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1. Περίληψη
Θ ζκκεςθ αυτι παρουςιάηει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το ςχολικό εκφοβιςμό όπωσ
εμφανίηεται ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο SONETBULL. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εργαςίασ, οι εταίροι διεξιγαγαν τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ:


Οι εταίροι αναηιτθςαν βιβλιογραφικζσ και άλλεσ αναφορζσ ςτο κζμα του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ, χρθςιμοποιϊντασ βιβλία, άρκρα, αναφορζσ περιςτατικϊν, παιδαγωγικά
εργαλεία και άλλεσ πθγζσ. Επίςθσ, μελετικθκαν οι διαφορετικοί οριςμοί του
εκφοβιςμοφ, το νομικό πλαίςιο που εφαρμόηεται ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ και θ ζκταςθ
του φαινομζνου ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο.



Ακόμα, μελετικθκαν και παρουςιάςτθκαν περιπτϊςεισ εκφοβιςμοφ από τθν
πραγματικι ηωι με ςυνετεφξεισ ςτισ οποίεσ παρουςιάηονται όλεσ οι οπτικζσ των
ατόμων που ςυμμετείχαν και οι αντιδράςεισ του ςχολείου.



Στθ ςυνζχεια ςυγκεντρϊκθκαν και παρουςιάςτθκαν δζκα καλζσ πρακτικζσ από κάκε
χϊρα για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ.



Τα αποτελζςματα όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων οδιγθςαν ςτθν αναγνϊριςθ των
απαιτοφμενων χαρακτθριςτικϊν των επαγγελματιϊν ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ για
αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά το πρόβλθμα.

2

2. Η παρούςα κατϊςταςη ςτισ χώρεσ των εταίρων
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται οι ςφντομεσ αναφορζσ ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο
ζργο ςχετικά με α) τον οριςμό του εκφοβιςμοφ, β) τθν υπάρχουςα νομοκεςία, γ) τθν ζκταςθ
του φαινομζνου.

2.1. Γαλλόφωνο Βϋλγιο
Α) Οριςμόσ
Θ ζμφαςθ ςτον οριςμό ςτο Βζλγιο δίνεται ςτθν επαναλθψιμότθτα τθσ πράξθσ και ςτθ φφςθ τθσ
ςχζςθσ κφτθ και κφματοσ, και λιγότερο ςτθ μορφι του εκφοβιςμοφ.
Β) Νομικό πλαίςιο
Θ περίπτωςθ του εκφοβιςμοφ αναφζρεται ρθτϊσ ςτο διάταγμα 12θσ Δεκ 2008 για τθν
καταπολζμθςθ των μορφϊν διακρίςεων, και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 16 για το εκπαιδευτικό
πλαίςιο. Προτείνει μια υπθρεςία διαμεςολάβθςθσ για φιλικό διακανονιςμό ςε περιπτϊςεισ
εκφοβιςμοφ (εντόσ και εκτόσ ςχολείου). Αν δεν γίνει αυτό, θ πλευρά του κφματοσ μπορεί να
απαγγείλει κατθγορίεσ ςτο κφτθ ι ςτουσ γονείσ του αν είναι κάτω από 18 ετϊν.
Γ) Ζκταςθ
Στο Βζλγιο, ζνα ςτα τρία παιδιά επθρεάηονται από το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ. 35% των
νζων εμπλζκονται ςε πράξεισ εκφοβιςμοφ κάκε χρόνο, 16% είναι περιςςότερο κφματα, 14%
περιςςότερο κφτεσ, ενϊ 5% είναι και κφτεσ και κφματα (Galand et al. 20141).

2.2. Ελλϊδα
Α) Οριςμόσ
Ο οριςμόσ που ζχει επικρατιςει ςτθν Ελλάδα για το φαινόμενο είναι ο «Σχολικόσ εκφοβιςμόσ»
(Ψάλτθ και ςυν., 2012). 2 Κριτιρια για τον εκφοβιςμό κεωροφνται α) θ πρόκεςθ του κφτθ να
βλάψει το κφμα, β) θ απειλθτικι ςυμπεριφορά, γ) θ ανιςορροπία δφναμθσ και λιγότερο θ
επαναλθψιμότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ.

1

Galand, B., Hospel, N., & Baudoin (2014). Prevelance du Harcelement en Federation Wallonie-Bruxelles:
rapport d’ enquete. Girsef, UCL
2

Ψάλτθ, Α., Καςάπθ, Σ., Δελθγιάννθ – Κουϊμτηι, Β. (επιμ.) (2012). Σφγχρονα Παιδαγωγικά
Ηθτιματα: Ο Εκφοβιςμόσ ςτα ελλθνικά ςχολεία. Κεφ. 7 (ςελ 75-87). Ακινα: Gutenberg
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Β) Νομικό πλαίςιο
Στθν Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει ςαφζσ νομικό πλαίςιο κατά του εκφοβιςμοφ, παρόλα αυτά
υπάρχουν κανόνεσ ςχετικά με τον εκφοβιςμό ςε αρκετά διατάγματα και εγκυκλίουσ του Υπ.
Παιδείασ, όπωσ ςτθν εγκφκλιο 4077/28-04-2014 που αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό του πρϊτου
δικτφου πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ Σχολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ. Για τθ λειτουργία
του Δικτφου ζχουν οριςτεί 13 Συντονιςτζσ Πρόλθψθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ περιφζρειεσ.
Γ) Ζκταςθ
Στθν Ελλάδα ζνα ςτα τρία παιδιά επθρεάηονται από το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ. Σε μια
πρόςφατθ ζρευνα (Ψάλτθ και ςυν, 2012), φάνθκε ότι το 10 - 15% των μακθτϊν Δθμοτικοφ και
Γυμναςίου εκφοβίηονται τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα.

2.3. Ιρλανδία
Α) Οριςμόσ
Ο οριςμόσ του εκφοβιςμοφ ςτθν Ιρλανδία, βαςίηεται ςτα κριτιρια τθσ επαναλθψιμότθτασ τθσ
επικετικισ ςυμπεριφοράσ, και εςτιάηει περιςςότερο ςτθν επιβλαβι ςχζςθ μεταξφ κφτθ και
κφματοσ. Αυτι θ ςχζςθ ζχει πρόκεςθ να ενιςχφςει τθν αβοθκθςία που νιϊκει το κφμα, να το
απομονϊςει και να το ταπεινϊςει με κάκε τρόπο (Sercome & Donelly, 2012)3.
Β) Νομικό πλαίςιο
Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ νομοκεςία για τον εκφοβιςμό ςτθν Ιρλανδία. Τα ςχολεία όμωσ
εναπόκεινται ςε μια ςειρά από νομικζσ προχποκζςεισ και καλοφνται να πάρουν μζτρα για τθ
διαςφάλιςθ του κετικοφ και αςφαλοφσ κλίματοσ μάκθςθσ. Σφμφωνα με το Νόμο για τθν
Ευθμερία ςτθν Εκπαίδευςθ (2000) όλα τα ςχολεία υποχρεοφνται να ζχουν ζνα Κϊδικα
Συμπεριφοράσ, ςτον οποίο εμπεριζχονται οι πολιτικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του
εκφοβιςμοφ. Αυτόσ ο κϊδικασ κα πρζπει να ςυντάςςεται με τθν ςφμπραξθ όλθσ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ.
Γ) Ζκταςθ
Σε μια εκνικισ εμβζλειασ μελζτθ για τθν Ιρλανδία τα ποςοςτά κυματοποιιςθσ φτάνουν το 31%
ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείοφ και 16% ςε μακθτζσ Γυμναςίου ςε μεμονομζνα ι/και
επαναλαμβανομζνα περιςτατικά εκφοβιςμοφ (O’Moore 19974).
3

Sercome and Donnelly (2012). Bullying and agency: definition, intervention and ethics. Journal of Youth
Studies 1-12.
4
O’ Moore, M. (1997). School Bullying in Ireland – A Nationwide Study.

4

2.4. Ιταλία
Α) Οριςμόσ
Στθν Ιταλία ο οριςμόσ του εκφοβιςμοφ βαςίηεται ςτθν επαναλθψιμότθτα τθσ επικετικισ
ςυμπεριφοράσ, ςτθν πρόκλθςθ βλάβθσ ςτο άλλο άτομο, και ςτθν επιβολι εξουςίασ ςε ζνα
άτομο.
Β) Νομικό πλαίςιο
Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνο νομικό πλαίςιο για τον εκφοβιςμό ςτθν Ιταλία. Αλλά πολλζσ
ρυκμίςεισ ςτον Αςτικό και Ποινικό Κϊδικα αναφζρονται ςτθν θκικι ι ςωματικι βλάβθ που
μπορεί να προκλθκεί από τον εκφοβιςμό. Ορίηονται επίςθσ ςαφϊσ και αρμοδιότθτεσ των
δαςκάλων ςτο ςχολείο.
Γ) Ζκταςθ
Σε δείγμα 1500 μακθτϊν 11-19 ετϊν, βρζκθκε πωσ το 34,7% των αγοριϊν είτε ιταν κφματα ι
είχαν παρακολουκιςει πράξεισ εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο, που ιταν και το πιο κοινό μζροσ
εκφοβιςμοφ (Observatorio adolescenti, 2014).
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3. Μελϋτεσ περίπτωςησ ςτισ χώρεσ των εταίρων
Οι εταίροι κλικθκαν να παρουςιάςουν πραγματικζσ ιςτορίεσ εκφοβιςμοφ και να τισ
μελετιςουν ςφαιρικά παρουςιάηοντασ τθν οπτικι όλων των μελϊν που εμπλζκονταν ςτο
περιςτατικό. Όλεσ οι περιπτϊςεισ από όλεσ τισ χϊρεσ είναι διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ τθσ
πλατφόρμασ του ζργου. Μια ανάλυςθ των δεδομζνων των ςυνεντεφξεων αποκάλυψε χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για τα είδθ του εκφοβιςμοφ, και τισ αντιδράςεισ των δραςτϊν.

3.1. Είδη εκφοβιςμού
Όλα τα είδθ εκφοβιςμοφ εμφανίηονται ςτισ περιπτϊςεισ (πείραγμα, ςχόλια (ομοφοβικά κ.α.),
διάδοςθ φθμϊν, προςβολζσ, απειλζσ, τράβθγμα μαλλιϊν, καταςτροφι προςωπικϊν
αντικειμζνων, διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, υβριςτικά μθνφματα (sms) κ.α. Λιγότερεσ ιταν οι
αναφορζσ ςε φυςικι βία. Θ διάρκεια του εκφοβιςμοφ ιταν ςυνικωσ κάποιουσ μινεσ εωσ και
ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ είχε διάρκεια από δφο εωσ πζντε ζτθ.
Όλα τα περιςτατικά ξεκίνθςαν ςτο ςχολείο, αλλά επεκτάκθκαν και εκτόσ ςχολείου ι ςε
διαδικτυακό χϊρο. Θ διάταξθ ςτθ ςχολικι τάξθ μπορεί να είναι επιβαρρυντικόσ παράγοντασ.

3.2. Δρϊςτεσ
Οι κφτεσ ςυνικωσ ιταν άτομα και ςπανίωσ μικρζσ ομάδεσ ατόμων γφρω από ζναν κφτθ θγζτθ.
Θφτθσ μπορεί να είναι οποιοδιποτε παιδί, με ιςχυρι προςωπικότθτα ι μακθτισ με κάποια
υπεροχι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Οι δυςκολίεσ ςε οικογενειακό επίπεδο είναι επιβαρυντικοί
παράγοντεσ για τθν εκδιλωςθ εκφοβιςμοφ ςτα παιδιά. Τα κίνθτρά των κυτϊν ποικίλλουν από
προςωπικι διζνεξθ με το κφμα, λόγω ηιλιασ ι απόρριψθσ, εϊσ τθν άμυνα τουσ ςε κάποια
προςβολι, ι τθν ανάγκθ τουσ να ταπεινϊςουν κάποιον. Οι κφτεσ εκφράηουν τθν μετάνοιά τουσ
ςυνικωσ μετά από βίαιεσ πράξεισ, αλλά δεν κατανοοφν πάντα τθν ςοβαρότθτα τθσ
κατάςταςθσ. Σε λίγεσ περιπτϊςεισ οι κφτεσ αποπζμφκθκαν από το ςχολείο.
Τα κφματα ιταν ςχεδόν πάντα άτομα. Είναι πιο εφκραςτα από τα άλλα παιδιά ι απλά
διαφορετικά (νζοσ ςτο ςχολείο, με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, με οικογενειακζσ δυςκολίεσ,
ομοφυλόφιλο). Θ αυτοεκτίμθςθ των κυμάτων μειϊκθκε μετά από κάκε περιςτατικό
εκφοβιςμοφ, και θ αναςφάλεια αυξικθκε. Τα κφματα αποςιωποφςαν τθν κατάςταςθ για
αρκετό διάςθμα πριν κοινοποιθκεί και ςε άλλουσ. Κάποια κφματα παραπζμφκθκαν ςε
ψυχολογικι και ιατρικι φροντίδα.
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Οι άλλοι μακθτζσ ιταν γνϊςτεσ των περιπτϊςεων, αν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
υποβάκμιηαν το γεγονόσ. Ανάμεςα ςτουσ κεατζσ υπιρχαν οι ακόλουκοι του κφτθ, οι πακθτικοί
κεατζσ και οι βοθκοί του κφματοσ που το υποςτιριηαν.

3.3. Οι αντιδρϊςεισ των γονϋων
Οι αντιδράςεισ των γονζων ιταν ςυχνά το κλειδί για τθν αντιμετϊπιςθ ι μθ ενόσ περιςτατικοφ.
Οι γονείσ των κυτϊν ςυνικωσ ενθμερϊνονται για τον εκφοβιςμό από το ςχολείο που τουσ
καλεί. Κάποιοι γονείσ αρνοφνται να παραδεχκοφν το λάκοσ του παιδιοφ τουσ και δεν δζχονται
τθν τιμωρία του. Άλλοι πάλι ςυνεργάηονται με το ςχολείο για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ.
Οι γονείσ του κυμάτοσ ςυνικωσ ενθμερϊνονται ςυχνότερα από τα παιδιά τουσ, και μετά από
το ςχολείο. Δεν αντιλαμβάνονται ζγκαιρα τθν κατάςταςθ του εκφοβιςμοφ. Περιμζνουν πάντα
μια δυναμικι αντίδραςθ από το ςχολείο. Καμιά φορά ο κυμόσ τουσ, τουσ ωκεί ςτο να κινθκοφν
επικετικά ςτο ςχολείο, ςτουσ δαςκάλουσ ι ακόμα και ςτο κφτθ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι
ευχαριςτθμζνοι με τισ ποινζσ που δίνει το ςχολείο.

3.4. Οι αντιδρϊςεισ των εκπαιδευτικών και τησ διοίκηςησ του
ςχολείου
Οι εκπαιδευτικοί αποδείχτθκε ότι δεν ιταν πάντα ενιμεροι για περιςτατικά εκφοβιςμοφ που
ςυνζβθςαν μζςα ςτθν τάξθ τουσ και ενθμερϊκθκαν για αυτά είτε από τουσ μακθτζσ, είτε απο
τον διευκυντι είτε από τουσ γονείσ των παιδιϊν. Σε πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ παρατθρικθκε θ
πακθτικι ςτάςθ, θ άρνθςθ, και θ ζλλειψθ ικανοτιτων να το καταπολεμιςουν. Κάποιοι όμωσ
κινθτοποίθκθκαν και μαηί με τον διευκυντι αποφάςιςαν να δράςουν.
Οι διευκυντζσ δεν ενθμερϊκθκαν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εκφοβιςμοφ που αναφζρονται ςτθν
ζκκεςθ. Συνικωσ ενθμερϊνονται είτε από τουσ γονείσ είτε από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Είναι
αυτοί που κα ηθτιςουν τθ ςυμβολι ειδικϊν, ι κα παραπζμψουν τθν περίπτωςθ ςε ανϊτερα
ιεραρχικά όργανα τθσ διοίκθςθσ. Συχνά δε κα πάρουν και το ρόλο του διαμεςολαβθτι ανάμεςα
ςτισ οικογζνειεσ. Θ αδυναμία τουσ όμωσ να ςυνεργαςτοφν μπορεί να οδθγιςει ςε
χειροτζρευςθ του περιςτατικοφ.

3.5. Αντιδρϊςεισ του ςχολείου
Για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ χρειάηεται να ςυμπράξουν όλεσ οι δυνάμεισ του
ςχολείου. Παρατθρικθκαν κάποιεσ ςτρατθγικζσ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ πεικαρχίασ των
7

κυτϊν ςτο ςχολείο, μια επανορκωτικι ςυνάντθςθ με τα εμπλεκόμενα μζλθ, ψυχολογικι
υποςτιριξθ για το κφμα, ανοιχτι ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ κ.α.
Συχνά ζνα περιςτατικό επθρζαηε τθν πολιτικι του ςχολείου για τθν πρόλθψθ του εκφοβιςμοφ,
που είτε δεν υπιρχε είτε δεν τθν εφάρμοηε. Το περιςτατικό ιταν αφορμι για μια ανοιχτι
ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τισ επιπτϊςεισ του εκφοβιςμοφ, για τουσ κινδφνουσ του
διαδικτφου κ.α., θ επιτιρθςθ των ενθλίκων αυξικθκε, ςχεδιάςτθκαν ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ υγιϊν ςχζςεων ςτο ςχολείο.
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4 Καλϋσ πρακτικϋσ από τισ χώρεσ των εταίρων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται δζκα καλζσ πρακτικζσ από τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο
ζργο και αφοροφν πρωτοβουλίεσ που εφαρμόςτθκαν ςε ςχολεία και είχαν ςτόχο τθν
καταπολζμθςθ του εκφοβιςμοφ. Όλεσ οι πρακτικζσ που καταγράφθκαν μποροφν να
εφαρμοςτοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, επίςθσ οι πρακτικζσ αυτζσ αφοροφν μζροσ
τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ των μακθτϊν για το ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα. Για τθν επιτυχία των
ςτρατθγικϊν που προτείνονται χρειάςτθκε θ ςυνεργαςία του προςωπικοφ του ςχολείου με
γονείσ ι ειδικοφσ. Όλοκλθρεσ οι καλζσ πρακτικζσ είναι διακζςιμεσ ςτα Αγγλικά ςτθν ιςτοςελίδα
του ζργου.
Τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν μποροφν να διαχωριςτοφν ςε πζντε κατθγορίεσ: α)
Πρωτοβουλίεσ ςχολείων, β) Εκπαιδευτικά προγράμματα, γ) Εκπαιδευτικά εργαλεία, δ)
Δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, ε) Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.
Στθν κατθγορία πρωτοβουλίεσ ςχολείων, υπάρχουν μικρισ εμβζλειασ προγράμματα ι δράςεισ
που ςχεδιάςτθκαν από εκπαιδευτικοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου
περιςτατικοφ και επειδι λειτοφργθςαν κετικά γενικεφκθκαν και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ. Οι
πρωτοβουλίεσ αυτζσ αφοροφςαν: εντατικοποίθςθ των επιτθριςεων κατά το διάλειμμα, δίκτυο
προςταςίασ για το κφμα, κοινωνιομετρικι αξιολόγθςθ, διαμεςολάβθςθ κ.α.
Στθν κατθγορία εκπαιδευτικά προγράμματα, ςυγκεντρϊκθκαν προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε
μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ εκφοβιςμοφ που οργανϊνονται από επίςθμουσ εκπαιδευτικοφσ
φορείσ τθσ κάκε χϊρασ (π.χ. παρατθρθτιριο κατά τθσ Σχολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ).
Αφοροφν κυρίωσ τθν εξειδίκευςθ των δαςκάλων και τθν ενθμζρωςθ των γονιϊν ςε αντικείμενα
όπωσ ο εκφοβιςμόσ, οι κίνδυνοι του διαδικτφου κ.α.
Στθν κατθγορία εκπαιδευτικά εργαλεία, ανικουν πρακτικζσ προτάςεισ προιόντα ζρευνασ που
ςτοχεφουν ςτθν αναγνϊριςθ του φαινομζνου (π.χ. μζςα από ταινίεσ), ςτθν αντιμετϊπιςι του
(π.χ. μζςα από προγράμματα ςυμβουλευτικισ ομθλίκων), ι ςτθν προαγωγι τθσ αςφαλοφσ
χριςθσ διαδικτφου (π.χ. ιςτοςελίδεσ, εγχειρίδια).
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Στθν κατθγορία δραςτηριότητεσ ευαιςθητοποίηςησ, ςυγκαταλζγονται κεςμοκετθμζνεσ θμζρεσ
και δράςεισ ςε διεκνζσ ι εκνικό επίπεδο που προςτατεφουν και προάγουν το ςεβαςμό και τθν
καταπολζμθςθ των εκφοβιςτικϊν ςυμπεριφορϊν.
Στθν κατθγορία διεθνείσ ςυνεργαςίεσ, αναφζροντα τα επιςτθμονικά αποτελζςματα
προθγοφμενων ζργων ςτον τομζα του εκφοβιςμοφ τα οποία είναι διακζςιμα και προσ χριςθ
από ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ι γονείσ (π.χ. Tabby in EU, School Safety Net, ABC, κ.α.).
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5. Γνώςεισ, ικανότητεσ και δεξιότητεσ που απαιτούνται για την
αντιμετώπιςη του εκφοβιςμού
Σε αυτό το κεφάλαιο καταμετροφνται οι γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που απαιτοφνται
για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ και τθσ υποςτιριξθσ του κφματοσ. Ολόκλθρθ θ λίςτα
είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου.
Όςον αφορά τισ γνώςεισ που πρζπει να ζχει κάποιοσ για να χειριςτεί αποτελεςματικά μια
κατάςταςθ, αυτζσ αφοροφν: γνϊςεισ γφρω απο το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ (ορολογία,
οριςμόσ, χαρακτθριςτικά κφτθ και κφματοσ, αναγνϊριςθ ςθμαδιϊν εκφοβιςμοφ, γνϊςθ των
διαδικαςιϊν για τθν καταγραφι και τθν αναφορά περιςτατικϊν εκφοβιςμοφ, των
αποτελεςματικϊν μεκόδων), γνϊςεισ ςχετκά με τθν επικοινωνία (χριςθ μθ βίαιθσ γλϊςςασ,
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ςυναιςκθματικι διαχείριςθ του κφματοσ), κακϊσ και γνϊςεισ
που αφοροφν τθν αλλθλεπίδραςθ μζςω ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ.
Όςον αφορά τισ ικανότητεσ, αυτζσ εντοπίηονται ςε ικανότθτεσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων,
ικανότθτεσ ςφναψθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων, δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο, θ
ικανότθτα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με άλλα μζλθ του ςχολείου και με τουσ
γονείσ, θ ικανότθτα αξιολόγθςθσ του καταλλθλότερου προγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ
εκφοβιςμοφ κακϊσ και άλλεσ ικανότθτεσ.
Στισ δεξιότητεσ περιγράφονται εκείνεσ οι δεξιότθτεσ που βοθκοφν ςτθν κριτικι κατανόθςθ του
περιςτατικοφ και προάγουν τθν υποςτθρικτικι ςυμπεριφορά του ενιλικα, όπωσ: θ δεξιότθτα
τθσ ενςυναίςκθςθσ, θ καλλιζργεια των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, θ δθμιουργία δικτφων
ςυνεργαςίασ, θ ςυγκρότθςθ και εφαρμογι μιασ πολιτικισ κατά τθσ βίασ ςε ολόκλθρο το
ςχολείο, θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ για κζματα αςφάλειασ ςτο ςχολείο και άλλεσ
δεξιότθτεσ.
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