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1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1.1 Δηζαγσγή
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο
καζεηέο ηνπ. Έλα ζηαζεξφ, αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Η εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, εθ ηεο
θχζεψο ηεο, ππνλνκεχεη θαη ππνζθάπηεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Η έξεπλα
δείρλεη φηη ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα έρεη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο
επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ησλ καζεηψλ, ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην
ζρνιείν, ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εμειίμνπλ ηα ελδηαθέξνληά
ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί ζεηηθά θαη ζηαζεξά λα αληηκεησπηζηεί κε κηα ζεηξά
κέηξσλ θαη

ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ην ζρνιείν κε ηηο νπνίεο φια ηα κέιε ηεο

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δλψ αλαγλσξίδεηαη φηη νηθνγελεηαθνί θαη
θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ γέλλεζε φζν θαη ζηελ
πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ, ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξφιεςε είλαη θνκβηθφ
ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο θαη δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Πξσηνβνπιίεο απφ ην
ζρνιείν κπνξνχλ είηε λα εληζρχζνπλ ζεηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ή λα ζπκβάινπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ ησλ γνλέσλ λα αιιάμνπλ ηελ κε απνδεθηή
ζπκπεξηθνξά. Οη γνλείο θαη νη καζεηέο έρνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν αιιά θαη
ηελ επζχλε λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε αξλεηηθή επίπησζε
ζην ζρνιείν ηεο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ πνπ ζπκβαίλεη αιινχ. Η έξεπλα ζε
δηεζλέο επίπεδν δείρλεη ζαθψο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο χπαξμεο θαη ηεο
εθαξκνγήο κηαο ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ. Μηα πνιηηηθή αληη-εθθνβηζκνχ,
φηαλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη ν
αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο
απαίηεζε γηα φια ηα ζρνιεία είλαη ε δεκηνπξγία

κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ

θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο θψδηθα
ζπκπεξηθνξάο.
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Κχξηνο

ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο θαη

θαζνδήγεζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ
ηεο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ πνπ ζπκβαίλεη αιινχ. Οη ζρνιηθέο αξρέο θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά
ηελ αληηκεηψπηζε θαηαγγειηψλ γηα εθθνβηζκφ θαζψο θαη πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ.
Η πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ελάληηα ζηνλ εθθνβηζκφ πξέπεη λα απνηειεί θνηλή επηδίσμε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, λα δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη λα
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ.
1.2 Πεξίιεςε ησλ θπξηόηεξσλ εκείσλ
Σα παξαθάησ είλαη κηα πεξίιεςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αλαθέξνληαη κέζα ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ο εθθνβηζκφο νξίδεηαη σο αλεπηζχκεηε, αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ιεθηηθή,
ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή, πνπ δηελεξγείηαη απφ έλα άηνκν ή νκάδα θαηά άιινπ
πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην ρξφλν. Οη δηαδηθαζίεο απηέο
θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ν νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη θπβεξλνεθθνβηζκφ θαη
εθθνβηζκφ ηαπηφηεηαο φπσο νκνθνβηθφ θαη ξαηζηζηηθφ εθθνβηζκφ.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βέιηηζηεο
πξαθηηθήο ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη
απαηηνχλ φια ηα ζρνιεία λα δεζκεπηνχλ ζε απηέο ηηο αξρέο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο
αληη-εθθνβηζκνχ ηνπο. Οη βαζηθέο αξρέο είλαη νη εμήο:
 Έλα ζεηηθφ πνιηηηζκέλν ζρνιηθφ θιίκα.
 Απνηειεζκαηηθή εγεζία.
 Μία επξεία πξνζέγγηζε απφ φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
 Μηα θνηλή θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη εθθνβηζκφο θαη πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ.
 Δθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο θαη πξφιεςεο .
Απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ.
 Τπνζηήξημε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ.
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 πλεπή θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.


πλερή

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηεο

πνιηηηθήο

γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ πξφιεςε ηνπ
εθθνβηζκνχ είλαη κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θιίκα

επλντθφ

ζηε

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ζεηηθήο ζρνιηθήο
θνπιηνχξαο θαη παξέρνπλ επίζεο ζηα ζρνιεία κεξηθέο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ
νηθνδφκεζε ελφο ηέηνηνπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία κηαο πξνζέγγηζεο απφ φιε ηελ ζρνιηθή
θνηλφηεηα, ηε δηνίθεζε, ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Δθηφο απφ ην
ξφιν ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, νη γνλείο θαη νη καζεηέο έρνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν θαη επζχλε λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ην
ζρνιηθήο

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα ρεηξηζηνχλ νπνηαδήπνηε αξλεηηθή

επίπησζε εληφο ηνπ ζρνιείνπ ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ πνπ ζπκβαίλεη αιινχ.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο απαηηνχλ,

ε πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ,

λα απνηειεί

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη
ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο θαη πξφιεςεο πνπ ην ζρνιείν ζα εθαξκφζεη πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη ζηελ γεληθή πνιηηηθή θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ.
Η πνιηηηθή ελάληηα ζηνλ εθθνβηζκφ πξέπεη επίζεο λα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
ην ζρνιείν ζα αθνινπζήζεη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ,
γηα ηελ επίζεκε αλαθνξά θαη ηελ θαηαγξαθή θαηλνκέλσλ εθθνβηζκνχ. Οη
δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε

ηελ θαηεχζπλζε πνπ

θαζνξίδνληαη ζην παξφληα θαλνληζκφ.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
εθθνβηζκνχ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε, φζν απηφ είλαη
δπλαηφ, ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη φρη

ζηελ απφδνζε επζπλψλ θαη

θαηεγνξηψλ.

7

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη δηαπηζησζεί απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ φηη έρεη
πξνθχςεη εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά:
 Οη γνλείο ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ ζε πξψην
ζηάδην γηα ην ζέκα θαη λα πιεξνθνξεζνχλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα
ιεθζνχλ.
 Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ παξαηήξεζε ην θαηλφκελν πξέπεη λα ηεξήζεη γξαπηά αξρεία
πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο

γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο θαη λα

απνθαηαζηήζεη, φζν είλαη εθηθηφ, ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
 Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ παξαηήξεζε ην θαηλφκελν πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηε
ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ ζην ηππνπνηεκέλν πξφηππν εγγξαθήο ζην Παξάξηεκα 3.
Έλα αληίγξαθν πξέπεη λα παξέρεηαη ζην δηεπζπληή θαη ζηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ
πνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ έρεη θαζνξίζεη.

2. ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ
2.1 Οξηζκόο ηνπ εθθνβηζκνύ
ην πιαίζην απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ,

ν εθθνβηζκφο νξίδεηαη σο αλεπηζχκεηε

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή πνπ δηελεξγείηαη απφ έλα
άηνκν ή νκάδα θαηά άιινπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ θαη ε νπνία επαλαιακβάλεηαη
ζην ρξφλν.
Οη παξαθάησ ηχπνη ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ νξηζκφ
ρσξίο λα εμαληινχληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο:
I.

Δθ πξνζέζεσο απνθιεηζκφο, θαθφβνπια θνπηζνκπνιηά θαη άιιεο κνξθέο

ζρεζηαθνχ εθθνβηζκνχ
II. Κπβεξλνεθθνβηζκφο
III. Δθθνβηζκφο βαζηζκέλνο ζηελ

ηαπηφηεηα, φπσο νκνθνβηθφο εθθνβηζκφο,

ξαηζηζηηθή παξελφριεζε, εθθνβηζκφο κε βάζε ηελ ηζηγγάληθε θαηαγσγή

θαη ν

εθθνβηζκφο θαηά αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
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ΙV. Δπηπιένλ, ε ηνπνζέηεζε ελφο πξνζβιεηηθνχ δεκφζηνπ κελχκαηνο, εηθφλαο ή
δήισζεο ζε έλαλ ηζηφηνπν (site) θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή ζε άιια δεκφζηα θφξνπκ
φπνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ηέηνηα κελχκαηα θαη

κπνξνχλ αλαπαξαρζνχλ απφ

άιινπο αλζξψπνπο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά.
V.

Μεκνλσκέλα ή άπαμ πεξηζηαηηθά εθ πξνζέζεσο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο

πξνζβιεηηθνχ ή επηδήκηνπ

κελχκαηνο ζε θηλεηφ

ηειέθσλν ή άιισλ πξνζσπηθψλ κελπκάησλ δελ εκπίπηνπλ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ ηεο
παξελφριεζεο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
2.2 Σύπνη εθθνβηζκνύ
Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά απφ ηα είδε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί
λα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ καζεηψλ:
I. Φπζηθή επηζεηηθόηεηα: Απηή ε ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη ζπξψμηκν, βίαην
ζπξψμηκν, γξνλζνθφπεκα, θινηζηέο, ζθνχληεκα θαη γιίζηξεκα. Μπνξεί επίζεο λα
ιάβεη ηε κνξθή ζνβαξήο ζσκαηηθήο επίζεζεο. Δλψ νη καζεηέο ζπρλά επηδίδνληαη ζε
απηνζρέδηα παηρλίδηα επαθήο, απηά κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
«θάιπςε» γηα ηε ζσκαηηθή παξελφριεζε ή ηελ πξφθιεζε πφλνπ.
II. Φνβέξα: Κάπνηεο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ ιακβάλνπλ ηε κνξθή «θνβέξαο».
Μπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο πνιχ επηζεηηθήο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο κε ηε
θσλή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φπιν. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθή κπνξεί λα είλαη κηα
έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ κεηαθέξεη επηζεηηθφηεηα ή θαη απέρζεηα.
ΙΙΙ. Απνκόλσζε / απνθιεηζκόο θαη εθθνβηζκόο ζρεηηθόο κε ηηο αλζξώπηλεο
ζρέζεηο: Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη ζθφπηκα απνκνλσκέλν,
απνθιεηζκέλν ή αγλνεκέλν απφ θνκκάηη ή φιε ηελ νκάδα. Απηή ε πξαθηηθή μεθηλά
ζπλήζσο απφ ην πξφζσπν πνπ αζθεί ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη

είλαη

δχζθνιν λα αληρλεπζεί. Μπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ην γξάςηκν πξνζβιεηηθψλ
ζρνιίσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, απφ ηελ δηαθίλεζε ζεκεησκάησλ ή απφ ςηζπξηζηέο
πξνζβνιέο ζρεηηθέο

κε ην καζεηή - ζχκα. Ο εθθνβηζκφο κέζα απφ ζρέζεηο

ζπκβαίλεη φηαλ νη πξνζπάζεηεο ελφο αηφκνπ λα θνηλσληθνπνηεζεί θαη λα δνκήζεη ηηο
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ επαλεηιεκκέλα απνξξίπηνληαη ή ππνλνκεχνληαη.
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ΙV. Κπβεξλνεθθνβηζκόο: Απηφ ην είδνο ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη φιν θαη πην ζπρλφ θαη
εμειίζζεηαη ζπλερψο. Δίλαη εθθνβηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί σο
θείκελν, θσηνγξαθίεο, βίληεν ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, e-mail, instant
messaging (IM), εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο παηρληδηψλ, chat-rooms θαη άιιεο on-line
ηερλνινγίεο. Σν λα γίλεηαη θάπνηνο

ζηφρνο ησλ αθαηάιιεισλ ή επηδήκησλ

κελπκάησλ είλαη ε πην θνηλή κνξθή ηνπ online εθθνβηζκνχ. Καζψο ν
θπβεξλνεθθνβηζκφο

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα δηαπξάμεη εθθνβηζηηθή

ζπκπεξηθνξά θαη δελ απαηηεί πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, κπνξεί λα ζπκβεί αλά
πάζα ζηηγκή κέξα ή λχρηα. Πνιιέο κνξθέο εθθνβηζκνχ κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ
κέζσ ηνπ θπβεξλν-εθθνβηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηνρνπνηεκέλνο καζεηήο
κπνξεί λα ιάβεη νκνθνβηθά κελχκαηα ή εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ, λα
πνζηαξηζηνχλ κε αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ
εκθάληζε ηνπ θ.ιπ.
V. Δμύβξηζε: Η επίκνλε εμχβξηζε πνπ απεπζχλεηαη ζην ίδην άηνκν πνπ πιεγψλεη,
πξνζβάιεη ή ηαπεηλψλεη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. πρλά ε εμχβξηζε απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή εκθάληζε,
ή ζην ληχζηκν. Η ζρνιηθή επίδνζε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη εμχβξηζε. Απηή ε
θαηάζηαζε ηείλεη λα νδεγεί ζε δχν άθξα. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ ζηνρνπνηνχληαη
ιφγσ ηεο θαθήο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο θαη ζην άιιν άθξν, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ
επεηδή έρνπλ πςειέο επηδφζεηο, γίλνληαη ζηφρνο.
VI. Τιηθέο δεκηέο-θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο: Σα πξνζσπηθά είδε κπνξεί λα είλαη ην
επίθεληξν εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε
δεκηά ζηα ξνχρα, ζην θηλεηφ ηειέθσλν ή άιιεο ζπζθεπέο, ζηα ζρνιηθά βηβιία ή άιιν
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζεηή. Σα πεξηερφκελα ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο θαη θαζεηίλαο
κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζην πάησκα. Πξνζσπηθά είδε θαη αληηθείκελα
κπνξεί λα παξακνξθσζνχλ, λα ζπάζνπλ, λα θιαπνχλ ή λα θξπθηνχλ.
VII. Δθβηαζκόο: Μπνξεί λα ηεζνχλ απαηηήζεηο γηα ρξήκαηα, ζπρλά ζπλνδεπφκελεο
απφ απεηιέο, κεξηθέο θνξέο απηέο νη απεηιέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζηνρνπνηεκέλνο καζεηήο δελ ππνθχπηεη. Έλαο καζεηήο κπνξεί επίζεο λα
εμαλαγθαζηεί ζε θινπή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε απηνχ πνπ αζθεί
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά.
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3. ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ ΔΚΦΟΒΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
3.1 Δπηπηώζεηο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Οη καζεηέο πνπ είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ αηζζήκαηα
αλαζθάιεηαο, εμεπηειηζκνχ θαη ππεξβνιηθνχ άγρνπο θαη έηζη κπνξεί λα γίλνπλ πην
επάισηνη. Η απηνπεπνίζεζε ηνπο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί κε ηε ζπλερή κείσζε ηεο
απηνεθηίκεζεο ηνπο. Αλ θαη δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ην ηη ηνπο ζπκβαίλεη, ν
πφλνο ηνπο ππνδεηθλχεηαη κέζα απφ αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Αθξαίεο πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηνθηνλία. Δίλαη, σο εθ
ηνχηνπ, ζεκαληηθφ λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο ε
έγθαηξε παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή.
Οη καζεηέο πνπ γίλνληαη κάξηπξεο ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηνχλ
θαη κπνξεί λα ππνθέξνπλ κε παξφκνηνπο ηξφπνπο κε εθείλνπο πνπ έρνπλ πέζεη
ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο πνπ είλαη κάξηπξεο ηνπ εθθνβηζκνχ
πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα

θαη κνηξάδνληαη απηή ηελ ηαπηφηεηα κπνξεί λα

βηψζνπλ άγρνο θαη λα αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη ππφ απεηιή. Οη καζεηέο κπνξνχλ
επίζεο λα αηζζάλνληαη ελνρέο ή αγσλία επεηδή δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ην
ζχκα εθθνβηζκνχ.
Τπάξρνπλ επίζεο ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα πνπ αζθνχλ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη
καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα δηαηξέρνπλ
πςειφηεξν θίλδπλν θαηάζιηςεο. Άιιεο πηζαλέο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο κηαο αληηθνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο,
αγρψδεηο δηαηαξαρέο, κηα πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζηελ ελήιηθε δσή κε κεησκέλα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά
επηηεχγκαηα.
3.2 Γείθηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Σα αθφινπζα ζεκάδηα θαη ζπκπηψκαηα κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ φηη έλαο καζεηήο
είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ:
Ι. Άγρνο ζρεηηθά κε ην λα πεγαίλεη ή λα θεχγεη απφ ην ζρνιείν π.ρ. δεηάεη απφ ηνπο
γνλείο ηνπ λα ηνλ πεγαίλνπλ κε ην απηνθίλεην θαη λα ηνλ παίξλνπλ νη ίδηνη απφ ην
ζρνιείν.
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ΙΙ. Απξνζπκία λα πάεη ζην ζρνιείν, άξλεζε λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα.
ΙΙΙ.

Πηψζε ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, απψιεηα ζπγθέληξσζεο θαη απψιεηα ηνπ

ελζνπζηαζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζρνιείν.
ΙV. πρλή εκθάληζε ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ, π.ρ. πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζην ζηνκάρη.
V. Αλεμήγεηεο αιιαγέο είηε ζηε δηάζεζε ή ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα είλαη
ηδηαίηεξα αηζζεηή πξηλ απφ ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν, κεηά ηα ζαββαηνθχξηαθα ή
κεηά απφ ζρνιηθέο δηαθνπέο.
VI. Οξαηά ζεκάδηα άγρνπο ή δπζθνξίαο π.ρ. ηξαπιηζκφο, απφζπξζε, εθηάιηεο,
δπζθνιία ζηνλ χπλν, θιάκα, άξλεζε ηξνθήο, εκεηφο, λπρηεξηλή ελνχξεζε.
VII. Απζφξκεηεο κε ζπλεζηζκέλεο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ καζεηή παξαηεξήζεηο
ζρεηηθά είηε κε καζεηέο ή κε θαζεγεηέο.
VIII. Αληηθείκελα ηνπ καζεηή πνπ ιείπνπλ ή είλαη θαηεζηξακκέλα.
IX. Απμεκέλα αηηήκαηα γηα ρξήκαηα.
X. Αλεμήγεηνη κψισπεο ή θνςίκαηα ή θαηεζηξακκέλα ξνχρα.
XI. Απξνζπκία ή άξλεζε λα πεη φ,ηη ηνλ ελνριεί.
Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιια ζπκπηψκαηα, αλάινγα κε ην άηνκν θαη ηελ
πεξίπησζή ηνπ. Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα φηη έλαο
καζεηήο είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ επαλαιακβάλνληαη ή
ζπκβαίλνπλ ζε ζπλδπαζκφ, απηά ηα ζεκάδηα πξάγκαηη ρξήδνπλ

δηεξεχλεζεο,

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ηη επεξεάδεη ηνλ καζεηή.

4. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΚΦΟΒΗΜΟ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη θάζε καζεηήο κπνξεί λα πέζεη ζχκα
εθθνβηζκνχ ή λα αζθήζεη εθθνβηζκφ.
4.1 Ο καζεηήο ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζε εθθνβηζκό
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Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ εθθνβηζκνχ δελ είλαη απιψο ζέκα ζπκπεξηθνξάο, αιιά
έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε κηα έιιεηςε ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Δθθνβηζκφο πνπ πεγάδεη απφ πξνθαηαιήςεηο ή βαζίδεηαη
ζε θάζε είδνπο δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
ζηελ πξφθιεζε εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Οη καζεηέο πνπ αζθνχλ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ επηζεηηθή
ζηάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ επίπεδν απηνπεηζαξρίαο. Μπνξνχλ λα ζηεξνχληαη
νπνηαδήπνηε αίζζεζε ηχςεσλ πείζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο φηη ηα άιια άηνκα αμίδνπλ
ηελ κεηαρείξηζε πνπ ιακβάλνπλ.
Οη καζεηέο πνπ αζθνχλ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξνχλ λα επηδεηνχλ ηελ
πξνζνρή επηδηψθνληαο λα εληππσζηάζνπλ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο. Μπνξεί λα κελ
δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπάζρνπλ θαη λα ζπλαηζζάλνληαη. Μπνξεί

λα

αγλννχλ ή λα αδηαθνξνχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ αηφκνπ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ σο ζχηεο,
ζπρλά ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε.
Ωζηφζν, πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξηζηεί φηη νη καζεηέο πνπ αζθνχλ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά δελ ζθνπεχνπλ πάληα λα εθθνβίζνπλ ή ελδερνκέλσο δελ αλαγλσξίδνπλ
ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ δξάζεσλ πάλσ ζηνπο άιινπο.
Γελ είλαη θαζφινπ αζπλήζηζην

νη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ εθθνβηζηηθή

ζπκπεξηθνξά λα έρνπλ ππάξμεη θαη νη ίδηνη ζχκαηα εθθνβηζκνχ.
4.2 Ο καζεηήο ν νπνίνο είλαη ζύκα εθθνβηζκνύ
Κάζε καζεηήο ρσξίο θακία δηθή ηνπ επζχλε ή θηαίμηκν κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο
εθθνβηζκνχ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ καζεηψλ λα πεηξάδεη ή λα θνξντδεχεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ωζηφζν, ζε έλα
νξηζκέλν ζεκείν, ηα πεηξάγκαηα θαη νη θνξντδίεο κπνξεί λα γίλνπλ κνξθέο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη καζεηέο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα
πέζνπλ ζχκα εθθνβηζκνχ είλαη εθείλνη πνπ αληηδξνχλ κε κηα επάισηε θαη αγρσκέλε
ζπκπεξηθνξά. Η βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλερή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηελ ιεθηηθή, ζσκαηηθή ή
ςπρνινγηθή βία.

13

Οη καζεηέο πνπ είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα
θαηαγγείινπλ ηνλ εθθνβηζκφ. Οη δπζθνιίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
I. Tν θφβν ησλ αληηπνίλσλ
IΙ. Αλεζπρίεο κήπσο αληηκεησπηζηνχλ σο «καπθιά» αλαθέξνληαο ηνλ εθθνβηζκφ.
IΙΙ. Αλεζπρίεο κήπσο «μπλέξοςν» κε ην δηεπζπληή ή θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηελ
αλαθνξά ηνπ εθθνβηζκνχ.
IV. Φφβν κήπσο δελ έρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ
εθθνβηζκνχ.
V. Αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ην πσο ην ζρνιείν ζα ρεηξηζηεί ην φιν ζέκα.
VI. Γελ αηζζάλνληαη απνιχησο βέβαηνη φηη ζα γίλνπλ πηζηεπηνί.
4.3 Οη πην επάισηνη καζεηέο
Αλ θαη ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε καζεηή, είλαη γλσζηφ φηη
νξηζκέλνη κπνξεί λα είλαη πην επάισηνη ή ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα βηψζνπλ ηνλ
εθθνβηζκφ. Σέηνηεο επάισηεο νκάδεο πεξηιακβάλνπλ καζεηέο κε αλαπεξία ή κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εζληθέο κεηνλφηεηεο
θαη νκάδεο κεηαλαζηψλ, καζεηέο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, καζεηέο δηαθνξεηηθψλ
θαη κεηνλνηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ. Μπνξεί λα ππάξρεη κηα απμεκέλε εππάζεηα
ζηνλ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
ηδηαίηεξα κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ή ζηελ θνηλσληθή
πξνζαξκνγή. Μεξηθνί καζεηέο κε ζχλζεηεο αλάγθεο κπνξεί λα ζηεξνχληαη ηελ
θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εκπηζηεχνληαη ηνπο
πάληεο αλεπηθχιαθηα. Σέηνηνη καζεηέο κπνξεί λα είλαη πην επάισηνη επεηδή δελ
έρνπλ ηηο ίδηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο, φπσο νη άιινη ζην λα
αλαγλσξίζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ελάληηα ζηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Η έξεπλα δείρλεη φηη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πην πηζαλφ λα πέζνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ απφ φηη νη
άιινη. Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα έρεη κηα πην ζνβαξή επίπησζε ζηα παηδηά απηά. Γηα
παξάδεηγκα, νξηζκέλεο κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζηα
παηδηά κε θαη ρσξίο θάπνηεο αλαπεξίεο, φπσο δπζθνιία ζηελ άξζξσζε θαη ζηελ
νκηιία, δείρλνπλ φηη ν εθθνβηζκφο έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απηνεθηίκεζε γηα
14

ηα άηνκα κε αλαπεξία. Οκνθνβηθφο εθθνβηζκφο δειαδή ν εθθνβηζκφο πνπ αζθείηαη
ζε εθείλνπο πνπ είλαη ή πνπ ζεσξνχληαη

φηη έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή

ηαπηφηεηα, έρεη βξεζεί επίζεο λα είλαη δηαδεδνκέλνο κε ηζρπξέο απνδείμεηο φηη νη ελ
ιφγσ καζεηέο έρνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα κηιήζνπλ αλνηθηά ή λα αλαθέξνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ ελαληίνλ ηνπο.
4.4 Πνύ κπνξεί λα ζπκβεί ν εθθνβηζκόο;
Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζπκβεί νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή, αιιά ππάξρνπλ
νξηζκέλεο επνρέο θαη ηφπνη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηνλ εθθνβηζκφ.
Κςβεπνο-εκθοβιζμόρ
Πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ζεκαίλεη φηη θπβεξλνεθθνβηζκφο κπνξεί λα ζπκβεί φιν
ην εηθνζηηεηξάσξν θαη νχηε θαη ην ζπίηη ηνπ καζεηή κπνξεί λα είλαη έλα αζθαιέο
θαηαθχγην απφ ηέηνηνπ είδνπο

εθθνβηζκφ. Οη καζεηέο

φιν θαη πεξηζζφηεξν

επηθνηλσλνχλ κε ηξφπνπο πνπ ζπρλά είλαη άγλσζηνη ζηνπο ελήιηθεο θαη δελ
ππφθεηληαη ζε έιεγρν. Η θχζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ζην ςεθηαθφ
πεξηερφκελν λα κπνξεί λα κνηξαζηεί θαη λα ζεαζεί απφ έλα πνιχ επξχ θνηλφ ζρεδφλ
ακέζσο θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα δηαγξαθεί

νξηζηηθά. Δλψ ν εθθνβηζκφο ζηνλ

θπβεξλνρψξν ζπρλά ζπκβαίλεη ζην ζπίηη θαη ην βξάδπ, ν αληίθηππνο κπνξεί λα γίλεη
αηζζεηφο ζην ζρνιείν.
Πεπιοσέρ μη ελεγσόμενηρ - εποπηεςόμενηρ δπαζηηπιόηηηαρ
Ο εθθνβηζκφο ζηα ζρνιεία πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ.
ρνιηθά πξναχιηα κε θξπθά ή κε ειεγρφκελα

κέξε κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλα

πεξηβάιινλ επλντθφ γηα εθθνβηζκφ. Πνιιά ζπλεζηζκέλα παηρλίδηα ζην ζρνιηθφ
πξναχιην παξέρνπλ επθαηξίεο γηα εθθνβηζκφ ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θχζεο. Δίλαη
ζρεηηθά εχθνιν ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο λα εθθνβηζηεί θάπνηνο καζεηήο. Σν επίπεδν
ζνξχβνπ θαιχπηεη πνιιά απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. Σν πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ
παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο λα πεηξάδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο.
Μπνξεί επίζεο λα είλαη ν ρψξνο γηα ηνλ εθθνβηζκφ απφ νκάδεο. πλερήο πξφθιεζε
κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κηα θπζηθή πάιε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην
άηνκν ζχκα εθθνβηζκνχ κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη ν επηηηζέκελνο.
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Σνπαιέηεο, δηάδξνκνη, απνδπηήξηα, ρψξνη κε ληνπιάπηα, ε αίζνπζα γπκλαζηηθήο
κπνξεί λα είλαη ν ρψξνο ηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο. Η
ζπκπεξηθνξά

ησλ

καζεηψλ

ζε

απηέο

ηηο

πεξηνρέο

απαηηεί

πξνζεθηηθή

παξαθνινχζεζε.
Ο εκθοβιζμόρ ζηην ηάξη
Δθθνβηζκφο κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαη κέζα ζηελ ηάμε. Μπνξεί λα ζπκβεί
δηαθξηηηθά κέζα απφ καηηέο θαη βιέκκαηα, απφ γέιηα θνξντδεπηηθά ή εηξσληθά , αιιά
κπνξεί θαη λα πάξεη ηελ πην απξνθάιππηε κνξθή ζσκαηηθνχ εθθνβηζκνχ. Μπνξεί
επίζεο λα επηδεηλσζεί εάλ ε αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο «επιηπέπει» ζηνπο καζεηέο λα
θάλνπλ ππνηηκεηηθά ζρφιηα γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή άιινπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ωζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο ππνβφζθνληεο ιφγνπο
ηέηνησλ ζρνιίσλ ζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα απνθαιχςνπλ θάηη
πνπ ηνπο αλεζπρεί θαη, επνκέλσο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Ο εθθνβηζκφο
κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη αλά πάζα ζηηγκή κέζα ζηε ηάμε, αλεμάξηεηα απφ ηηο
θηλήζεηο ησλ καζεηψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Μεηάβαζη και αποσώπηζη από ηο ζσολείο
Η πεξηνρή ακέζσο έμσ απφ ην ζρνιείν, ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη ε γχξσ γεηηνληά
γίλνληαη ζπρλά πεξηνρέο εθθνβηζκνχ. Ο εθθνβηζκφο κπνξεί επίζεο λα ιάβεη ρψξα
ζηε ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ ή θαζνδφλ πξνο θαη απφ ην ζρνιείν αλεμάξηεηα αλ απηφ
γίλεηαη πεξπαηψληαο, κε πνδήιαην ή κε ηα ιεσθνξεία ηεο γξακκήο.

5. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΖΜΑΣΟ
5.1. Αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο
Ο

χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ, θαη εηδηθά ελφο Πεηξακαηηθνχ

ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ,

πξέπεη λα

δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ αληηεθθνβηζηηθή πνιηηηθή ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ.Δ..,
ην δηδαθηηθφ θαη ην κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ δηεπζπληή θαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αλάπηπμε
ζηξαηεγηθψλ ζε φιν ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ
είλαη θνηλή απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ

φινη νη
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ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε αληίιεςε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ
πεξηερφκελνπ απηήο ηεο πνιηηηθήο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν είλαη νη εμήο:
I. Να δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ
λα είλαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη «ανεκηικό» ζηε δηαθνξά.
II. Να δεκηνπξγεί έλα ζρνιηθφ θιίκα ην νπνίν λα είλαη αλνηθηφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη λα
ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο γηα λα απνθαιχςνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά.
III. Να θάλεη ζαθέο ζε νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηνίθεζεο

ηνπ ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, εζεινληέο θιπ, φηη ν

εθθνβηζκφο είλαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά.
IV. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνιηθή επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε φινπ ηνπ θάζκαηνο
ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
V. Να παξέρεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
VI. Να παξέρεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλαθνξά

ηεο

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
VII. Να αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα ζηήξημεο γηα φζνπο έρνπλ ππνζηεί εθθνβηζκφ θαη
γηα φζνπο εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.
VIII. Να ζπλεξγαζηεί θαη κε δηάθνξνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
φισλ ησλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.
IX.

Να δηεπθνιχλεη

ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο

αληηεθθνβηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ.
5.2 Γέζκεπζε γηα ηηο βαζηθέο αξρέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο
Κάζε ζρνιείν πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ αληηεθθνβηζηηθή ηνπ πνιηηηθή φηη ην
ζρνιείν αλαγλσξίδεη ηελ πνιχ ζνβαξή θχζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνπο καζεηέο θαη φηη, ζπλεπψο, ην ζρνιείν είλαη
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πιήξσο δεζκεπκέλν ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο:
I. Μηα ζεηηθή θνπιηνχξα θαη έλα ζεηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ηα νπνία είλαη αλνηθηά
ζηε δηαθνξά θαη βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα ελψ ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο
λα απνθαιχςνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε
έλα κε απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ.
ΙΙ. Η απνηειεζκαηηθή εγεζία.
ΙΙΙ. Μηα πξνζέγγηζε ζε φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιείνπ,
IV. Μηα θνηλή αληίιεςε ηνπ ηη είλαη εθθνβηζκνχ θαη πνηέο νη επηπηψζεηο ηνπ.
V.

Η

εθαξκνγή

ησλ

ζηξαηεγηθψλ

εθπαίδεπζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο, γηα λα

θαη

πξφιεςεο,

νηθνδνκεζεί

ε

ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο θαη ε αλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
VI. Η απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη πξνζνρή ησλ καζεηψλ.
VII. Τπνζηήξημε γηα ην πξνζσπηθφ.
VII. πλεπήο θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηε ρξήζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ
παξέκβαζεο.
VIII. Η ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αληηεθθνβηζηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ.
5.3 Κνηλνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πνιηηηθή αληηεθθνβηζκνχ ηνπ
ζρνιείνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, λα δεκνζηεχεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ θαη βέβαηα γηα έλα Πεηξακαηηθφ ζρνιείν λα εγθξίλεηαη απφ ην ΔΠ.Δ.. Ο
χιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην ΔΠ.Δ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε πνιηηηθή
πξνβάιιεηαη θαη πξνσζείηαη ζε φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Η δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ
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ελεκέξσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηπηψζεσλ εθθνβηζκνχ. Οη θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη άιιεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ εθθνβηζκφ πξέπεη λα παξέρνληαη ζε θηιηθέο πξνο ην καζεηή θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ κνξθέο θαη ζα πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
5.4 Πξόιεςε ηεο παξελόριεζεο
Σα ζρνιεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ ηζφηεηα λα
ιακβάλνπλ κέηξα πνπ είλαη επιφγσο εθηθηά γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξελφριεζεο θαη
ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Η

λνκνζεζία γηα ηελ ηζφηεηα απαγνξεχεη ηελ

παξελφριεζε γηα νπνηαδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: ην θχιν, ηελ πνιηηηθή
θαηάζηαζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε
ζξεζθεία, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία, ηε θπιή θαη ηελ ηζηγγάληθε θαηαγσγή. χκθσλα
κε ηε λνκνζεζία ηεο ηζφηεηαο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απαγνξεχεηαη επίζεο. Οη
απαγνξεχζεηο απηέο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο, γηα παξάδεηγκα
ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηνπο ρψξνπο ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο
θαη πεξηπάηνπο.
Σα ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα παξελνρινχλ άιινπο
καζεηέο. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ή νπνηνλδήπνηε
επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γνλέσλ. Σα ζρνιεία κπνξεί λα
είλαη ππφινγα γηα παξελφριεζε πνπ δηαπξάηηεηαη απφ έλαλ εξγαδφκελν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, άζρεηα αλ απηφ έγηλε κε γλψζε ή έγθξηζε ηνπ ζρνιείνπ.
Όια ηα ζρνιεία απαηηείηαη λα αλαθέξνπλ ζηελ αληηεθθνβηζηηθή ηνπο πνιηηηθή, φηη
ην ζρνιείν ζα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ είλαη επιφγσο εθηθηά γηα ηελ πξφιεςε ηεο
ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ησλ καζεηψλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηελ παξελφριεζε
καζεηψλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο ελλέα ιφγνπο,
δειαδή ηνπ θχινπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζε, ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζε, ηνπ
ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο ειηθίαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο
θπιήο θαη ηεο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο.
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6. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΩΝ ΒΔΛΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ
6.1 Θεηηθή ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη θιίκα.
Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη κηα ζεηηθή ζρνιηθή
θνπιηνχξα θαη έλα θιίκα πνπ λα είλαη αλνηθηφ ζηε δηαθνξά θαη ην νπνίν βαζίδεηαη
ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ζην ζεβαζκφ. Μηα πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ
εθθνβηζκφ είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ
θιίκα πνπ ελζαξξχλεη ην ζεβαζκφ, ηελ εκπηζηνζχλε, ηε θξνληίδα, ηελ πξνζνρή θαη
ηελ ππνζηήξημε γηα ηνπο άιινπο.
Κεληξηθή ζέζε ζε κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαηέρνπλ νη ζρέζεηο ζεβαζκνχ
ζε φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ,
καζεηήο κε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθφ κε εθπαηδεπηηθφ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ νκάδσλ, εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο, γνλείο κε εθπαηδεπηηθνχο θιπ.
Η ιαλζαζκέλε αληίιεςε, φηη ν εθθνβηζκφο είλαη κηα θπζηνινγηθή θάζε ηεο
αλάπηπμεο θαη φηη δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο λα ζθιεξαγσγνχληαη, απαηηείηαη λα
αλαηξαπεί. Σν ζρνιείν πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ
νη καζεηέο ζα αηζζάλνληαη άλεηα θαη ειεχζεξα γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
απνθαιχπηνπλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ. Απηφ κπνξεί επίζεο λα απαηηήζεη ηελ
ακθηζβήηεζε

ησλ

επηθξαηνχλησλ

ζηάζεσλ,

έηζη

ψζηε

νη

καζεηέο

λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία
ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Σα ζρνιεία ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα ελζαξξχλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνλ αλνηθηφ
δηάινγν κεηαμχ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ. Σα ζρνιεία ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα λα
αλαθέξνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ν καζεηήο λνηψζεη άλεηα. Ο
δηάινγνο απηφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ έμσ απφ ην
ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θπβεξλνεθθνβηζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ηα
ζρνιεία πξέπεη

λα εμεηάζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

ζεκάησλ πνπ απνθξχπηνληαη απφ ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηε ζησπή, φπσο απηφ ηνπ
νκνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ.
Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ζεηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 1.
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-Σν ζρνιείν αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα
απνιακβάλεη ζην ζρνιείν έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ.
-Σν ζρνιείν αλαγλσξίδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ σο
αλζξψπηλνπ φληνο.
-Σν ζρνιείν πξνσζεί ηηο ζεηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ απηνζεβαζκνχ, ηεο απηνπεηζαξρίαο
θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ.
-Σν ζρνιείν απαγνξεχεη ηελ

ρπδαία, πξνζβιεηηθή, αηξεηηθή/δνγκαηηθή ή άιιε

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ηε γιψζζα απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ.
-Σν ζρνιείν έρεη κηα ζαθή δέζκεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο γεληθά θαη ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιεο ηνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
-Σν ζρνιείν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
-Σν ζρνιείν θξνληίδεη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο «ςψηλού κινδύνος» θαη ρξεζηκνπνηεί
ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε φπνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, ηνπο θφβνπο ή ηηο αλεζπρίεο ησλ
κεκνλσκέλσλ κειψλ κε επαίζζεην ηξφπν.
-Σν ζρνιείν αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλεξγαζηεί απφ θνηλνχ κε ηνπο γνλείο
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ
ζρνιείνπ.
-Σν ζρνιείν αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ άιισλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ.
-Σν ζρνιείν πξνσζεί ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηεο επγέλεηαο θαη ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε νκάδεο θαη θνηλφηεηεο.
-Σν ζρνιείν πξνσζεί ηελ έλλνηα

ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ηεο αλνρήο θαη ηεο

θαηαλφεζεο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη έμσ απφ απηφ.
-Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ κνηξάδνληαη ηελ ζπιινγηθή επζχλε, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ
δηεπζπληή, λα ελεξγήζνπλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ

ή ηεο επηζεηηθήο

ζπκπεξηθνξάο απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
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6.2 Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία
Η απνηειεζκαηηθή εγεζία, ππνζηεξίδνληαο κηα ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη έλα θιίκα
πνπ απνδέρεηαη ηε δηαθνξά, είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαιή πξαθηηθή. Ο ξφινο φισλ πνπ
βξίζθνληαη

ζε εγεηηθέο ζέζεηο κέζα ζην ζρνιείν έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ

δεκηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε κηαο

πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ

αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζε φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιείνπ.
Ο δηεπζπληήο εηδηθφηεξα έρεη έλαλ

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, επεηδή απηφο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη
ηηο ζηάζεηο θαη λα
ζπκπεξηθνξάο.

Οη

θαζνξίζεη
δηεπζπληέο

ηα πξφηππα
θαη

νη

γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο
άιινη

εγέηεο

ζην

ζρνιείν,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ

λα

εκθπζήζνπλ έλα ήζνο ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εθθνβηζκφο είλαη απαξάδεθηνο. Όινη
φζνη αλαγλσξίδνληαη σο εγέηεο εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα
δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πξαθηηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα λα ειεγρζεί θαη λα
αληηκεησπηζηεί ν εθθνβηζκφο. Οη ζρνιηθνί εγέηεο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ελφο νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ε
δηαθνξεηηθφηεηα είλαη απνδεθηή θαη αγθαιηάδεηαη.
Καζψο νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο έρνληαο σο πξφηππα ηνπο
ελήιηθεο, νη

δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί γηαηί

απνηεινχλ κνληέια ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη δίθαηνη, ζηαζεξνί,
ζαθείο θαη ζπλεπείο ζηα πεηζαξρηθά κέηξα ηνπο.
6.3 Πξνζέγγηζε ζε όιν ην θάζκα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο
Μηα πξνζέγγηζε ζε φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ γνληψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη βαζηθφ
ζηνηρείν κηαο

απνηειεζκαηηθήο πξαθηηθήο. Η εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά δελ

επεξεάδεη κφλν εθείλνπο πνπ άκεζα εκπιέθνληαη. Μπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ θαζέλα
ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν θαη, ελ ηέιεη, ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
Μία ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκκεηνρή ζε φιν ην θάζκα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ ζηα ζρνιεία.
Δθηφο απφ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, νη γνλείο θαη νη καζεηέο έρνπλ
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έλα ξφιν θαη ηελ επζχλε λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε
αξλεηηθή επίπησζε ζην ζρνιείν εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπκβαίλεη αιινχ.
Οη γνλείο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίζνπλ φηη έλα ζρνιείν πνπ αζρνιείηαη αλνηρηά
κε ηνλ εθθνβηζκφ ελεξγεί ζεηηθά θαη φηη ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ζρνιείν
ηνπο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε κηα ζπλεθηηθήο, ζπλνιηθήο, ζε φιν ην θάζκα ηνπ
ζρνιείνπ πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο.
Η εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά επδνθηκεί ζε κηα αηκφζθαηξα αβεβαηφηεηαο θαη
κπζηηθφηεηαο κέζα ζηελ νπνία ν καζεηήο αηζζάλεηαη ζπρλά κηα αίζζεζε απειπηζίαο
θαη καηαηφηεηαο ελάληηα ζηελ εμνπζία πνπ αζθείηαη απφ ην πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη
ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Έλαο πςειφο βαζκφο επαγξχπλεζεο ζε φιν ην θάζκα
ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δηαθάλεηα είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί επαξθψο.
Η πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα φια ηα ζρνιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη σο έλα απαξαίηεην
θνκκάηη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδεισζεί ζπρλά θαηά ηελ κεηάβαζε ή ηελ
απνρψξεζε απφ ην ζρνιείν. Μία αληηεθθνβηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη
λα αγθαιηάζεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο πνπ
έξρνληαη άκεζα ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Οη νδεγνί ησλ
ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ, νη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη θαη νη ηνπηθνί θαηαζηεκαηάξρεο ζα
κπνξνχζαλ λα ελζαξξπλζνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή βνήζεηαο
ζηα ζρνιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ αλαθνξά
ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά ζε γνλείο ή ζην ζρνιείν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρνιείν γηα
λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ άιισλ ηνπηθψλ πξνζψπσλ θαη επίζεκσλ ππεξεζηψλ.
6.4 Κνηλή αληίιεςε ηνπ ηη είλαη εθθνβηζκόο θαη πνηέο νη επηπηώζεηο ηνπ.
Σν ζρνιείν πξέπεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα λα
εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα ζρεηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ κηα θνηλή
θαηαλφεζε ηνπ ηη ζπληζηά εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα
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ζρνιείν ζα αλαπηχμεη θαη ζα επηθνηλσλήζεη απηή ηελ θνηλή αληίιεςε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ηνπ ζα εμαξηεζεί απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ε σξηκφηεηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ.
Ο νξηζκφο ηνπ εθθνβηζκνχ, νη δηάθνξνη ηχπνη ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ θαη νη
επηπηψζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ,
πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη θαη λα εμεγνχληαη ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα.
6.5

Ζ

εθαξκνγή

ησλ

ζηξαηεγηθώλ

εθπαίδεπζεο

θαη

πξόιεςεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο
Η πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηθήο
γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηνπ

εθθνβηζκνχ

φισλ

ησλ

πξσηνβάζκησλ

θαη

δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ. Κάζε ζρνιείν πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο θαη πξφιεςεο πνπ ζα εθαξκφζεη ζηελ αληηεθθνβηζηηθή
πνιηηηθή ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζρνιείν γηα λα αληηκεησπίζεη ξεηά ηα ζέκαηα ηνπ
θπβεξλνεθθνβηζκνχ θαη ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα.
Η απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή πεξηιακβάλεη κέηξα πξφιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη επίζεο πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ απηά ζα
πξνθχςνπλ. Δηδηθφηεξα, ηέηνηνπ ηχπνπ

ζηξαηεγηθέο ρξεηάδνληαη γηα λα

νηθνδνκήζνπκε ελζπλαίζζεζε, ζεβαζκφ θαη ζζέλνο, δχλακε ςπρήο ζηνπο καζεηέο.
Η απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ηα ζρνιεία ζα πξέπεη, ηφζν κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ θαη ησλ εμσζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο, λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο
επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή αίζζεζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπο.
Πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο

ησλ

καζεηψλ

θαη

ηελ

θαηαλφεζε

ηνπ

εθθνβηζκνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ
ξεηά κε ζέκα ηνλ εθθνβηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηδίσο ην νκνθνβηθφ
εθθνβηζκφ.
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Η πξφιεςε θαη ηα κέηξα επαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη επίζεο λα αζρνιεζνχλ ξεηά κε
ηνλ

θπβεξλνεθθνβηζκφ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ

θπβεξλνεθθνβηζκνχ είλαη αξρηθά λα ηνλ εκπνδίζεη λα ζπκβαίλεη. Η πξφιεςε θαη
νπνηαδήπνηε κέηξα επαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ καζεηψλ ζηελ θαηάιιειε online ζπκπεξηθνξά, πψο λα είλαη αζθαιείο ελψ
βξίζθνληαη online, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο αλαθνξάο
νπνηαζδήπνηε αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηνλ θπβεξλνεθθνβηζκφ. Η πξνζέγγηζε ζε
επίπεδν ζρνιείνπ θαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έρεη
ζεκαζία απφ ηελ άπνςε απηή. Σα κέηξα πξφιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζα πξέπεη
επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε πηζαλφηεηα θπβεξλνεθθνβηζκνχ σο απνηέιεζκα ηεο
πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία αθφκα θαη κέζα απφ ην ζρνιείν.
Η

πξνζέγγηζε ελφο ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ηνπ

εθθνβηζκνχ ζα πξέπεη λα ιάβεη ηδηαίηεξα ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε
αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα εληαρζεί απηή ε πνιηηηθή
κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πξέπεη λα
δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο
ελαξκνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ
εθθνβηζκνχ γηα

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ ηε

βειηίσζε ηεο έληαμεο, ηεο ελζσκάησζεο εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ, δίλνληαο πξνζνρή ζε ζεκαληηθέο πεξηφδνπο, φπσο ε κεηάβαζε απφ ηελ
πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαιιηεξγψληαο κηα θαιή ζρνιηθή
θνπιηνχξα πνπ πξνσζεί σο θεληξηθά ζεκεία ην ζεβαζκφ γηα φινπο θαη ηελ
αιιεινβνήζεηα.
Σα κέηξα πξφιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια γηα ην είδνο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ειηθία θαη ην
θχιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σν θάζε ζρνιείν πξέπεη λα εξγαζηεί γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ζηνλ εθθνβηζκφ, έηζη ψζηε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
λα θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο είλαη ν εθθνβηζκφο θαη πψο ην ζρνιείν ρεηξίδεηαη ηε
ζπκπεξηθνξά εθθνβηζκνχ.
Σα ζρνιεία, ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα, λα επηιέμνπλ λα έρνπλ γηα ην
πξνζσπηθφ

κηα εξγάζηκε κέξα αθηεξσκέλε ζην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ

αθνινπζνχκελε απφ κηα εκέξα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο.
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Μηα κέξα επαηζζεηνπνίεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα δψζεη ζηνπο γνλείο ελφο
καζεηή, ν νπνίνο είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ, ηε δχλακε γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην ζρνιείν
θαη βνεζά επίζεο λα ζηαιεί έλα ζαθέο κήλπκα πξνο ηνπο γνλείο ελφο καζεηή ν
νπνίνο εκπιέθεηαη ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, φηη απηνί έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά κε ζεηηθφ ηξφπν κέζσ κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία, θνκκάηηα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ έληαμε, ηελ ζπκπεξίιεςε, ηελ ελζσκάησζε.
Τπάξρεη ρψξνο κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ λα αλαπηπρζεί έλα
πλεχκα ζεβαζκνχ γηα φινπο, λα πξνσζεζεί ε
αληηκεησπηζηνχλ

νη

πξνθαηαιήςεηο θαη ηα

αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, λα

ζηεξεφηππα θαη λα αλαδερζεί

ην

απαξάδεθην ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή
ηνλίδεηαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ αλζξψπσλ ζηηο θνηλφηεηεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν. ηε Γεσγξαθία θαη ηελ Ιζηνξία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
αλαθνξέο

ζηνλ απνηθηζκφ, ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζηηο δηθηαηνξίεο γηα λα

απεηθνλίζνπλ ηελ αξλεηηθή πηπρή ηεο εμνπζίαο. Απηή ε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα
επεθηαζεί θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο, φπσο ε Σέρλε, ε Θεαηξηθή Αγσγή, ηα
Θξεζθεπηηθά θαη ε Φπζηθή Αγσγή. Η ζπλεξγαζία θαη ην νκαδηθφ πλεχκα κπνξεί λα
πξνσζεζεί κέζα απφ ηα νκαδηθά αζιήκαηα, ηνπο νκίινπο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη
κέζα απφ πην πξαθηηθά καζήκαηα. Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηδίσο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα ηε δηνρέηεπζε θαη ηελ εθκάζεζε ειέγρνπ ηεο
επηζεηηθφηεηαο.
6.6 Απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη παξαθνινύζεζε ησλ καζεηώλ
Δίλαη επζχλε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ έλα ζχζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεηηθά κέηξα επνπηείαο θαη
ειέγρνπ ζα είλαη ζε εθαξκνγή ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο

εθθνβηζηηθήο

ζπκπεξηθνξάο.

Σα

θαιά

ζπζηήκαηα

επνπηείαο

θαη

παξαθνινχζεζεο δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ έγθαηξε παξέκβαζε. Σέηνηα κέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειε επνπηεία ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
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εθ πεξηηξνπήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ «κπςθών ζημείων» θαη «επικίνδςνων ωπών»
κπνξεί λα είλαη πνιχ επεξγεηηθφο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν. Όινη νη καζεηέο θαη ηδίσο νη κεγαιχηεξνη κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ σο πεγή βνήζεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ.
Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα κπνξεί επίζεο λα είλαη πνιχ ζεκαληηθά απφ ηελ άπνςε
απηή. Σν κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιεη θαη λα είλαη κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ φινη
νη γνλείο.
Η πνιηηηθήο αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ε
θαηάιιειε επνπηεία θαη νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο παξαθνινχζεζεο

είλαη ζε

εθαξκνγή ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.
6.7 Τπνζηήξημε γηα ην πξνζσπηθό
Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ.Δ.. πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη
ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ επαξθή εμνηθείσζε κε ηελ
αληηεθθνβηζηηθή

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ

απνηειεζκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα ηελ πνιηηηθή απηή φηαλ απαηηείηαη. Η ππνζηήξημε
γηα ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην θάζε άηνκν θαη ζα πξέπεη λα
επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα αλαγλσξίζεη ηνλ εθθνβηζκφ, λα εθαξκφζεη
απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη, ελδερνκέλσο,
θαη λα παξέκβεη απνηειεζκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ.
Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ

θαη ην ΔΠ.Δ.. πξέπεη επίζεο λα πξνβνχλ ζηηο

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην πξνζσξηλφ θαη ην κε κφληκν
πξνζσπηθφ έρεη επαξθή επίγλσζε ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
αληηεθθνβηζηηθήο πνιηηηθή ηνπ.
6.8 πλεπήο έξεπλα,

παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο

εθθνβηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ ζηξαηεγηθώλ
παξέκβαζεο)
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Μηα ζπλεπήο θαη ζαθήο πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη
απαξαίηεηε γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηή ε ελφηεηα παξέρεη νδεγίεο
θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζηεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλεπνχο θαηαγξαθήο, δηεξεχλεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
εθθνβηζκνχ.
Έλαο καζεηήο ή γνλέαο κπνξεί λα αλαθέξεη κία ππνςία

εθθνβηζκνχ ζε θάζε

εθπαηδεπηηθφ ζην ζρνιείν. Μεκνλσκέλα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιάβνπλ ηα
θαηάιιεια κέηξα ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα
κε ηελ πνιηηηθή αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ.
ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ην κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ηελ επζχλε
γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζε πξψην ζηάδην ζα είλαη ν
ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο.

Σν ζρνιείν ζα θαζνξίζεη, πνηα κέιε ηνπ

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ
πεξηζηαηηθνχ. Η αληηεθθνβηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη
ζαθψο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ επζχλε απηή.
6.9 Καθιερωμζνεσ ςτρατηγικζσ παρζμβαςησ
Σν ζρέδην δξάζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ππνγξακκίδεη ηε
ζεκαζία ηνπ λα εληνπίδεη ην ζρνιείν θαη λα εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζηξαηεγηθέο
παξέκβαζεο απνδεδεηγκέλα

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ εθθνβηζηηθήο

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζπλέρηζεο ηεο.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ζρνιεία. Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη θακία παξέκβαζε δελ
ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Η δηεζλήο θαη ε εζληθή έξεπλα ζπλερίδεη λα
εμειίζζεηαη

ζηνλ

ηνκέα

απηφ

θαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα

ζπγθεθξηκέλσλ

πξνζεγγίζεσλ ζπλερίδεη λα αλαζεσξείηαη.
Κάζε ζρνιείν πξέπεη επνκέλσο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηε κέζνδν/νπο παξέκβαζεο
πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ

παξέκβαζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, είλαη

ζεκαληηθφ λα εξεπλεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηφζν νη ηερληθέο παξέκβαζεο πνπ
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πξνηείλνληαη φζν θαη νη παξαδνρέο θαη ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπο. Μία απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ εθθνβηζκφ
είλαη φηη κηα παλειιήληα αληηεθθνβηζηηθή ηζηνζειίδα κέζσ ηνπ my school πνπ ζα
απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαη κηα ζπλερήο πεγή (πφξνο) γηα ηα ζρνιεία.
Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ζαθήλεηα κεηαμχ νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα ην
πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ, νη κέζνδνη
παξέκβαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ζρνιείν πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο
ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ.
6.10 Διαδικαςίεσ για τη διερεφνηςη και την αντιμετώπιςη του εκφοβιςμοφ
Οη ζρνιηθέο αξρέο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην ζρνιείν έρεη ζαθείο δηαδηθαζίεο
γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη φηη απηέο θαζνξίδνληαη
ζηελ πνιηηηθή αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλεο κε ηα αθφινπζα:
Ι. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηνπο ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ, είλαη λα επηιχζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα
απνθαηαζηήζνπλ, φζν είλαη εθηθηφ, ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, αληί λα
απνδνζνχλ επζχλεο θαη θαηεγνξίεο.
ΙΙ. Καηά ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ, ν ππεχζπλνο
εθπαηδεπηηθφο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη εάλ
ππήξμε εθθνβηζκφο θαη λα πξνηείλεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα επηιπζεί ε
θαηάζηαζε.
III. Όιεο νη εθζέζεηο, νη αλαθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλψλπκσλ αλαθνξψλ
ηνπ εθθνβηζκνχ πξέπεη λα εξεπλψληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ/ηελ
αξκφδην/α εθπαηδεπηηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ
εκπηζηνζχλε ζην λα «κηινχλ». Απηφο ν παξάγνληαο εκπηζηνζχλεο είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο. Θα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζε φινπο ηνπο καζεηέο φηη φηαλ αλαθέξνπλ
πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ δελ ζεσξείηαη φηη

αθεγνχληαη παξακχζηα, αιιά

ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα.
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IV. Σν κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φπσο νη γξακκαηείο,

νη ζρνιηθνί θχιαθεο, νη

θαζαξηζηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζηα νπνία ππήξμαλ απηφπηεο κάξηπξεο, ή πνπ ηνπο κεηαθέξζεθαλ.
V. Οη γνλείο θαη νη καζεηέο απαηηείηαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα θαη

λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν ζηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε,
φζν είλαη εθηθηφ, ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
VI.

Δίλαη

πνιχ

ζεκαληηθφ

ην

γεγνλφο

φηη

φινη

νη

εκπιεθφκελνη,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ, λα θαηαλνήζνπλ
ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε απφ ηελ αξρή.
VII. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κηα ήξεκε, ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή
πξνζέγγηζε επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ηεο
ππνηηζέκελεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, ην
πξνζσπηθφ ή ηνπο γνλείο.
VIII. Σα πεξηζηαηηθά είλαη γεληθά θαιχηεξν λα δηεξεπλεζνχλ έμσ απφ ηελ ηάμε γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
IX. Όιεο νη ζρεηηθέο δηεξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα
δηεμάγνληαη κε επαηζζεζία θαη κε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Οη καζεηέο νη νπνίνη δελ εκπιέθνληαη άκεζα κπνξνχλ επίζεο λα
παξέρνπλ πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν.
X.

Καηά ηελ αλάιπζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ππεχζπλνο

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα γηα ην ηη, πνχ,
πφηε, πνηνο θαη γηαηί. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε έλα ήξεκν ηξφπν, δίλνληαο ην
παξάδεηγκα ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κηαο ζχγθξνπζεο κε έλα κε
επηζεηηθφ ηξφπν
XI. Αλ κηα νκάδα εκπιέθεηαη, ην θάζε κέινο ζα πξέπεη λα δψζεη ζπλέληεπμε
μερσξηζηά. ηε ζπλέρεηα, φινη νη εκπιεθφκελνη ζα πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ

σο

νκάδα. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ θάζε κέινο
πεξηγξαθή γηα ην ηη ζπλέβε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη ζηελ νκάδα γλσξίδεη ηηο
δειψζεηο ησλ άιισλ.
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XII. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πηζαλέο πηέζεηο πνπ
κπνξνχλ λα ηα δερηεί απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο κεηά απφ ηελ ζπλέληεπμε κε ηνλ
ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ.
XIII. Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαηάιιειν ή ρξήζηκν λα δεηήζεη απφ ηνπο
εκπιεθνκέλνπο λα γξάςνπλ ηελ πεξηγξαθή ηνπο γηα ην πεξηζηαηηθφ.
XIV. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ φηη έρεη
αζθεζεί εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη γνλείο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζα πξέπεη λα
εηδνπνηεζνχλ γηα ην γεγνλφο απηφ ζε πξψην ζηάδην θαη λα ηνπο εμεγεζνχλ ηα κέηξα
πνπ ιακβάλνληαη κε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα
δψζεη ζηνπο γνλείο ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ή λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην
ζρνιείν θαη ηα ζηεξίγκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο,
XV. Όηαλ ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο έρεη απνθαζίζεη φηη έλαο καζεηήο έρεη πξνβεί
ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο ζε απηφλ φηη είλαη
παξαβάηεο ηεο πνιηηηθήο αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα λα ηνλ θάλνπλ λα δεη ηελ θαηάζηαζε απφ ηε ζθνπηά
ηνπ καζεηή ζχκα εθθνβηζκνχ.
XVI. Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεη ζαθέο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, καζεηέο θαη
γνλείο, φηη ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ απαηηνχληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, απηφ είλαη
έλα ζέκα κεηαμχ ηνπ καζεηή, ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ.
XVII. πκπιεξσκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα πξέπεη λα
νξγαλσζνχλ μερσξηζηά κε ζθνπφ ηελ πηζαλή ζπλχπαξμε

ζε κεηαγελέζηεξε

εκεξνκελία, αλ ν καζεηήο πνπ έρεη πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ είλαη έηνηκνο θαη
ζχκθσλνο. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζεξαπεπηηθή δξάζε.
XVIII. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ε εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά δελ έρεη επαξθψο θαη θαηάιιεια αληηκεησπηζηεί κέζα ζε 20 ζρνιηθέο
εκέξεο, ζα πξέπεη λα ην θαηαγξάςεη ζην πξφηππν εγγξαθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3.
XIX. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ κηα ππφζεζε εθθνβηζκνχ έρεη επαξθψο θαη θαηάιιεια
αληηκεησπηζζεί ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη, κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
θξίζε, λα ιάβεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ππφςε:
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α) Δάλ ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη ζηακαηήζεη.
β) Δάλ ηα νπνηαδήπνηε δεηήκαηα κεηαμχ ησλ κεξψλ/πιεπξψλ έρνπλ επηιπζεί φζν
απηφ είλαη εθηθηφ.
γ) Δάλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ/πιεπξψλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
φζν απηφ είλαη εθηθηφ.
δ) Κάζε ζρφιην/αλαηξνθνδφηεζε πνπ έιαβε απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, ηνπο γνλείο
ηνπο ή ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
ΥΥ. Όηαλ ν γνλέαο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζρνιείνπ ζε
κηα ππφζεζε εθθνβηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαπφλσλ ηνπ ζρνιείνπ.
ΥΥΙ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο γνλέαο έρεη εμαληιήζεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαπφλσλ ηνπ
ζρνιείνπ θαη εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, ην ζρνιείν πξέπεη λα
ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα απεπζπλζνχλ ζην ζρνιηθφ ζχκβνπιν
παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ ζρνιείνπ ή ζηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ζηαζκφ λέσλ.
6.11 Γηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ην ΔΠ.Δ.. πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην ζρνιείν
έρεη ζαθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίζεκε θαηαγξαθή θαη αλαθνξά ηεο ζπκπεξηθνξάο
εθθνβηζκνχ θαη απηά πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ζηελ αληηεθθνβηζηηθή πνιηηηθή ηνπ
ζρνιείνπ. Όια ηα αξρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ
ππνβνιή εθζέζεσλ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα εμήο:
I. Όιεο νη εθζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλψλπκσλ αλαθνξψλ ηνπ
εθθνβηζκνχ πξέπεη λα εξεπλψληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν
εθπαηδεπηηθφ ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε.
II. Δάλ έρεη

δηαπηζησζεί απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ φηη έρεη αζθεζεί

εθθνβηζκφο, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα θαηάιιεια γξαπηά αξρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ
ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε, φζν
είλαη εθηθηφ, ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
III. Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν εγγξαθήο ζην
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ε θάζε πεξίπησζε ην πξφηππν εγγξαθήο ζην Παξάξηεκα 2 πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεηαη

πιήξσο θαη λα θπιάζζεηαη, θαζψο θαη έλα αληίγξαθν λα

παξαδίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
6.12 Δθθνβηζκόο σο κέξνο κηαο ζπλερνύο ζπκπεξηθνξάο
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
είλαη κέξνο κηαο ζπλερνχο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη έλα απηφλνκν, κεκνλσκέλν
πεξηζηαηηθφ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θιηκαθσζεί ζε
ζνβαξή ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή παξελφριεζε. Γηα λα εμαζθαιηζηεί
φηη φιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ε πνιηηηθή
αληηεθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πξνβιέπεη θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο κε ην
γεληθφ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη ε παξαπνκπή ζε
ζρεηηθέο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο θαη αξρέο, φπνπ ελδείθλπηαη. ε πεξηπηψζεηο φπνπ έλα
ζρνιείν έρεη ζνβαξέο αλεζπρίεο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο
καζεηή, ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ.

6.13 Τπνζηήξημε γηα καζεηέο πνπ επιήγεζαλ από ηνλ εθθνβηζκό
Έλα πξφγξακκα ζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί εθθνβηζκφ πξέπεη λα
είλαη ζε ιεηηνπξγία. Σέηνηνη καζεηέο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ή
θαη ηηο επθαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα
απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηε θηιία θαη ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηέο ηνπο θαη έηζη λα νηθνδνκήζνπκε ηελ αληνρή θαη ηελ αληίζηαζε, φπνηε
απηφ είλαη απαξαίηεην.
Έλα πξφγξακκα ζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά πξέπεη επίζεο λα είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παξέκβαζεο ηνπ
ζρνιείνπ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ρξεηάδνληαη
βνήζεηα ζε ζπλερή βάζε. Γηα ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε, ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζνχλ επθαηξίεο γηα λα απμήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο απηνεηθφλαο ηνπο.
Δίλαη, επνκέλσο, ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο
ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
ρξεηάδνληαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ άιινπο
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ηξφπνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ρσξίο λα παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα
ησλ άιισλ.
Οη καζεηέο πνπ παξαηεξνχλ πεξηζηαηηθά ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη
λα ελζαξξχλνληαη λα ηα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.
6.14 Ζ ζπλερήο αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο αληηεθθνβηζηηθήο
πνιηηηθήο
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ ηνπ
ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπλερή αλαζεψξεζε ππφ ην θσο ησλ
πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηκεησπίδνληαη. Σν ζρνιείν ζα
πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ πεξηνδηθή εμέηαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο θαη
παξέκβαζεο πνπ αζθνχληαη. Έξεπλεο ησλ καζεηψλ, ην πξνζσπηθφ θαη νη γνλείο
κπνξνχλ αλ αμηνπνηνχληαη ζσζηά, λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ
ζεκαληηθέο ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ ηελ έγθαηξε
παξέκβαζε.
Σν Παξάξηεκα 2 γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλαθνξά ηνπ εθθνβηζκνχ ζηνλ
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ

ζα είλαη κηα πνιχηηκε θαη εχθνια πξνζβάζηκε πεγή

δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν. Σα δεδνκέλα πνπ
ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο εθζέζεηο απηέο πξέπεη λα αληηπαξαβάιινληαη ηαθηηθά,
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο θαη λα αλαιχνληαη κε ζθνπφ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ εληνπηζκφ
ηπρφλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ. Έλα αξρείν ηεο αλάιπζεο απηήο ζα πξέπεη λα
δηαηεξεζεί

θαη λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Καηάιιειεο

απαληήζεηο ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ θαη λα
εθαξκνζηνχλ.
πληζηάηαη ε εθαξκνγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαηά ηνπ
εθθνβηζκνχ λα ζπκπεξηιεθζεί σο ζηνηρείν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη
αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ή ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ καζεηέο κπνξνχλ λα
κνηξαζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά.
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7. ΔΠΗΣΖΡΖΖ-EΠOΠTEIA
7.1 Πεξηνδηθέο ζπλνπηηθέο εθζέζεηο ζην ύιινγν δηδαζθόλησλ
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ζρνιηθφ έηνο

ν Γ/ληήο πξέπεη λα ππνβάιεη έθζεζε

πξνο ην χιινγν δηδαζθφλησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ:
I. Σνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ εθθνβηζκνχ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ
ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε πξνο ην χιινγν δηδαζθφλησλ.
II. Σελ επηβεβαίσζε φηη φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ακέζσο παξαπάλσ,
έρνπλ ήδε ή πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ

ζχκθσλα κε

ηελ αληηεθθνβηζηηθή

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο αληηεθθνβηζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηελ Β/ζκηα
εθπαίδεπζε.
Σα ζρεηηθά πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πξέπεη λα
θαηαγξάθνπλ ηα παξαπάλσ, αιιά δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία
αλαγλψξηζεο ησλ καζεηψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
7.2 Δηήζηα επηζθόπεζε από ην ύιινγν δηδαζθόλησλ
Ο χιινγνο δηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ.Δ.. πξέπεη λα πξνβεί ζε εηήζηα
εμέηαζε ηεο αληηεθθνβηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ην
ζρνιείν.
Μηα ηππνπνηεκέλε ιίζηα ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιεςε
ηεο αλαζεψξεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
ιίζηα ειέγρνπ, ε εμέηαζε θαη ε επαλεμέηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή αλάιπζε θαηά πεξίπησζε, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο
ηεο αληηεθθνβηζηηθήο πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη.
Σν ζρνιείν πξέπεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηπρφλ πεξηνρψλ πνπ εληνπίδνληαη γηα βειηίσζε απφ ηελ επαλεμέηαζε.
Γξαπηή εηδνπνίεζε φηη ε αλαζεψξεζε έρεη νινθιεξσζεί, πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε
δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, λα δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ θαη παξέρεηαη κε ζηνλ χιινγν Γνλέσλ. Η ίδηα αλαθνξά ζα πξέπεη λα
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν παηδαγσγηθήο επζχλεο θαη ζην ΔΠΔ ηνπ
ζρνιείνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ νηθνδόκεζε κηαο ζεηηθήο
θνπιηνύξαο θαη θιίκαηνο ζην ζρνιείν
Σα παξαθάησ είλαη κεξηθέο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ
λα ιεθζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο θνπιηνχξαο θαη
θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ.
-Λεηηνπξγείζηε σο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχεη ζεβαζκφ πξνο φια ηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αλά πάζα ζηηγκή.
- Γηδάμηε ηνπο καζεηέο πσο λα κηιάλε, πσο λα ζπκπεξηθέξνληαη, πσο λα ελεξγνχλ,
πσο λα αθνχγνληαη, πσο λα αηζζάλνληαη επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ, ηφζν ζηελ ηάμε
αιιά θαη παληνχ ζην ζρνιείν.
- Γψζηε ηα βαζηθά κελχκαηα ζεβαζκνχ ζηηο ηάμεηο, ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο θαη
γχξσ απφ ην ζρνιείν θαη

εκπιέμηε ηνπο καζεηέο ζηελ παξαγσγή απηψλ ησλ

κελπκάησλ.
- Πξνηξέςηε

ηνπο καζεηέο λα ζπκπεξηθέξνληαη θαιά, παξαηεξήζηε

θαη

αλαγλσξίζηε ηελ επηζπκεηή ζεβαζηηθή ζπκπεξηθνξά παξέρνληαο ζεηηθή πξνζνρή.
- Με ζπλέπεηα αληηκεησπίζηε ηε ρξήζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο ππνηηκεηηθήο
γιψζζαο ζην ζρνιείν, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ νκνθνβηθή θαη ηελ ξαηζηζηηθή γιψζζα
θαη ηε γιψζζα πνπ ππνβαζκίδεη ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
- Γψζηε επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ θαη
ηελ επγεληθή απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.
-Έρεηε έλα ζχζηεκα ελζάξξπλζεο θαη αληακνηβψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζπκεηήο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ.
- Γηδάμηε ζηνπο καζεηέο ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
- Δλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ
ζρεηηθά κε ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξαθνινπζείηε
ζπλέρεηα ηνπο καζεηέο πνπ αγλννχλ ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο.
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- Αλαδεηήζηε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ή θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ζε
εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο γχξσ απφ ηα social media.
- Πξνσζήζηε ελεξγά ην δηθαίσκα ηνπ θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα είλαη
αζθαιέο ζην ζρνιείν.
-Δπηζεκάλεηε θαη δηδάμηε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ ζε γιψζζα θηιηθή πξνο ην
καζεηή ζηελ ηάμε θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
-Όιν ην πξνζσπηθφ κπνξεί ελεξγά λα πξνζέμεη γηα ηα ζεκάδηα ηεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.
-Βεβαησζείηε φηη ππάξρεη επαξθήο επηηήξεζε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.
-Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ
«κπςθά ζημεία» εθθνβηζκνχ θαη «επικίνδςνερ ώπερ» γηα ηνλ εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν.
Σα «κπςθά ζημεία»

ηείλνπλ λα είλαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή ζε ππαίζξηνπο

ρψξνπο, απνδπηήξηα, δηαδξφκνπο θαη άιιεο πεξηνρέο πνπ δχζθνια επνπηεχνληαη. Οη
«επικίνδςνερ ώπερ» πάιη ηείλνπλ λα είλαη ζε ζηηγκέο φπνπ ππάξρεη ιηγφηεξε επνπηεία,
φπσο φηαλ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή κεηαθηλνχληαη ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
-Τπνζηεξίμηε ηε δεκηνπξγία θαη ην έξγν ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: Πξόηππν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο
εθθνβηζκνύ
Φφξκα θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ
1. ηνηρεία απνδέθηε/απνδεθηώλ εθθνβηζκνύ
Α/Α
ΔΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Σκήκα

2. ηνηρεία καζεηώλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί
Α/Α
ΔΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Σκήκα

3. Πνηνο αλαθέξεη ην γεγνλόο
Δκπιεθφκελνο καζεηήο
Άιινο καζεηήο
Γνλέαο
Δθπαηδεπηηθφο
Άιινο

4. Σνπνζεζία ηνπ ζπκβάληνο
Πξναχιην
Σάμε
Γηάδξνκνο
Σνπαιέηεο
ρνιηθφ ιεσθνξείν
Άιιε

5. ηνηρεία αηόκνπ πνπ αλαθέξεη ην γεγνλόο

6. Δίδνο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνύ
σκαηηθή βία
Καηαζηξνθή πεξηνπζίαο
Απνκφλσζε/απνθιεηζκφο
Κνξντδεπηηθά ζρφιηα

Κπβεξλνεθβνβηζκφο
Απεηιεηηθά ζρφιηα
Γηάδνζε θαθφβνπισλ θεκψλ
Άιιν (πξνζδηνξίζηε)

7. Δθθνβηζκόο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηόηεηα (identity-based bulling)
Οκνθνβία
Αληθαλφηεηα
Ραηζηζκφο
Ννκάδεο (π.ρ ΡΟΜΑ)

Άιιν
(πξνζδηνξίζηε)

8. ύληνκε αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπ
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9. Πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ

Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο

Ηκεξνκελία Τπνβνιήο
ζην Γ/ληε

..../..../......
..../..../......

...............................................
Τπνγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πνπ
θαηαγξάθεη ην πεξηζηαηηθφ
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