CYBER BULLYING
(Διαδικτυακός εκφοβισμός)
Δρ. Τέτα Διαμαντοπούλου
Η βία και ο εκφοβισμός, υπήρχαν πάντοτε ως κοινωνικά φαινόμενα ,σε κάθε εποχή, σε
κάθε ιστορική και χρονική περίοδο.
Ειδικά για τους ανηλίκους, αξίζει να θυμηθεί κανείς τα έργα του Ντίκενς.
Τα φαινόμενα αυτά έχουν σχέση με την κοινωνική ανισότητα, τον κοινωνικό
αποκλεισμό, τη ματαίωση, τη διαφορετικότητα.
Ως προς τα παιδιά στο θέμα της βίας θα αναφερθώ στο στίχο «Εικόνα σου είμαι
κοινωνία και σου μοιάζω». Τα παιδιά αντανακλούν την κατάσταση της κοινωνίας και
αναπαράγουν ότι μαθαίνουν και βλέπουν από την οικογένεια, το σχολείο και την
κοινότητα.
Τα σχολεία θέλουν δε θέλουν, παίρνουν το ύφος και την κουλτούρα της γειτονιάς και
της πόλης όπου λειτουργούν. Οι Shooligans προέρχονται από την ίδια γειτονιά και την
ίδια πόλη.
Η βία στο σχολείο, ορίζεται ως η επιβολή της βούλησης ενός μέρους της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε κάποιο άλλο, με σκοπό τη πρόκληση ζημιάς ή βλάβης.
Ο εκφοβισμός, (Βullying), είναι ένα φαινόμενο επιθετικής συμπεριφοράς με πρόθεση
κάποιος δυνατός να βλάψει, να εκφοβίσει και να ταπεινώσει έναν αδύνατο (άτομο που
είναι δύσκολο να υπερασπιστεί τον εαυτό του). Ο εκφοβισμός έχει επαναληπτικό
χαρακτήρα, ανισότητα δύναμης και ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί.
Είδη εκφοβισμού
Φυσικός σωματικός εκφοβισμός:
 Ξυλοδαρμός
 Κλοπή προσωπικών αντικειμένων
 Επιθετική συμπεριφορά (μπουνιές, κλωτσιές)
 Τσακωμοί
Συναισθηματικός εκφοβισμός
 Προκλητική λεκτική συμπεριφορά που περιλαμβάνει σαρκασμό, υποτίμηση,
ταπείνωση, απαξίωση, ρατσιστικά ή σεξιστικά στοιχεία.
 Μυστικοπάθεια
 Αποκλεισμός από παρέα
 Διάδοση ψεύτικων φημών
Λεκτικός εκφοβισμός
Οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και εκφράζονται με τέτοιο τρόπο που δεν δείχνουν
ίχνος σεβασμού προς το άτομο που απευθύνονται.
 Απειλές, προσβολές, εξευτελισμοί
 Λεκτική παρενόχληση
 Αρνητικά σχόλια σε σχέση με την εμφάνιση και το στυλ, τα ρούχα, το σώμα ή τη
νοημοσύνη
Βανδαλισμός
Ο βανδαλισμός είναι η φθορά της σχολικής περιουσίας
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Πραγματοποιείται συνήθως όταν οι μαθητές δεν υπόσχονται σε ότι τους υπόσχεται το
σύστημα όπως:
 Κίνητρα για μόρφωση
 Διασύνδεση των σπουδών με επαγγελματική αποκατάσταση
Πραγματοποιείται επίσης όταν καταπατώνται οι κανονισμοί και το δίκαιο.
Νέες μορφές Βίας – Cyber bulling, Photo bulling
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία παρέχει στα παιδιά, ένα καινούριο μέσο εφαρμογής
βίας. Αυτό είναι ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου.
Ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας,
παρενόχλησης, προσβολής, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς, που
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης διαδικτύου και άλλων σύγχρονων μέσων, η οποία
επαναλαμβάνεται σε τακτικά ή άτακτα χρονικά διαστήματα, με σκοπό να βλάψει το
θύμα.
Αυτοί που ασκούν τον συγκεκριμένο εκφοβισμό χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για
να απειλήσουν, να παρενοχλήσουν, να δυσφημίσουν, να υποδυθούν αυτούς που
εκφοβίζουν, να υποκλέψουν την ταυτότητά τους, να χλευάσουν, να συκοφαντήσουν.
Το φαινόμενο αυτό, απασχολεί ολοένα και περισσότερους ερευνητές και λαμβάνει χώρα
σε παγκόσμιο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο. Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί
από πανεπιστήμια και επιστημονικές εταιρίες, που καταδεικνύουν την συνεχή αύξηση
του φαινόμενου.
Πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στο να ασκεί τέτοιες βίαιες
συμπεριφορές όπως:
 Η ανάγκη για επιβολή δύναμης
 Συσσωρευμένος θυμός
 Η ανάγκη για να επικεντρώσει τη προσοχή
 Βαρεμάρα
 Η ευχαρίστηση να προκαλέσει πόνο και φόβο
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο είναι ασφαλέστερος του
«παραδοσιακού», γιατί ο εκφοβιστής είναι ανώνυμος, και οι πιθανότητες να συλληφθεί
λίγες.
Οι εκφοβιστές έχουν ανάγκη να νοιώθουν δυνατοί και αντλούν ευχαρίστηση με το να
κακομεταχειρίζονται τους άλλους. Παράλληλα είναι ανυπάκουοι, προκλητικοί και
φέρονται να έχουν υπερβολική αυτοεκτίμηση. Τους διακρίνει επίσης το ότι έχουν μάθει,
να αντεπιτίθενται με βιαιότητα για να διαχειριστούν όποια προβλήματα έχουν
Τα θύματα του εκφοβισμού είναι συνήθως ήσυχοι και ευαίσθητοι νέοι, αγχώδεις και
ανασφαλείς. σπάνια αμύνονται ακόμη και όταν δέχονται προσβολές. Το κυριότερο
χαρακτηριστικό των θυμάτων είναι ότι υστερούν σε δύναμη και εξουσία από τον θύτη.
Είναι ντροπαλά και ήσυχα άτομα, έχουν λίγους φίλους, εκτός σχολείου και ενδεχομένως
κανένα στενό φίλο στο σχολείο, με αποτέλεσμα να είναι απομονωμένοι.
Υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που τους χαρακτηρίζουν όπως είναι η σωματική
αναπηρία και ο ρατσισμός.
Το διαδίκτυο είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της κουλτούρας μικρών και
μεγάλων. Το 1997 εξυπηρετούσε 35-50 εκ. πελάτες σε όλο τον κόσμο. Το 2002 650 εκ.
πελάτες και σε πρόσφατες μετρήσεις πάνω από 2 δις άνθρωποι είναι χρήστες του
internet.
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Ουδείς αρνείται ότι εξυπηρετεί την μάθηση, την επικοινωνία, την ταχύτητα διάχυσης
της πληροφορίας και συνακόλουθα τη γνώση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και πολλές άλλες
λειτουργίες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των κοινωνιών, των επιστημών και εν
γένει της ανθρωπότητας, λειτουργίες που διαφημιστήκαν από την πρώτη στιγμή της
εμφάνισής του.
Ποιος αρνείται πως σήμερα τα πάντα γίνονται μέσω διαδικτύου.
Οι νέοι, κυρίως στη εφηβεία, σερφάρουν αδιάκοπα στο internet για να διασκεδάσουν,
να παίξουν, να βρουν πληροφορίες ακόμα και νέους φίλους και φίλες.
Τα μικρότερα παιδιά, παρκαρισμένα στα δωμάτιά τους, παίζουν ασταμάτητα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συνήθως παιχνίδια βίας, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια της
πειθούς, παιχνίδια πολέμων. Παιχνίδια που είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να
ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, προσδίδοντας
μεγάλη απόλαυση στους παίκτες, αναγκάζοντας τους να μην ξεκολλάν από τις οθόνες
και έτσι χωρίς να το καταλάβουν, αφού παίζοντας έρχεται η όρεξη, ακολουθούν
διάφορες συμπεριφορές ταυτιζόμενοι με τους ήρωες ή τους πρωταγωνιστές.
Κίνδυνοι από το διαδίκτυο:








Παιδοφιλία
Κυβερνοαυτοκτονία
Νεανική παραβατικότητα
Στοίχημα – Casino
Αγορές
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση – πορνογραφία
Λάθος πρότυπα

Σημάδια θυματοποιημένου παιδιού – στοιχεία που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς:








Επιθετικό, παράλογο, ανήσυχο
Σταματάει να τρώει
Φοβάται να χρησιμοποιήσει κινητό ή mail
Φοβάται να περπατήσει μόνο του στο σχολείο
Κλαίει πριν κοιμηθεί και έχει εφιάλτες
Πέφτει η σχολική του επίδοση
Γενικά αλλάζει η ζωή του

Αντιμετώπιση του φαινομένου
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η πρόληψη της παιδικής
επιθετικότητας γενικά. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν πολλά και οι
αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο, αλλά
αφορούν και τους γονείς και τα ΜΜΕ. Μόνο μία ολιστική αντιμετώπιση του
προβλήματος μπορεί να φέρει ορατά αποτελέσματα.
Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη του φαινομένου είναι σημαντικός. Ο ψηφιακός
αναλφαβητισμός των γονέων, τους οδηγεί σε δαιμονοποίηση του υπολογιστή και του
διαδικτύου, το οποίο όμως είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που χρειάζεται
σωστή χρήση. Επομένως οι γονείς πρέπει:
 Να αφιερώσουν χρόνο και διάθεση ώστε να ασχοληθούν μαζί με το παιδί σε
θέματα διαδικτύου
 Να τοποθετήσουν τον υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο ώστε να μην δίνεται η
δυνατότητα απομόνωσης του παιδιού.
 Χρήση φίλτρων για επιβλαβείς ιστοσελίδες
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Ενημέρωση των παιδιών με απλά λόγια από μικρή ηλικία για τα φαινόμενα του
εκφοβισμού και της παρενόχλησης
Όχι χρήση του υπολογιστή για επιβράβευση ή τιμωρία
Να θέτουν όριο και μέτρο στη συμπεριφορά των παιδιών
Να βάζουν όρια στα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο.
Να ασχολούνται γενικά περισσότερο με τα παιδιά τους.

Οι εκπαιδευτικού θα πρέπει:











Να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη κατανόηση την παιδική επιθετικότητα
Να γνωρίζει ότι μερικές φορές η βία είναι κραυγή και έκκληση που κρύβει πολύ
πόνο και απογοήτευση
Ο εκπαιδευτικός έχει καθήκον, να μην απαντά στη βία με βίαιη αντίδραση, γιατί
γνωρίζει ότι η βία γεννά βία
Η πιο σημαντική συνέπεια μιας κατασταλτικής δράσης του εκπαιδευτικού είναι
η δημιουργία φόβου στα παιδιά, εξαιτίας του οποίου δυσκολεύονται να
εκφράσουν τι αισθάνονται, έτσι οδηγούνται σε δύο επιλογές: ή να γίνουν
επιθετικά, ή να κλειστούν στον εαυτό τους.
Τα παιδιά, όπως και οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να θυμώνουν χωρίς
αισθήματα ενοχής ή φόβου. Το σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, είναι να
βρουν τρόπους ώστε να μάθουν τους μαθητές να ελέγχουν αυτά τα αρνητικά
συναισθήματα.
Οι εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση της εξουσίας, που τους δίνει η
ικανότητά τους να χειρίζονται καλά τη γλώσσα. Η δυνατότητα του παιδαγωγού
να χρησιμοποιεί τη λεκτική του ευφράδεια για να συνθλίψει τους μαθητές (εκ
του ασφαλούς, δεν παρανομεί χαστουκίζοντας τα…) ή τους συνεχώς
παραπονούμενους γονείς και η αδυναμία της άλλης πλευράς να αντιμετωπίσει
ισότιμα λεκτικά αυτή την επίθεση γεννά άλλη μία μορφή βίας.
Ο παιδαγωγός πολλές φορές από άγνοια ή προκατάληψη, δείχνει τις
αντιπάθειές του ή τις προτιμήσεις του. Ακόμη συχνότερα, συμπεριφέρεται
στους μαθητές με αίσθημα απόρριψης και ματαίωσης. Ο μαθητής που
αισθάνεται ότι απορρίπτεται ή αγνοείται από τον εκπαιδευτικό του, κάνει
αισθητή την παρουσία του με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Τελειώνοντας, θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη μας ότι: Όσο υπάρχει έστω και ένα
παιδί που έχει υποστεί στο σχολείο βία, εκφοβισμό, παρενόχληση, ρατσισμό, αυτό το
σχολείο έχει αποτύχει.
Τέλος, ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών
μας είναι η γονεϊκή και εκπαιδευτική αγάπη και κατανόηση απέναντι στα παιδιά, καθώς
και η καλλιέργειά τους, για σεβασμό και αγάπη
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