφους)
o Η γνώση / αυτογνωσία µέσα από ψυχολογικά τεστ (προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία, επαγγελµατικών
συµφερόντων, ατοµικές αξίες, γνωστικές ικανότητες, ευφυΐα, τη µνήµη, τη φαντασία)
o Η συνεργασία µε σύµβουλο
o Η ψυχο-παιδαγωγική βοήθεια
o Ο ρόλος του συµβούλου / ψυχίατρου στην οικογένεια
- Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του προεφηβου και του έφηβου
o Η ανάγκη για ανεξαρτησία, αλλλαγή νοοτροπίας, ενάντια στις προκαταλήψεις των ενηλίκων
o Η ανάγκη για στοργή
o Η ανάγκη για αποδοχή σε µια οµάδα συνοµηλίκων
o Η εξέγερση εναντίον στους ενήλικες
o Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων
o Η ανάπτυξη της φαντασίας / αυτοεκτίµησης
o Ο σχηµατισµός ενός µοναδικού στυλ µάθησης
o Ο σχεδιασµός του χρόνου για µελέτη
o Οι µεγάλοι πειρασµοί: το κάπνισµα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά
- Η επίλυση των συγκρούσεων µε το παιδί - εκπαίδευση µέσα από µη βίαιες µεθόδους:
o Υπό ποιες συνθήκες γίνεται η εµφάνιση των συγκρούσεων µεταξύ γονέων και παιδιών
o Με ποιους τρόπους πρέπει να µιλάµε για τη σύγκρουση
o Πώς να επιλύσουµε τις συγκρούσεις
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o Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας µε τον ψυχίατρο αλληλοσυµπληρώνονται
o Τα δικαιώµατα των παιδιών - ο σεβασµός τους στην οικογένεια.

- Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν δύσκολες
καταστάσεις
- Η πιο χρήσιµη κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα βασίζεται στις εµπειρίες των άλλων συναδέλφων σε άλλα
σχολεία, προκειµένου να συγκρίνουν τις στρατηγικές και να βρουν τις πιο αποτελεσµατικές θεραπείες.
- Να κάνουν τους µαθητές να δουν ότι η βία δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι θα πρέπει να συζητήσουν µε
τους καθηγητές αν έχουν προβλήµατα
- Συζητήσεις, εναλλακτική συζήτηση µε τους µαθητές. Η ενθάρρυνση ώστε να µιλήσει σε εκπαιδευτικούς ή
ειδικούς στο σχολείο αν αντιµετωπίζουν εκφοβισµό.
- Να γίνονται συνεδρίες µε τους µαθητές ώστε να επιτύχουν την ευαισθητοποίησή τους για τη σωστή χρήση
των κοινωνικών δικτύων, οι κανόνες χρήσης, οι κίνδυνοι, και να εξετάσει τα θέµατα αυτά.
- Όσον αφορά τις εξωσχολικές δραστηριότητες µε τους µαθητές - ∆υστυχώς, αυτό το είδος των
δραστηριοτήτων που είναι αρκετά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί σε άκαµπτα εκπαιδευτικά συστήµατα που
είναι µεγάλος αριθµός στο πρόγραµµα σπουδών και τις εξετάσεις.
Η γραφειοκρατία είναι επίσης ένα απογοητευτικό γεγονός που το καθιστά την υλοποίηση των εν λόγω
δράσεων, ακόµη πιο δύσκολο. Αλλά θα πρέπει να προσπαθεί να βρίσκει.
- Η ∆ιαµεσολάβηση είναι µια καλή λύση
- Η ύπαρξη δασκάλων στα διαλείµµατα στο σχολείο.
- Η δηµιουργία ενδιαφέροντος, µέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων που µπορούν να εµπλέξουν τους
µαθητές
- Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ δασκάλων και µαθητών και να οργανώσουν
ένα "πρωτόκολλο", έτσι ώστε κάθε µαθητής µπορούν να αναφέρουν περιστατικά χωρίς φόβο
- Κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και τους κινδύνους που
εµπεριέχουν
- Ενηµέρωση και εκπαίδευση στις οικογένειες για το ίδιο θέµα.
- Σύλλογος γονέων του σχολείου
- Πολύ καλή συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των γονέων.
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- Οι γονείς πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους
- Συνεργασία µεταξύ της οικογένειας και του σχολείου σε µια µακροπρόθεσµη και σταθερή βάση θεωρείται
απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Τόσο οι καθηγητές όσο και οι γονείς έχουν να αντιµετωπίσουν αυτό το πρόβληµα, επειδή είναι υπεύθυνοι
για την ευηµερία των εφήβων µας.
- Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη το οικογενειακό υπόβαθρο των σχέσεων, και η στάση του γονέα που
ενισχύει και διαιωνίζει αυτές τις συµπεριφορές. Είναι απαραίτητο να αξιολογήσει και να προσδιορίσει το
πρόβληµα αντί να βλέπουν µόνο µέρος του για να εξηγήσει. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει µια
προσωρινή λύση, η οποία ενισχύει τη βία και την κακή συµπεριφορά.
- Κυρώσεις είναι καλές µόνο αν συνδυάζονται µε θετικά κίνητρα για την αλλαγή της συµπεριφοράς και
συζητήσεις µε επαγγελµατίες ψυχολόγους και παιδαγωγούς και εµπειρογνώµονες
- Η σηµασία της ύπαρξης συµβούλων στα σχολεία
- Η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες σε ένα πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής στήριξης για την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις συνέπειες της βίαιης συµπεριφοράς. Αυτό θα τους βοηθήσει να
κατανοήσουν την έννοια των κανόνων και τα όρια που πρέπει να είναι µέλος ενός συνόλου, όπως το
σχολείο.
- Υπάρχει προφανής ζήτηση, δεν έχουν όλα τα σχολεία έ στελεχωθεί µε ειδικούς εµπειρογνώµονες, όπως
ψυχολόγους ή άλλων υπηρεσιών παροχής συµβουλών, για να βοηθήσουν στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης του φαινοµένου και να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές να
αντιµετωπίσουν τόσο αποτελεσµατικά τέτοιες καταστάσεις.
- Η συµµετοχή της αστυνοµίας θα έχει επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς

Όσον αφορά τις κυρώσεις που συνδυάζει και τις πειθαρχικές κυρώσεις των εκπαιδευτικών θεωρείται από
πολλούς εταίρους ως ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση των συγκρούσεων, για παράδειγµα, όταν τα
κορίτσια εκφοβίζονται από τα αγόρια στην τάξη.
Ορισµένοι εταίροι υποστηρίζουν για ισχυρές πειθαρχικές κυρώσεις κατά του θυτών, όπου αντί για τα σχολεία
µας βασίζονται περισσότερο στις εκπαιδευτικές κυρώσεις.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση προσβλητικών καταστάεων: Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι καταστάσεις αυτές
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε ένα προσωρινό αποκλεισµό, ή ακόµη και σε οριστικό ηγέτη.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί εταίροι διαπιστώνουν ότι η αντίδραση των βελγικών σχολείων πολύ συχνά
αποτελείται µόνο στη λήψη ποινή (το χειρότερο είναι ο αποκλεισµός), ενώ µια δουλειά σε βάθος µε όλους
τους φορείς είναι απαραίτητη για να λύσει το πρόβληµα σε βάθος χρόνου.

Αριθµός Έργου 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Ένα πειθαρχικό µέτρο, όπως η απέλαση, για παράδειγµα, θα µπορούσε να τεθεί σε εφαρµογή, διότι η
σωµατική βία είναι απαράδεκτη: Θα πρέπει να είναι ανάλογες µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο βαθµός
εµπλοκής και το υπόβαθρο του κάθε ατόµου. Η τιµωρία δεν είναι αποτελεσµατική µόνο εάν συνοδεύεται από
µια συζήτηση µε κάθε άτοµο ξεχωριστά για τα αίτια που οδήγησαν στο συµβάν, καθώς και για τους τρόπους
αποφυγής τους. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να υπάρχει µια προσπάθεια έτσι ώστε οι µαθητές να
καταλαβαίνουν ότι τέτοια γεγονότα και η συµπεριφορά αυτή είναι κοινωνικά κατακριτέα. Πολλοί εκπαιδευτικοί
πιστεύουν ότι δεν µπορούµε να στιγµατίσουµε τη νεότερη γενιά µας από την αρχή της ζωής τους ως
εγκληµατίες: Αν έκαναν κάτι λάθος πρέπει να τους εξηγήσουµε τις συνέπειες των πράξεών τους, ο
αντίκτυπος µιας τέτοιας συµπεριφοράς σε όλη την κοινότητα και πώς θα πρέπει να ενεργήσει κατά τη
διάρκεια του ίδιου γεγονότος. Θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε κακή συµπεριφορά αν συµβεί δεν
καταδικάζουνή τιµωρούν ταπαιδιά, αλλά βοηθώντας τους να είναι καλύτεροι άνθρωποι και να τους δώσει τη
δυνατότητα στην ανάκαµψη. Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η διοίκηση του σχολείου δεν πρέπει
να παρεµβαίνει για να υπενθυµίσει στους µαθητές για την εξουσία και τους κανόνες του σχολείου.
Προτείνονται και άλλα µέτρα πειθαρχικά, οργανωτικά ή άλλου τύπου. Όπως:
- Ο νταής να ακολουθείται από έναν σύµβουλο στην επιστροφή του από τον αποκλεισµό ("συνάντηση
επανένταξης» µε την υπόσχεση να µην επαναλάβει τέτοιες πράξεις), για µια δοκιµαστική περίοδο.
- Αλλαγή καθισµάτων στην τάξη ή αλλαγή των µαθητών.
- Αύξηση της εποπτείας του νταή, µέσω ενός φορητού υπολογιστή ("κάρτα έκθεσης"), το οποίο θα
αναθεωρείται καθηµερινά από τον εκπαιδευτικό.
- Πρόσκληση στους γονείς να τους ενηµερώσει για το πρόβληµα και να διατηρήσει την επαφή µέχρι η
συµπεριφορά του παιδιού τους να είναι και πάλι ικανοποιητική.
Από την άποψη των παιδαγωγικών κυρώσεων:
- ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ των µερών και την υπογραφή µιας "συµφωνίας κυρίων" θεωρείται ως µια θετική
προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης. "Η επικοινωνία είναι το κλειδί".
- Οι εταίροι απολαµβάνουν τον τρόπο που προτείνουν τα βέλγικα σχολεία: να έχουµε ένα διάλογο µε τους
πρωταγωνιστές (τα θύµατα, τους παραβάτες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ...), στη συνέχεια να βρουν µαζί τους
µια λύση στη σύγκρουση και τα µέτρα πρόληψης που πρέπει να αναπτυχθούν στο σχολείο.
- Στη Ρουµανία, για παράδειγµα, η ψυχοκοινωνική σύµβουλος του σχολείου κάνει τη µεσολάβηση.
- Οµοίως, για παράδειγµα, προτείνεται να παρακολουθεί τα δύο µέρη µέσα από "επιτηρούµενη συνάντηση"
για να τους δώσει την ευκαιρία να ακούσουν την άποψη του άλλου, να καταλάβουν καλύτερα, να
αποδεικνύουν την εµπάθεια. Και οι δύο παράγοντες είναι θύµατα και πρέπει να παρακολουθούνται.
- Η αποκατάσταση της βλάβης, «αποκαταστατικής δικαιοσύνης», έχει επίσης προταθεί. Στην περίπτωση των
υπέρβαρων θυµάτων εκφοβισµού από συµµαθητή σε συµµαθητή, το Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, ο
φοιτητής, ο οποίος έχει υιοθετήσει µια ανάρµοστη συµπεριφορά προς τον ευάλωτοφοιτητής θα µπορούσε να
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τιµωρηθεί µε ένα είδος κυρώσεων, να πάει για µια εβδοµάδα να βοηθήσει µαθητές που έχουν ειδικές
ανάγκες.
Η λύση "σχολείου πολίτη" που αφορά τους µαθητές στην επίλυση του προβλήµατος θεωρείται ως µια σωστή
απάντηση:
- Επιτρέπει την επίλυση του προβλήµατος βήµα προς βήµα, µε υποµονή.
- ∆εν υπάρχει στιγµατισµός του νταή. Αντ 'αυτού, δίνεται η ευκαιρία να καταλάβει τα λάθη του και να
υιοθετήσει νέες συµπεριφορές.
- Ο διευθυντής ακολουθεί τη λύση σε όλη τη διαδικασία.
- Τέλος, επιτρέποντας στους φοιτητές να συµµετέχουν στο «συµβούλιο της ιδιότητας του πολίτη» καθιστά
µεγαλύτερη επίγνωση των ευθυνών τους στους άλλους.
Οι εταίροι αναφέρουν παρόµοιες λύσεις στις χώρες τους:
- Για παράδειγµα, η «αστική κοινωνία» στη Βουλγαρία, εκ των οποίων οι περισσότεροι µαθητές είναι µέλη
και ο οποίος λειτουργεί µε σαφώς καθορισµένους κανόνες και ευθύνες.
- Το "Φοιτητικό συµβούλιο" ή "αντι-εκφοβισµού οµάδα" στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου υπάρχει επίσης για
τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες για την ένταξη («µαθητές µε« ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »), ένα
σύστηµα" φιλίας "(µε άλλο µαθητή ), ένας µαθητής της εµπιστοσύνης, µε τους οποίους µπορούν να µιλήσουν
και σε ποιον µπορούν να εµπιστευτούν λίγους µήνες από την άφιξή τους.

Σε γενικές γραµµές, οι εταίροι τονίζουν την ανάγκη για την ανάπτυξη προληπτικών µέτρων και την κατάρτισή
τους που αποσκοπούν στις παιδαγωγικές οµάδες, καθώς και τους µαθητές και τους γονείς.
Τα σχολεία αισθάνονται την ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψης (ενηµερωτική εκστρατεία,
διαλέξεις, εργαστήρια, δράσεις όπως το "Childline " στη Λιθουανία ...) για όλους τους πρωταγωνιστές του
σχολείου (µαθητές, γονείς, δασκάλους).
Υπάρχουν πράγµατι στις περισσότερες χώρες νόµοι που διέπουν τη χρήση του διαδικτύου (φωτογραφία,
ήχος, βίντεο ...). Στη Ρουµανία, για παράδειγµα, η µαγνητοσκόπηση ενός δασκάλου χωρίς τη συγκατάθεσή
τους µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο στην αποβολή από το σχολείο, αλλά και σε νοµικές διαδικασίες.
Όσον αφορά την ανάλυση των βουλγαρικών περιπτωσιολογικών µελετών τονίζουν τη σηµασία που έχει στη
σχολική ζωή οι εξωσχολικές δραστηριότητες γιατί βοηθούν τους µαθητές και τη γενική ατµόσφαιρα στα
σχολεία. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους µαθητές να γνωριστούν µεταξύ τους, να δουν σε τι είναι
καλοί, τονίζουν τις θετικές πτυχές, και όλοι, αργά ή γρήγορα, θα εντοπίσουν την κλίση τους και θα το
εκτιµήσουν. ∆ιότι, στην πραγµατικότητα, αυτοί που φοβερίζουν ψάχνουν για την εκτίµηση και την προσοχή.
Συζητώντας την περίπτωση της Ρουµανίας η µόνη διαφορά που µπορεί να αναφερθεί είναι η συµµετοχή της
αστυνοµίας. Στο βουλγαρικό σχολείο στις εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου κάλεσε την αστυνοµία
για να συζητήσουν µε τα παιδιά για θέµατα εκφοβισµού και βίας, παρέχοντας παραδείγµατα από
πραγµατικές καταστάσεις. Έτσι, αυτό θα µπορούσε να είναι µια στρατηγική για τη συµµετοχή της αστυνοµίας
στα σχολεία.
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Στην πραγµατικότητα η Αστυνοµία θα πρέπει να έχει µια µόνιµη εµπλοκή στη σχολική δραστηριότητα, την
παρακολούθηση των πιθανών περιπτώσεων και τη συµµετοχή περιοδικά ή οποτεδήποτε προκύπτει
πρόβληµα όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας στο σχολείο.
Εάν ένας αστυνοµικός µπαίνει στην τάξη και εξηγεί ότι αν δεν τηρούνται οι κανόνες και οι νόµοι , µαζί µε
κατάλογο των παραδειγµάτων των ποινών, οι επιπτώσεις από την µη τήρηση των κανόνων αυτών, αυτό θα
παίξει σηµαντικό ρόλο στη συµπεριφορά των µαθητών.
Η Αστυνοµία είναι µια µεγάλη βοήθεια σε αυτό το εύρος. Αυτή τη στιγµή ο ρόλος της δεν είναι να τιµωρήσει,
αλλά να συµβουλεύσειι και να βοηθήσει το σχολείο. Οι Αξιωµατικοί δεν είναι µόνο για τα µαθήµατα,
προκειµένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις τους, αλλά και όταν υπάρχει ανάγκη για συµβουλές
σχετικά µε την επίλυση των ζητηµάτων σχετικά µε τον εκφοβισµό. Η διαβούλευση µε τους γονείς τόσο του
θύτη και του θύµατος, η ενηµέρωση σχετικά µε τις ευκαιρίες και τις ευθύνες είναι πολύτιµη βοήθεια. Εάν
είναι απαραίτητο να επισκέπτονται οικογένειες µε εκπρόσωπο του σχολείου, η παρακολούθηση των παιδιών
που συµπεριφέρονται αρνητικά, οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες έξω από το σχολείο.
Σε γενικές γραµµές, στο Ηνωµένο Βασίλειο η αστυνοµία συµµετέχει µόνο ως τελευταία λύση, εκτός εάν το
περιστατικό είναι πολύ σοβαρό και ίσως περιλαµβάνει σωµατική βία ή χρήση όπλων. Αυτή η διακύµανση σε
όλη την Ευρώπη θα πρέπει να εξαλειφθεί, ενώ υπάρχει η άποψη ότι αν οι νέοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι
µια χαρά να φοβερίζει, θα συνεχίσουν και µέσα στην ενήλικη ζωή. Η δράση σε σχολική ηλικία είναι πολύ
σηµαντική, γιατί ο εκφοβισµός ή το θύµα εκφοβισµού µπορεί να διαµορφώσει το πρόσωπο που θα γίνει
αργότερα στη ζωή του.

Μια άλλη θετική πρόταση από τη διακρατική συζήτηση ήταν η χρήση των διαφηµιστικών εκστρατειών
ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνήσουν τρόπους µε τους οποίους η
διαφηµιστική εκστρατεία θα µπορούσε να έχει µια ευρωπαϊκή γεύση µε κοινά στοιχεία να τρέχει µέσα από τα
διάφορα εθνικά σχολικά συστήµατα.

Υπήρξε µια παγκόσµια ανησυχία για την αύξηση του εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο στον οποίο είµαστε
όλοι µάρτυρες. Προτάσεις όπως ότι οι γονείς θα πρέπει να διδάσκονται πώς να χρησιµοποιούν την
τεχνολογία, έτσι ώστε να µπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους στο σπίτι τους. Έχοντας αυτό στο
µυαλό η ιδέα του Ηνωµένου Βασιλείου για την ηµέρα ενός ετήσιου «Safer Internet» µπορεί να αξίζει τον
κόπο να γίνει ανάληψη σε όλη την Ευρώπη. Το Cyber bullying είναι σίγουρα ένα σηµαντικό ζήτηµα που
πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στην προγραµµατισµένη ευρωπαϊκή έκθεση.

Υπάρχουν προληπτικές ντισκοτέκ για 1-4 και 5-8 φοιτητές κάθε µήνα στο σχολείο. ∆εν υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες για να χορέψουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στην πόλη, ως εκ τούτου αυτές οι ντισκοτέκ είναι πολύ
συµπαθής και δηµοφιλής όχι µόνο µεταξύ των µαθητών από το σχολείο µας αλλά από όλα τα σχολεία της
γειτονιάς. Αυτές οι ντισκοτέκ έχουν πάντα ένα θέµα, τίτλο, ρούχα και µουσική. Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν
ακολουθούν αυτές τις απαιτήσεις, πρέπει να κάνουν αξεσουάρ για τον εαυτό τους κατά την άφιξή τους µε το
υλικό που έχει δοθεί. Κατά τα παιδιά στην ντισκοτέκ παίζουν αστεία παιχνίδια, επιλέγουν το καλύτερο σχέδιο
που καταρτίζεται από τους µαθητές. Οι µαθητές που παραβιάζουν τους κανόνες δεν επιτρέπονται. Υπάρχει
πειθαρχία, και ανήκουν στην οµάδα των προβληµάτων που έχουν λυθεί σε αυτές τις ντισκοτέκ. Αυτό
σηµαίνει πρόληψη που ξεκίνησε από τους ίδιους τους φοιτητές και λόγω των ενθουσιωδών εκπαιδευτικών
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έχει έγινε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον για το θέµα αυτό, είναι ότι τα παιδιά που έχουν
προβλήµατα συµπεριφοράς είναι αυτά που τους κινητοποιεί αυτό.
Μια άλλη λύση θα µπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις στους γονείς των παιδιών που παραβιάζουν τους
κανόνες τακτικά.
Στη Βουλγαρία υπάρχει σχολή γονέων µε επικεφαλής τον ψυχολόγο, αλλά που δεν έχει αρκετή
επισκεψιµότητα. Οι Βούλγαροι δεν φαίνεται να έχουν τους απαραίτητους µηχανισµούς για να κάνουν τους
γονείς να έρχονται σε τέτοια σχολεία και ο ψυχολόγος θεωρείται περιττός και άχρηστος. Στην Ιταλία, αυτή η
δυνατότητα δεν υπάρχει. ∆εν υπάρχουν σχολεία για τους γονείς.
Τα σηµεία της οµάδας της Λιθουανίας από τις εικονικές συνεδριάσεις και συζητήσεις των εταίρων είναι ότι
πρέπει να αποφευχθεί το πρωτόκολλο του εκφοβισµού (που επίσης χρησιµοποιείται στην πλειονότητα των
σχολείων της Λιθουανίας), απλά το πρόβληµα είναι ότι οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δεν
γνωρίζουν ότι υπάρχει . Μετά την παρουσίαση περιπτωσιολογικών µελετών, καθώς κατά την πρώτη εικονική
συνάντηση, τονίστηκε, ότι το πρόβληµα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν και συνήθως αντιδρούν όταν
ο πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο: είναι προσανατολισµένες στην παρέµβαση και όχι στην πρόληψη. Η πιο
συνηθισµένη είναι η µεσολάβηση, για να µετακινήσετε τον εκφοβισµό των φοιτητών ή το θύµα µε το
σύµβουλο, ή να προσπαθήσουµε να αναπτύξουµε την αποκατάσταση µε εκπαιδευτικά µέτρα.
Σε ορισµένες χώρες, όπως στην Ιταλία, τα σχολεία δεν έχουν εθνικό πρωτόκολλο για τον εκφοβισµό. Εντός
της Οµοσπονδίας Wallonie-Bruxelles, δεν υπάρχει πρωτόκολλο για την επίλυση καταστάσεων
παρενόχλησης µεταξύ µαθητών, εκτός από µια πρόσφατη εγκύκλιο (Μάιο 2012) σχετικά µε την κύρωση και
το περιεχόµενο των κανόνων και των κανονισµών. Ως εκ τούτου, πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί
στα σχολεία
.
Στα ισπανικά σχόλια µάθαµε ότι ο άµεσος εκφοβισµός είναι λιγότερο συχνός σήµερα στα ισπανικά σχολεία,
επειδή υπάρχει µια επιτροπή του Coexistentia, ένα µόνιµο σώµα που ελέγχει και αποτρέπει τις συγκρούσεις,
στόχος του οποίου είναι να επανεκπαιδεύσει το δράστη και να αντιµετωπιστεί η επίθεση ως µέρος του
εκπαιδευτικού έργου.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η υποστήριξη των συστηµάτων Ποιµαντικής (αρχηγοί του έτους, Ποιµαντικός
∆ιευθυντής και Επικεφαλής βοηθός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της) έχει ως αποστολή να εντοπίσει το
πρόβληµα και να ασχοληθεί µε το θέµα αµέσως. Στην Ιταλία, η θρησκευτική κοινότητα δεν θεωρείται
αξιόπιστη από τις οικογένειες και µερικές οικογένειες πηγαίνουν στην εκκλησία. Υπάρχει µια αυξανόµενη
απώλεια της θρησκευτικής συνείδησης και ανάγκης.

Μπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα θύµατα δεν είναι πάντα οι πιο αδύναµοι ή αυτοί µε οποιοδήποτε
είδος διαφοροποίησης. Την ίδια στιγµή, οι τραµπούκοι δεν είναι πάντα ζωντανό ή οι ζωντανές τους φοιτητές,
αλλά θα µπορούσαν να είναι οι "καλοί" µαθητές, καθώς και η κάθε κατάσταση είναι µοναδική και πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως τέτοια.
Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί συµφώνησαν ότι η διακρατική συζήτηση αποδείχτηκε πολύ αποτελεσµατική.
Είπαν ότι ήταν πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι έβλεπαν µια εναλλακτική άποψη σχετικά µε την αντιµετώπιση
των περιστατικών εκφοβισµού. Ανέφεραν επίσης ότι η διακρατική συζήτηση τους έκανε να δουν από άλλη
οπτική γωνία τα προηγούµενα φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού που είχαν αντιµετωπίσει. Με άλλα λόγια,
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παραδέχτηκαν ότι στο παρελθόν ίσως είχαν υποτιµήσει ορισµένες ενδείξεις που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε βίαιες ενέργειες. Επιπλέον, όλοι είπαν ότι η παρουσία ενός ειδικού σε κάθε σχολικής µονάδας
είναι αναγκαία και ότι η εφαρµογή µιας ξεκάθαρης και συγκεκριµένα αντι-εκφοβιστικής πολιτική είναι πολύ
σηµαντική.
Τέλος, η διακρατική συζήτηση αποδείχθηκε ότι είναι ένα πολύ χρήσιµο και απαραίτητο εργαλείο. Η
διακρατική ανταλλαγή απόψεων µας βοήθησε µε διάφορους τρόπους: Πρώτα απ 'όλα οι εταίροι
ενηµερώθηκαν σχετικά µε τις άλλες µορφές και περιπτώσεις σχολικού εκφοβισµού. ∆εύτερον, αυτοί
ενηµερώθηκαν για τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση µε την αντιµετώπιση φαινοµένων σχολικού
εκφοβισµού και τρίτον, η συµµετοχή στο πρόγραµµα αύξησε την ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων στον
τοµέα του σχολικού εκφοβισµού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι φόβοι της σχολικής βίας απασχολούν πάντα εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, καθώς αρχίζουν µια νέα
σχολική χρονιά. Το γεγονός είναι, η βία και ο εκφοβισµός αποτελεί πραγµατικότητα πολλών ευρωπαϊκών
σχολείων. Ευτυχώς, αυτό συνήθως περιλαµβάνει µια µικρή οµάδα ανθρώπων που αγωνίζονται µεταξύ τους.
Το πρόβληµα είναι ότι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί, και να εργαστούµε όλοι µαζί για την επίλυση.
Η κοινότητα, οι διαχειριστές, οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι µαθητές πρέπει να µαζευτούν και να κάνουν τα
σχολεία ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόληψη και η τιµωρία δεν θα είναι αποτελεσµατική. Με το έργο
"∆εν φοβάµαι" και την ανάλυση των µελετών περιπτώσεων, ιδίως ελπίζουµε να βοηθήσουµε τα σχολεία να
βελτιώσουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους όσον αφορά τον εκφοβισµό. Σήµερα τα σχολεία είναι να
αντιδρούν σε κάθε περίπτωση, ενώ ο στόχος των µέτρων είναι να εξαλειφθεί το φαινόµενο από την εξέχουσα
θέση του.

Οι προσπάθειες πρόληψης θα πρέπει να µειώσουν τελικά τους παράγοντες κινδύνου και την προώθηση των
προστατευτικών παραγόντων σε πολλαπλά επίπεδα επιρροής, συµπεριλαµβανοµένου του ατόµου, των
σχέσεων, της κοινότητας, και τα κοινωνικά επίπεδα. Το συµπέρασµα από την ανάλυση των εθνικών
περιπτωσιολογικών µελετών και διακρατικών συζητήσεων είναι ότι υπάρχει µια σοβαρή ανάγκη για ενιαία
πολιτική των σχολείων και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο του σχολικού
εκφοβισµού. Η εµπειρία των ευρωπαίων συναδέλφων µας δείχνει ότι έχουν καθολική συµµετοχή, τα σχολικά
προγράµµατα πρόληψης έχουν βρεθεί ότι µειώνουν τα ποσοστά επιθετικότητας και βίαιης συµπεριφοράς
ανάµεσα στους µαθητές. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούν όλοι οι µαθητές σε ένα
σχολείο ή ένα συγκεκριµένο βαθµό και εστίαση σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των
συναισθηµατικών όπως αυτογνωσίας, συναισθηµατικού ελέγχου, της αυτοεκτίµησης, θετικών κοινωνικών
δεξιοτήτων, την κοινωνική επίλυση προβληµάτων, την επίλυση συγκρούσεων, και την οµαδική εργασία.
Πολλά από αυτά τα προγράµµατα βοηθούν τα παιδιά να µάθουν τις κοινωνικές δεξιότητες µε το να
παρατηρούν και να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους. Ορισµένα προγράµµατα περιλαµβάνουν διδακτική
διδασκαλία, µοντελοποίηση, και ρόλους για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διδάσκουν µη
βίαιες µεθόδους για την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και την ενίσχυση µη- βίαιων πεποιθήσεων
µεταξύ των νέων. Επιπλέον, καλό θα ήταν ορισµένες παρεµβάσεις γονέων που βασίζονται στην οικογένεια
και πρέπει να σχεδιαστούν για να βελτιώσουν τις σχέσεις της οικογένειας. Η πρόληψη θα πρέπει να
βασίζεται στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, βιωµατικές µεθόδους διδασκαλίας που προωθούν
χαρακτηριστικά όπως η οµαδική εργασία, η συνεργασία και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης
του µαθητή και την κατανόηση. Είναι προφανές ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι µε τις κυρώσεις έχουν αποτύχει
σε γενικές γραµµές, και ως εκ τούτου θα πρέπει να ψάξουµε για εναλλακτικούς και πιο αποτελεσµατικούς
τρόπους διαχείρισης προβληµατικών συµπεριφορών των παιδιών.
Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι αυτές οι παρεµβάσεις, ειδικά εκείνες που αρχίζουν νωρίς και που
αναγνωρίζουν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν µια οικογένεια, µπορεί να έχει σηµαντικές,
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µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στη µείωση της βίαιης συµπεριφοράς. Στρατηγικές σε επίπεδο Κοινότητας θα
µπορούσε επίσης να είναι χρήσιµες. Στρατηγικές σε αυτό το επίπεδο εστίασης σχετικά µε την τροποποίηση
χαρακτηριστικών της κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων του σχολείου που είτε προάγουν ή
αναστέλλουν τη βία. Τα σχολεία έχουν κάνει πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση του γενικού
περιβάλλοντος και τη µείωση των αρνητικών αποτελεσµάτων, όπως η βία. Σε αυτά περιλαµβάνονται η
βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης της τάξης, η προώθηση της συνεργασίας από τεχνικές µάθησης,
στελέχωση των πρακτικών, την παρακολούθηση και την εποπτεία των φοιτητών, καθώς και τη µείωση του
εκφοβισµού µε τη συµµετοχή των γονέων / κηδεµόνων. Τα σχολεία είναι ενταγµένα µέσα σε ένα µεγαλύτερο
περιβάλλον της κοινότητας από την οποία επηρεάζονται. Ως εκ τούτου, ευρύτερες προσπάθειες για να
αλλάξει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των κοινοτήτων µπορούν να επωφεληθούν επίσης τα σχολεία.
Στρατηγικές για να αλλάξει το ευρύτερο περιβάλλον της κοινότητας περιλαµβάνουν την αύξηση της
συµµετοχής της κοινότητας:
επίσηµη και ανεπίσηµη επίβλεψη για τη νεολαία µέσω afterschool
προγραµµάτων για µετά το σχολείο και ψυχαγωγικές ευκαιρίες, Μείωση της πρόσβασης των νέων στο
αλκοόλ και τα ναρκωτικά και τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης, της στέγασης και των ευκαιριών
απασχόλησης σε φτωχές περιοχές.

Αυτή η εµπειρία ήταν πολύ χρήσιµη και ενδιαφέρουσα και τα αποτελέσµατα του έργου έχουν στόχο τη
δηµιουργία ενός νέου νόµου στην Ευρώπη όσον αφορά τον εκφοβισµό, ένα φαινόµενο που είναι εξαιρετικά
διαδεδοµένο στην Ευρώπη. Οι εθνικές εκθέσεις και οι δηµοσιεύσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µπορεί
να είναι χρήσιµες για τα µέλη που συµµετέχουν, προκειµένου να βελτιώσουν τις στρατηγικές για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Οι εθνικές εκθέσεις που περιλαµβάνουν την ανάλυση των ευρωπαϊκών µελετών περιπτώσεων και την
έκβαση της διακρατικής συζήτηση θα πρέπει να καθορίζουν τόσο την Εθνική Στρατηγική και την ευρωπαϊκή
στρατηγική για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού. Όπως είµαστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής στρατηγικής, ελπίζουµε ότι όλοι οι εταίροι θα είναι έτοιµοι να συµβάλλουν.
Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού αρχίζει και τελειώνει στα σχολεία.
Έχει βαθιές ρίζες οι οποίες είναι καταστροφικές για την κοινωνία επειδή αυτές οι συµπεριφορές έχουν την
τάση να επαναλαµβάνονται µέσα στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας κλπ. δεν χρειάζεται να ξεκινήσουµε
µε την υπόθεση ότι ο εκφοβισµός είναι κάτι που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
σχολείου. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να το θεωρούν ως κάτι πολύ πιθανό να συµβεί, γι' αυτό είναι επιτακτική
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα λεπτοµερές σχέδιο για την πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού
του φαινοµένου.
Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των µαθητών θα πρέπει να βελτιωθεί µε τη χρήση ενός διαφορετικού
µοντέλου διδασκαλίας. Νέες τάσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση, όπως η συνεργατική µάθηση και η
ανάθεση ενός έργου, θα µπορούσε να βοηθήσει για να αλλάξει την κατάσταση. Είναι γνωστό όµως ότι δεν
είναι επαρκώς καταρτισµένοι οι καθηγητές για να το πράξουν και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς.
Ο Cyber-εκφοβισµός εµφανίστηκε επίσης στη σχολική κοινότητα, µε σοβαρές συνέπειες. Οι νέες τεχνολογίες
τροποποιούν βαθιά τη λειτουργική σχέση και επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, της εκπαιδευτικής οµάδας
και της οικογένειας. Είναι σηµαντικό ότι οι εκπαιδευτικές οµάδες έχουν επίγνωση αυτής της εξέλιξης και είναι
εκπαιδευµένες να τις αντιµετωπίσουν καλύτερα. Το Σχολείο µπορεί να παίξει ένα µεγάλο ρόλο στη µείωση
του αριθµού των κυβερνο-εκφοβισµού από περιστατικά µέσα από την ενεργό εκπαιδευτική εκστρατεία. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε την ενηµέρωση των φοιτητών, κατά προτίµηση πριν ή ακόµα και µετά το συµβάν,
σχετικά µε την κατάλληλη συµπεριφορά στο διαδίκτυο και τη σωστή χρήση του.
Η ευθύνη πέφτει στους γονείς, καθώς θα πρέπει να λάβουν άµεσα µέτρα για τυχόν ανησυχητικά σηµάδια
στη συµπεριφορά των παιδιών τους. ∆εν µπορούµε να είµαστε αδιάφοροι όταν ένας νεαρός µαθητής πονάει
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ένα άλλο παιδί που χρειάζεται και έχει το δικαίωµα να προστατεύεται από την κοινωνία και να
αποκατασταθεί. Οι δράστες έχουν επίσης το δικαίωµα να αντιµετωπίζονται επαρκώς, επειδή είναι παιδιά
που προσπαθούν να µας επιστήσουν την προσοχή µε ένα λάθος τρόπο και οι ενήλικες που χρειάζεται να
ρυθµίσουν τα όρια και να τους δείξουν τη σωστή κατεύθυνση. Το σχολείο πρέπει να συµµετέχει σε αυτή τη
διαδικασία. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο άλλοι γονείς έχουν δείξει αξιοπιστία για τα
παιδιά τους, αισθάνονται ήρεµοι για την εκπαίδευση και την ασφάλειά τους. Εάν δεν δίνουµε προσοχή σε
αυτό που συµβαίνει, αν µείνουµε σιωπηλοί γι 'αυτό και το καλύπτουµε, οι ένοχοι θα συνεχίσουν τις δράσεις
τους προς τα θύµατα.
Τέλος, µπορούµε να παρατηρήσουµε το θετικό αντίκτυπο του έργου όπου έδωσε την ευκαιρία στο διδακτικό
προσωπικό να γνωρίσει το σηµαντικό θέµα του σχολικού εκφοβισµού και τους τρόπους αντιµετώπισής του.
Η ∆ιακρατική συζήτηση για το θέµα ήταν ό, τι πιο ευεργετικό, αφού ο εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο που
αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπιστεί από την
ανταλλαγή εµπειριών και τη γνώση µας γι 'αυτό. Μια προοδευτική συνεργασία και η δηµιουργία µιας κοινής
ευρωπαϊκής στρατηγικής µπορεί να εξαλείψει αυτό το φαινόµενο τόσο σήµερα όσο και στο µέλλον.
Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις µελέτες περιπτώσεων και από τις διακρατικές
συζητήσεις τα συµπεράσµατα είναι τα εξής:
• Ένας σαφής ορισµός του «εκφοβισµού», καθώς όλο το σχολείο πρέπει να εφαρµόζει στρατηγική αντιεκφοβισµού και όλο το προσωπικό του σχολείου. Οι διευθυντές που σχολίασαν τις Μελέτες Περιπτώσεων
ήταν αρκετά καθολικοί κατά την άποψή τους ότι τα σχολεία θα πρέπει να έχουν εγκρίνει πολιτικές και
διαδικασίες και να έχουν καλά εκπαιδευµένο προσωπικό που να ασχολείται καθηµερινά µε τη λειτουργία της
αντιi-εκφοβιστικής πολιτικής. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα περιστατικά αντιµετωπίζονται µε επαγγελµατισµό και
συνέπεια.
• Τα σχολεία θα πρέπει να είναι ενεργητικά και ενεργά στην αντιµετώπιση του εκφοβισµού π.χ. τον
εντοπισµό των τοµέων στους χώρους του σχολείου όπου η παρενόχληση µπορεί να συµβεί και να
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εκτάσεις παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων και
γευµάτων, το τρένο των µαθητών κλπ.
• Η πρώιµη παρέµβαση δίνει την καλύτερη ευκαιρία για επιτυχία και την καλύτερη ευκαιρία για µια µακράς
διαρκείας λύση
• Καλή κατάρτιση υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό για το πώς να εντοπίσουν
«σηµάδια» και να ανταποκριθούν σε περιστατικά εκφοβισµού αποτελούν ζωτική σηµασία. Οι δάσκαλοι δεν
πρέπει να φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια για να ασχοληθούν µε ένα πρόβληµα εκφοβισµού και τα κανάλια
να είναι πάντα ανοιχτά για να παραπέµψουν τα θέµατα προς τα πάνω
• Εκτός από την κατάρτιση µε βάση το σχολείο ενηλίκων, κάποια µορφή κατευθυντήριων γραµµών για τους
ίδιους τους φοιτητές απαιτείται επίσης, να τους καθοδηγήσει ώστε να γνωρίζουν τι είναι αποδεκτό και τι δεν
είναι, πώς µπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τον εαυτό τους και να προστατεύσουν τον εαυτό
τους από παρενόχληση στον κυβερνοχώρο.
• Εκπαίδευση για τους γονείς / κηδεµόνες είναι επίσης µια καλή ιδέα για να τους βοηθήσει να διακρίνουν τα
συµπτώµατα ενός παιδιού που είναι θύµα εκφοβισµού και κυρίως να κατανοήσουν πώς να προστατεύσουν
τα παιδιά τους από την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο
• Εξίσου σηµαντική είναι η ανάγκη να έχουν καλές γραµµές επικοινωνίας που επιτρέπουν στους µαθητές και
τους γονείς τους να αυξήσουν τις ανησυχίες τους και να τις αντιµετωπίσουν σοβαρά. Στο πλαίσιο αυτό έγινε
κάποιας µορφής µαθητικό συµβούλιο στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου οι ίδιοι οι µαθητές είναι συχνά οι πρώτοι
που θα αναγνωρίσουν το πρόβληµα
• Φαίνεται να υπάρχει µια διαφορά µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και ορισµένων από τους εταίρους µας

Αριθµός Έργου 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

της ΕΕ, επειδή οι εκπαιδευτικοί στο Ηνωµένο Βασίλειο εξακολουθούν να έχουν έναν ποιµαντικό ρόλο και
είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους µαθητές έξω από τις κανονικές παραµέτρους της
διδασκαλίας και της µάθησης και αναµένεται να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην καταπολέµηση της
παρενόχλησης, ενώ αυτό δεν συµβαίνει πάντα στους άλλους
• Οµοίως, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η αστυνοµία είναι η έσχατη λύση, αλλά και πάλι αυτό δεν συµβαίνει αλλού
• «Αφήστε την τιµωρία ταιριάζει στο έγκληµα» και «η δικαιοσύνη πρέπει να επικρατεί» είναι δύο φράσεις που
χρησιµοποιούνται συχνά στο Ηνωµένο Βασίλειο και τα οποία ισχύουν και σε καταστάσεις σχολικού
εκφοβισµού. Είναι σηµαντικό ότι τα σχολεία έχουν µια σειρά από αποτελεσµατικές διαθέσιµες κυρώσεις και
για οποιαδήποτε τιµωρία που επιβλήθηκε είναι ανάλογη µε το περιστατικό. Είναι επίσης σηµαντικό για τους
µαθητές να γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες των πράξεών τους
• ∆εν είναι όλες οι περιπτώσεις εκφοβισµού όπου θα πρέπει να επιλυθούν για την ικανοποίηση όλων των
µερών, π.χ. το τι ικανοποιεί τους γονείς του ενός νταής δεν σηµαίνει ότι ικανοποιεί τους γονείς του θύµατος
• Η χρήση των εκπαιδευµένων συµβούλων µπορεί να έχει πολύ ευεργετική επίδραση µακροπρόθεσµα τόσο
για τους θύτες όσο και τα θύµατα τους. Όλοι οι ειδικοί µας προτείνουν την πρώιµη παρέµβαση ως το κλειδί
για τη διάλυση πιθανών σεναρίων εκφοβισµού
• Ο ρόλος των φορέων χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικών ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά οι
διευθυντές θα πρέπει να έχουν εποπτικό ρόλο, θα πρέπει να ενηµερώνονται, αλλά να µην συµµετέχουν
άµεσα στα καθηµερινά περιστατικά.

Όπως αποδεικνύεται από τις διάφορες εθνικές εκθέσεις, όλοι οι εταίροι του έργου έχουν υπογραµµίσει τα
ακόλουθα κοινά θέµατα και προτείνουν κάποιες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές, τα οποία αναφέρονται εδώ
κάτω.
Όλοι οι εταίροι έχουν υπογραµµίσει τις δυσκολίες που µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
- Η ανάλυση της υπόθεσης επεσήµανε την έλλειψη εκπαιδευµένου προσωπικού στα σχολεία που µπορεί να
χειριστεί αποτελεσµατικά τέτοιου είδους καταστάσεις.
- ∆εν υπάρχει καµία αυστηρή τήρηση του νόµου στα σχολεία, όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητών
τηλεφώνων, η οποία θα ήταν πολύ χρήσιµη για την αντιµετώπιση της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο
- Υπάρχει µικρή ενεργή συνεργασία εκ µέρους όλων των εµπλεκοµένων, οι οικογένειες, τα σχολεία και τα
ιδρύµατα
- Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι το φαινόµενο σχολικού εκφοβισµού αρχίζει και τελειώνει στα σχολεία. Έχει
βαθιές ρίζες οι οποίες είναι καταστροφικές για την κοινωνία επειδή αυτές οι συµπεριφορές έχουν την τάση να
επαναλαµβάνονται µέσα στην οικογένεια, το χώρο εργασίας κλπ
- Το σχολείο παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των µαθητών, οι εκπαιδευτικοί ως εκπαιδευτικοί
παράγοντες, άµεσα υπεύθυνοι για την συµπεριφορά των µαθητών, όπου µαζί µε τη διεύθυνση του σχολείου
και τον υπεύθυνο των δηµόσιων αρχών θα πρέπει να συµµετέχουν περισσότερο στην εξασφάλιση της
ασφάλειας και της προστασίας στα σχολεία, αλλά και να επηρεάσει την ανάπτυξη της µη-βίαιης
συµπεριφοράς µεταξύ των µαθητών.
- ∆εν υπάρχει µια γενική πολιτική για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού και δεν υπάρχει καµία
εκπαίδευση γι 'αυτή στο σχολείο. Η πραγµατική κατανόηση του συστήµατος χρειάζεται µια προσέγγιση από
κάτω προς τα πάνω.

Αριθµός Έργου 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

- Παρά τις πολλές µεγάλες πρωτοβουλίες, το πρόγραµµα πρόληψης εκφοβισµού έχει κάποιες δυσκολίες στο
σχολείο. ∆εν υπάρχει κανένας µηχανισµός που να συνδέει τα πάντα σε µία συστηµατική δραστηριότητα. Ο
ρόλος της διοίκησης του σχολείου σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ παθητική, είναι θεατής σε αυτή τη
δραστηριότητα.
- ∆εν υπάρχει µια σαφώς καθορισµένη στρατηγική που θα πει τι και που θα πρέπει να κάνουν όταν
παρατηρήσουν τον εκφοβισµό. Η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι η εµφάνιση του είναι φυσιολογική και δεν
υπάρχουν περιπτώσεις να το επηρεάσουν.
- Υπάρχει επίσης ένας αριθµός των εκπαιδευτικών που δεν αντιδρούν καθόλου στην παρενόχληση, αν δεν
απειλεί την υγεία του µαθητή. Αν υπάρχει µια ευκαιρία όχι για να λύσει το πρόβληµα αλλά
για να οικοδοµήσουµε ένα σύστηµα πρόληψης, υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για να
χειριστούµε το πρόβληµα εκφοβισµού, όπως προκύπτουν από τις εθνικές εκθέσεις των εταίρων. Παρακάτω
υπάρχει µια κρίσιµη σύγκριση των συνεισφορών όλων των εταίρων και µια λίστα µε τις βέλτιστες πρακτικές:
- Ο χρόνος απόκρισης του σχολείου µπροστά σε µια περίπτωση εκφοβισµού, η προσοχή που δίνεται στον
αιτούντα, καθώς και η αφιέρωση στο συναίσθηµα φαίνεται να είναι παράγοντες που ευνοούν την επίλυση
προβληµάτων και επιτρέπουν τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων.
- Φαίνεται σηµαντικό ότι το σύνολο του προσωπικού του σχολείου (όχι µόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό,
αλλά και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) έχουν επίγνωση του θέµατος και της εξουσίας της δράσης σε
αυτόν τον τοµέα.
- Την ένταξη των µαθητών στην εφαρµογή των διατάξεων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την
καταπολέµηση της βίας ευνοούν µια προοδευτική µείωση της βίας και την εµφάνιση δηµοκρατικών
πρακτικών µέσα στο σχολείο
- Φαίνεται σηµαντικό η συµµετοχή των ειδικών
- Φαίνεται σηµαντικό να επιτευχθεί ένα έργο µε όλη την τάξη όταν τα γεγονότα συµβαίνουν µέσα σε µια τάξηοµάδα
- Θα πρέπει να υπάρχουν προγράµµατα ανακατασκευής τόσο για τον θύτη όσο και για το θύµα.
- Ο διάλογος και η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί µεταξύ του σχολείου και των γονέων, καθώς επίσης
υπάρχει ανάγκη για οργανωτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές (εγκαταστάσεις, την εποπτεία, τους κανόνες και
τους κανονισµούς)
- Οι καλύτερες στρατηγικές φαίνεται να είναι αυτές που συνδυάζουν πειθαρχικές κυρώσεις και εκπαιδευτικές
.
- Συνιστάται η αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας για τη διαµεσολάβηση.
- Η στενή συνεργασία µεταξύ όλων των εσωτερικών και εξωτερικών πρωταγωνιστές είναι εγγύηση για την
επιτυχία.
- Η συµµετοχή των µαθητών και των γονέων στο σύστηµα είναι απαραίτητη.
- Η σχολική κουλτούρα δεν µπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε µορφή παρενόχλησης.
- Το σχολείο πρέπει να διεξάγει µια σαφή και δίκαιη αντι-εκφοβιστικής πολιτικής
- Η έγκαιρη ανίχνευση και η πρόληψη είναι ζωτικής σηµασίας
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- Εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρονται σε οµάδες διδασκαλίας, µαθητές και γονείς
- Τα σχολικά προγράµµατα πρόληψης έχουν βρεθεί ότι µειώνουν τα ποσοστά επιθετικότητας και βίαιης
συµπεριφοράς ανάµεσα στους µαθητές
- Τα προγράµµατα πρόληψης πρέπει να επικεντρωθούν σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των
συναισθηµατικών: αυτογνωσία, συναισθηµατικού ελέγχου, της αυτοεκτίµησης, θετικών κοινωνικών
δεξιοτήτων, την κοινωνική επίλυση προβληµάτων, την επίλυση συγκρούσεων, και την οµαδική εργασία.
Πολλά από αυτά τα προγράµµατα βοηθούν τα παιδιά να µάθουν τις κοινωνικές δεξιότητες από την κατοχή
της παρατήρησης και αλληλεπίδρασης µε τους άλλους. Ορισµένα προγράµµατα περιλαµβάνουν διδακτική
διδασκαλία, µοντελοποίηση, και ρόλους για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διδάσκουν µη
βίαιες µεθόδους για την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και την ενίσχυση των µη βίαιων πεποιθήσεων
µεταξύ των νέων
- Η πρόληψη πρέπει να βασίζεται στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ενεργή, βιωµατική µεθόδο
διδασκαλίας που προωθεί τα χαρακτηριστικά, όπως η οµαδικότητα, η συνεργασία µε στόχο την ενίσχυση της
αυτοεκτίµησης του µαθητή και της κατανόησης. Είναι προφανές ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι κυρώσεων
έχουν αποτύχει σε γενικές γραµµές και ως εκ τούτου θα πρέπει να ψάξουµε για εναλλακτικές και πιο
αποτελεσµατικούς τρόπους διαχείρισης προβληµατικών συµπεριφορών των παιδιών.
- Θα ήταν καλό κάποιες παρεµβάσεις γονέων που βασίζονται στην οικογένεια να σχεδιαστούν για να
βελτιώσουν τις σχέσεις της οικογένειας. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι αυτές οι παρεµβάσεις, ειδικά
εκείνες που αρχίζουν νωρίς και αναγνωρίζουν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν µια οικογένεια,
µπορεί να έχουν σηµαντικές, µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στη µείωση της βίαιης συµπεριφοράς
- Στρατηγικές για να αλλάξει το ευρύτερο περιβάλλον της κοινότητας περιλαµβάνουν την αύξηση της
συµµετοχής της κοινότητας: Επίσηµη και ανεπίσηµη επίβλεψη για τη νεολαία µέσω προγραµµάτων και
ψυχαγωγικών ευκαιριών µετά το σχολείο: Μείωση της πρόσβασης των νέων στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά:
οικονοµική βελτίωση, στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης σε φτωχές περιοχές.
- Η Επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των µαθητών µας θα πρέπει να βελτιωθεί µε τη χρήση ενός
διαφορετικού µοντέλου διδασκαλίας. Νέες τάσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση, όπως η συνεργατική
µάθηση και την ανάληψη έργου, θα µπορούσαν να βοηθήσουν για να αλλάξει η κατάσταση. Είναι γνωστό
όµως ότι δεν είναι επαρκώς καταρτισµένοι οι καθηγητές για να το πράξουν και αυτό πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής
- Να αποδείξουν στους µαθητές ότι η βία δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι θα πρέπει να συζητήσουν µε τους
καθηγητές αν έχουν προβλήµατα
- Συζητήσεις, εναλλακτική συµπεριφορά συζήτηση µε τους µαθητές. Ενθαρρύνονται να µιλήσουν σε
εκπαιδευτικούς ή ειδικούς στο σχολείο αν αντιµετωπίζουν εκφοβισµό.
- Η συµµετοχή της αστυνοµίας θα έχει επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς
- Πολύ καλή συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των γονέων.
- Η σηµασία της ύπαρξης συµβούλων στο σχολείο
- ∆ηµιουργία ενδιαφέροντος, µέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων που µπορούν να εµπλέξουν τους µαθητές
- Όταν στην τάξη παρατηρείται µια τεταµένη κατάσταση µεταξύ πολλών µαθητών να τους πάρει για να
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µιλήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους πριν φύγουν από το σχολείο ώστει να αποφευχθούν
µεγαλύτερες
- Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα βασίζεται στις εµπειρίες των άλλων συναδέλφων σε άλλα σχολεία,
προκειµένου να συγκρίνουν τις στρατηγικές και να βρουν τις πιο αποτελεσµατικές λύσεις.
- Ενηµέρωση και εκπαίδευση στις οικογένειες για το ίδιο θέµα.
- ∆υνατότητα για προληπτικές δράσεις µε τους µαθητές και τις οικογένειες.
- Πρωτόκολλα δράσης σε περίπτωση που συµβούν αυτές οι καταστάσεις
- Συνεδρίες µε τους µαθητές ώστε να επιτύχουν την ευαισθητοποίησή τους για τη «σωστή» χρήση
κοινωνικών δικτύων, οι κανόνες χρήσης, οι κίνδυνοι, και να εξετάσουν τα θέµατα
- Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη το οικογενειακό υπόβαθρο και η στάση του γονέα που ενισχύουν και
διαιωνίζουν αυτές τις συµπεριφορές
- Κυρώσεις είναι καλό µόνο αν συνδυάζονται µε θετικά κίνητρα για την αλλαγή της συµπεριφοράς και
συζητήσεις µε επαγγελµατίες ψυχολόγους, παιδαγωγούς και εµπειρογνώµονες.
- Φαίνεται χρήσιµο να συνδυάζουν και πειθαρχικές κυρώσεις των εκπαιδευτικών.
- Ενεργή συµµετοχή σε διάφορες δραστηριότητες τους φέρνει κοντά και ενισχύει τη συνεργασία τους
- Η µεγαλύτερη συµµετοχή των γονέων. Είναι πραγµατικά σηµαντικό σε αυτή την κατάσταση για να
βοηθήσουν τους γονείς του Νικ να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές συνέπειες που θα µπορούσε να είχαν
συµβεί αν δεν είχε ο Nick τρέξει µακριά τόσο γρήγορα.
- Η αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας συνιστάται για τη διαµεσολάβηση.
- Η στενή συνεργασία µεταξύ όλων των εσωτερικών και εξωτερικών πρωταγωνιστές είναι εγγύηση για την
επιτυχία.
- Η συµµετοχή των µαθητών και των γονέων στο σύστηµα είναι απαραίτητη.
- Η κοινότητα, οι διαχειριστές, οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι µαθητές πρέπει να ενωθούν και να κάνουν τα
σχολεία ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόληψη και η τιµωρία δεν θα είναι αποτελεσµατική.
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BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Belgium:
[1]

Article from the newspaper “Le Soir” published on the 27th of April 2010:

[2]

http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-04-27/un-enfant-sur-cinq-harcele-a-l-ecole-766750.php

[3]

Website of the association “École sans harcèlement”:

[4]

http://www.schoolzonderpesten.be/fr/ecole-sans-harcelement

[5]

TVLux report “Pour une école sans harcèlement”:

[6]

http://www.tvlux.be/joomla/index.php/component/content/article/188/6175

[7]

Link to the survey carried out by the Service législation et gestion scolaires du Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique: “Prévention et lutte contre le cyber-harcèlement: un nouveau défi pour
l’école!”:

[8]

http://www.segec.be/Documents/Lgs/Prevention_et_lutte_contre_le_cyberharcelement.pdf

[9]

Eric Debarbieux, “Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’Ecole - Rapport
au Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative” – 12th of April 2011:

[10] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000231/
[11] Belsey. B., Retrieved October, 2006: www.cyberbullying.org
[12] Website:www.nonviolence.be
[13] L’Université de Paix:http://www.universitedepaix.org/presentation/
[14] Observatoire International de la Violence à l'Ecole:
[15] http://www.ijvs.org/2-6035-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole.php
[16] French Community – Gouvernement spécial. Jeunesse: Prévention et lutte contre les violences, press
release from the Government of the French Community, 19th of May 2006, 12 p
[17] Violence à l’école – Assistance en justice et/ou psychologique d’urgence, 25th October 2002,
onhttp://www.adm.cfwb.be/upload/docs/387_20021025_112927.pdf
[18] http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-08-30/un-numero-vert-pour-les-profs-en-detresse790295.php
[19] A survey carried out by the Ligue de l'Enseignement et de l’Éducation permanente: “Des écoles
POUR les adolescents – Un projet humaniste contre la violence” - 20/12/2007:
[20] http://www.ligue-enseignement.be/ligueenseignement/db/aig/gallery/Documents_et_dossiers/Enseignement_et_education/Etudes_/Des
écoles Pour les adolescents.pdf
[21] http://www.mda-infodesjeunes.be/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=1
[22] Website of the MIEC:http://g-e-d.eu/index.html
Tools for teaching teams:
[1]
[2]
[3]

www.pipsa.be : site with references of learning games and tools to promote health, with prevention
tools to be used in the classroom. In the tools catalogue, choose violences in the thematic search
engine.
Among books for the 6 to 12: Lili est harcelé à l’école, série Max et Lili, édition Caliligram, February
2012
Awareness tools from 7 years old : Et si on parlait du harcèlement à l’école, Association Les Petits
citoyens,
Paris,
2012.http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/et-si-sparlait-duharcelement-lecole-2012-01-01
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[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

Le Belfedar, from 10 years old: Belfedar is a cooperative game that allows to develop social skills to
prevent violence and positively manage conflicts, through exercises aiming at better knowing oneself
and the others, developing self-esteem, expressing and managing emotions, listening, collaborating,
www.belfedar.org
TISSERON, S. Le Jeu des trois figures. This game is intended for nursery schools, but can be
adapted for primary schools. Its objective is to help children reduce violence at school and develop
empathy. More information on : http://www.yapaka.be/professionnels/thematique/jeu-des-trois-figuresen-classes-maternelles
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2012/01/guide_pratique_le_harcelement_entre_eleves1.pdf Le harcèlement entre
élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter (Harassment between students: identify it, prevent it, deal
with it), Ministère de l’éducation nationale, Paris, January 2012: a guide published during the French
school.
More
information
on
campaign
against
harassment
at
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
Druart D., Waelpult M., Coopérer pour prévenir la violence, jeux et activités d’apprentissage pour les
enfants de 2 ½ à 12 ans , édition De Boeck, Collection Outils pour enseigner, 2009
Gerber J., Pour une éducation à la non-violence, activités pour éduquer les 8/12 ans à la paix et à la
transformation des conflits, édition Chronique sociale, Collection Couleur livres, 2006
PRUD'HOMME Diane, La violence à l’école n’est pas un jeu. Pour intervenir dès le primaire, éd
Remue-ménage, 2005

Bulgaria:
[1]

http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/fighting_discrimination/index.html?langid=bg

[2]

http://europe.bg/htmls/page.php?category=5&id=25266

[3] http://iamnotscared.pixel-online.org/index.php
[4]

http://www.mediapool.bg

[5]

http://nasilie.eu/?p=3819

[6]

http://www.parliament.bg/nciom

[7]

http://www.trz.bg/blog/?p=1783

Greece
[1]

Athanasiades, C., & Deliyanni-Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying in secondary school
students. Psychology in the Schools, 47(4), 328-341

[2]
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