Θζμα: Ενδοςχολικι βία και εκφοβιςμόσ
Συμβουλζσ ςτουσ γονείσ του παιδιοφ που εκφοβίηει
Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ δεν είναι καινοφργιο φαινόμενο υπάρχει εδϊ και γενιζσ ςε διάφορεσ μορφζσ. Εάν
ενθμερωκείτε ότι το παιδί ςασ εκφοβίηει άλλα παιδιά μθν πανικοβλθκείτε, οφτε να ςπεφςετε να αρνθκείτε το
γεγονόσ ι να το δικαιολογιςετε. Είναι κάτι που δεν βοθκάει το παιδί ςασ και πρζπει να το ςταματιςετε.
Παρατθριςτε τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ. Δείτε πωσ αντιδράει ςε διάφορεσ ςυνκικεσ.
Παρατθριςτε τθν δικι ςασ ςυμπεριφορά. Το πϊσ μιλάμε ςτο τθλζφωνο, πωσ μιλάμε όταν βλζπουμε τθλεόραςθ.
Θυμθκείτε ότι τα παιδιά μασ μιμοφνται τθ δικι μασ ςυμπεριφορά. Εξθγιςτε ςτο παιδί ςασ τα ςτοιχεία τθσ
ςυμπεριφοράσ του που ςασ προβλθματίηουν. Εξθγιςτε ςτο παιδί ςασ ότι όλοι ζχουν δικαίωμα ςτθν διαφορετικότθτα.
Κουβεντιάςτε με τον εκπαιδευτικό. Τονϊςτε τα κετικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ του. Πείτε του ότι το αγαπάτε.
Οι γονείσ του παιδιοφ που εκφοβίηει ςυνικωσ βιϊνουν ι εκδθλϊνουν: Θυμό προσ το άλλο παιδί, δικαιολογϊντασ
απόλυτα τθν ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ. Άρνθςθ του προβλιματοσ. Αγανάκτθςθ κακϊσ κεωροφν ότι το δικό
τουσ παιδί είναι «κφμα» τθσ κατάςταςθσ. Μφχιεσ ενοχζσ ότι εκείνοι φταίνε για τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ και
ςυνεχζσ αίτθμα τουσ είναι θ βεβαίωςθ ότι το παιδί τουσ δεν ζχει κανζνα πρόβλθμα.
Οι γονείσ του παιδιοφ που εκφοβίηει πρζπει: Να αντιλθφκοφν το γεγονόσ, να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςτο
ατομικό πρόβλθμα του παιδιοφ τουσ, ςτο οποίο μπορεί οι ίδιοι να αποτελοφν μζροσ και να ςυνεργαςτοφν με το
ςχολείο αλλά και με άλλουσ υποςτθρικτικοφσ φορείσ.

Συμβουλζσ ςε γονείσ παιδιοφ που βιϊνει εκφοβιςμό
Σίγουρα το να ζχει το παιδί μασ μια εμπειρία εκφοβιςμοφ είναι κάτι που κανείσ μασ δεν επικυμεί. Ωςτόςο μπορεί να
ςυμβεί και κα πρζπει να το διαχειριςτοφμε ςαν γονείσ. Παρατθριςτε τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ. Οποιαδιποτε
ξαφνικι και χωρίσ εμφανι αιτία αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ ασ μασ προβλθματίςει. Κουβεντιάςτε ςε πλαίςιο
αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ με το παιδί ςασ για τθν εμπειρία του. Απενοχοποιιςτε το παιδί. Επιβραβεφςτε το παιδί
ςασ για τθν αποκάλυψθ. Πείτε του ότι κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να του φζρεται ζτςι. Μθν του ηθτιςετε να κάνει
ςτο άλλο παιδί «τα ίδια». Καταδείξτε τθ ςθμαςία του να ζχει επικοινωνία με το δάςκαλο. Εξθγιςτε τθ διαφορά του
«μαρτυράω» από το «ηθτάω» βοικεια. Επικοινωνιςτε και εςείσ με το δάςκαλο.
Οι γονείσ του παιδιοφ που βιϊνει εκφοβιςμό ςυνικωσ βιϊνουν: Θυμό προσ το άλλο παιδί, τθν οικογζνεια του
άλλου παιδιοφ και τθ ςχολικι μονάδα. Πανικό και αγωνία για το τι ςυναιςκθματικά κατάλοιπα μπορεί να αφιςει το
γεγονόσ ςτο παιδί τουσ. Ενοχζσ για τθν αδυναμία τουσ να προςτατεφςουν το παιδί τουσ. Απογοιτευςθ για τθν
«απραξία» του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να προςτατεφςει το παιδί τουσ. Όλα αυτά τα ςυναιςκιματα μπλοκάρουν
ςυναιςκθματικά το γονζα ο οποίοσ ηθτά μια μαγικι λφςθ επίλυςθσ του προβλιματοσ ςτο «εδϊ και τϊρα».
Οι γονείσ του παιδιοφ που βιϊνει εκφοβιςμό πρζπει: Να καταγράψουν προςεκτικά ό,τι τουσ είπε το παιδί, ιδιαίτερα
για το ποιοι εμπλζκονται ςτο ςυμβάν, πόςεσ φορζσ ςυνζβθ, που και τι ακριβϊσ ςυνζβθ. Να βεβαιϊςουν το παιδί ότι
κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να του φζρεται ζτςι. Να γίνουν οι ίδιοι παραδείγματα ςυμπεριφοράσ για τα παιδιά τόςο
ςτο ςπίτι όςο και γενικότερα. Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λεξιλόγιο. Να τονϊςουν τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν
αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν. Να ςυμβουλεφςουν και να ενκαρρφνουν τα παιδιά να ζχουν διευρυμζνο κφκλο φίλων.
Να ςυμβουλεφςουν τα παιδιά να αποφεφγουν πικανοφσ χϊρουσ επίκεςθσ. Να βοθκιςουν τα παιδιά να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι πρζπει να ηθτάνε βοικεια, όταν χρειάηεται. Να ενκαρρφνουν το παιδί να ζχει επικοινωνία με
το δάςκαλο. Να επικοινωνιςουν και οι ίδιοι με το δάςκαλο.

Κάλεςε ςτθν Εκνικι Τθλεφωνικι Γραμμι για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και ανϊνυμα, για να μιλιςεισ με
κάποιον ψυχολόγο.
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