Ο εκθοβιζμός ηων παιδιών είναι η επιθεηική ζσμπεριθορά ποσ είναι
εκ προθέζεως και περιλαμβάνει μια ανιζορροπία δύναμης και
ανηοτής.
Τππηθά, επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ο εθθνβηζκόο
κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο, όπσο ην ρηύπεκα ή ζσκαηηθή βία,
πεηξάγκαηα ή ιεθηηθή παξελόριεζε. Σηηο κέξεο καο ν εθθνβηζκόο κπνξεί
λα γίλεη θαη κε ηελ απνζηνιή πξνζβιεηηθώλ κελπκάησλ από ην
ηειέθσλν ή ηνλ ππνινγηζηή κέζσ e-mail (cyber bullying). Πνιιά παηδηά,
ηδηαίηεξα ηα αγόξηα ηξνκνθξαηνύληαη από ηα κεγαιύηεξα παηδηά, λα κελ
ην πνπλ ζηνπο γνλείο ή ζηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιείν ηνπο, γη'απηό είλαη
ζεκαληηθό νη γνλείο λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηα πηζαλά ζεκάδηα ηνπ
εθθνβηζκνύ.

Ποιά είναι ηα ζημάδια:
Τν παηδί ζαο επηζηξέθεη ζην ζπίηη κε ζθηζκέλα ξνύρα,
θαηεζηξακκέλα ή άιια πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα
Δελ κπνξεί λα ζαο δώζεη πεηζηηθή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεη
ηπρόλ εθδνξέο ή κώισπεο
Έρεη πνιύ ιίγνπο ή θαη θαζόινπ θίινπο
Δείρλεη θνβηζκέλν όηαλ είλαη λα πάεη ζην ζρνιείν ή λα επηζηξέςεη
από απηό, λα κπεη ζην ζρνιηθό ιεσθνξείν ή αθόκα λα ζπκκεηέρεη
ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Σηελ επηζηξνθή από ην ζρνιείν επηιέγεη δηαδξνκή πνπ δελ έρεη
ινγηθή (αθόκε θαη αλ είλαη κεγαιύηεξε)
Έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζρνιείν θαη ε απόδνζε ηνπ
είλαη θαθή
Δείρλεη ζιηκκέλν, ρσξίο δηάζεζε όηαλ γπξίδεη ζην ζπίηη
Κάλεη ζπρλά παξάπνλα γηα πνλνθέθαιν, ζηνκαρόπνλν ή άιινπ
είδνπο ζσκαηηθό πόλν
Κνηκάηαη κε δπζθνιία θαη έρεη ζπρλνύο εθηάιηεο
Δελ έρεη όξεμε γηα θαγεηό
Έρεη άγρνο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε
Τι πρέπει να κάνεηε; Αλ ην παηδί ζαο παξνπζηάδεη θάπνην ή θάπνηα από
ηα παξαπάλσ ζεκάδηα ρσξίο λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη έρεη πέζεη ζύκα
εθθνβηζκνύ, εζείο ζα πξέπεη λα ην δηεξεπλήζεηε.
1. Μιλήζηε με ηο παιδί ζας.
Πείηε ηνπ όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζαο πξνβιεκαηίδεη θαη ζέιεηε λα ην
βνεζήζεηε. Μπνξείηε λα θάλεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
Αλεζπρώ γηα εζέλα. Μήπσο ζε ελνριεί θαλέλα παηδί ζην ζρνιείν;
Υπάξρνπλ παηδηά ζην ζρνιείν πνπ ζνπ θάλνπλ άζρεκα πεηξάγκαηα;

Υπάξρνπλ παηδηά ζην ζρνιείν πνπ δε ζε θάλνπλ παξέα ζθνπίκσο;
Πνηνη είλαη νη θαιύηεξνί ζνπ θίινη θέηνο? Με πνηνπο θάλεηο παξέα;
Υπάξρνπλ παηδηά ζην ζρνιεία ηα νπνία δε ζπκπαζείο? Πνηα είλαη θαη
γηαηί δε ηα ζπκπαζείο?
2. Μιλήζηε με ηους δαζκάλους ηου ζχολείου.
Καλνλίζηε έλα ξαληεβνύ κε ην ε ηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ. Εθείλνη
ζα έρνπλ θαιύηεξε άπνςε γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη.
Εξσηήζεηο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε:
Πσο ηα πάεη ην παηδί κνπ κε ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο;
Με πνηνπο θάλεη παξέα;
Έρεηε παξαηεξήζεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά από άιια παηδηά ζην παηδί
κνπ; Δώζηε κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ην ηη ελλνείηε σο αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά.
Δπζηπρώο ζηηο κέξεο καο ν εθθνβηζκόο ζηα ζρνιεία έρεη αλέβεη
δξακαηηθά θαη νη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε θαη λα
αληηιεθζνύλ
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Πεγή: Healthtimes

