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Aralık ayı  konumuz olan
“Sanal Zorbalıkla

Mücadele”nin ardından,
bu sayımızı da, 

“Akran Zorbalığı”na dair
ebeveynlerin neler
yapabileceklerine

ayırdık...
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Akran Zorbalığı Nedir ?

Akran  zorbalığı,  çocuk  ve  ergenlerin  benzer  yaş  grubu
çocuk ve ergenlerden fiziksel,  duygusal  ve cinsel  olarak
maruz  kaldıkları  örseleyici  kötü  muamelelerin  tümüne
verilen addır.

Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri  Fakültesi  öğretim
üyelerinden  oluşan  bir  grubun,  TÜBİTAK  desteğinde
öğretmen,  öğrenci  ve veliler  için hazırladıkları  kitapçığa
göre zorbalık türlerini ana hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz :

Fiziksel  Zorbalık:İtme,  dürtme,  tekmeleme,  tükürme,
vurma,  ısırma,  kulak  çekme,  tekme  atma  ya da çelme
takma,  kesici  ya  da  delici  aletlerle  saldırma,  ateşli
silahlarla  korkutma,  oturacağı  yere  bir  cisim  koyma...
Sözel  Zorbalık:Boy,  kilo,  diş  yapısı,  ten  rengi  gibi
bedensel özellikleriyle alay etme; giysi ve gözlük gibi dış
görünüş  özellikleriyle  alay  etme;  peltekliğiyle,
kekemeliğiyle, aksanıyla ya da şivesiyle alay etme; küçük
düşürücü  lakaplar  takma, kaba ve  çirkin sözlerle  hitap
etme;  sözlü  olarak  tehdit  etme...
Sosyal  Zorbalık:Dışlama,  gruba almama,  grup  dışında
bırakarak yalnızlığa itme, görmezden gelme, konuşmama,
diğer öğrencilerin de o öğrenciyle konuşmasını engelleme,
diğer öğrencileri o öğrenciye karşı kışkırtma, dedikodu ve
söylenti  çıkarma,  iftira  atma,  haksız  şikayetlerde
bulunma,  çeşitli  yerlere  çirkin  yazılar  yazma...
Cinsel Zorbalık:Cinsel amaçlı dokunma, elle ya da sözle
sarkıntılık yapma, cinsel çağrışımlı sözcükler kullanarak
imalarda  bulunma,  giysilerini  kendi  isteği  dışında
kaldırma ya da çıkarma, cinsel içerikli söylentiler yayma,
tecavüz...
Eşyalara  Zorbalık:Eşya  ya  da  yiyecekleri  zorla  alma,
para ya da eşyaları çalma, haraç alma, zorla bir şeyler
ısmarlatma, defter ya da kitaplarını karalama, eşyalarını
izinsiz kullanma...

Zorbalığın Yol Açtığı Sorunlar

Araştırmalar,  akran  zorbalığına  maruz  kalan  bireylerin
aşağıda  belirtilen  sorunlarla  karşı  karşıya  kaldığını
göstermektedir:

* Düşük ya da zayıf benlik algısı
* Kendine güvensizlik
* İnsanlara güvenme ve onları sevme becerisinden 
yoksunluk
* Şiddete alışma ve uygulayıcı olma
* Öfke ve intikam duygularıyla yaşama
* Pasifize olma ve içe kapanma
* Depresyon, kaygı ve korku
* İntihara eğilim, madde bağımlılığı
* Uyku ve yeme bozuklukları
* Akademik başarısızlık, evden ya da okuldan kaçma
* Kendini değersiz görme
* Fiziksel ve duygusal gelişimde gecikme

Zorbalıkla Nasıl Başa Çıkılabilir ?

Ebeveynler çocuğunun zorbalığa uğradığını düşünüyorsa;

Anlamaya çalışmak: Ebeveyn, çocuk veya ergenin yaşadığı
sıkıntıları,  durumunu  açık  uçlu  sorular  sorarak  ne
hissettiğini  anlamaya  çalışmalı.  Ne  zaman  ihtiyacı  olsa
yanında olacağını ve istediğini anlatabileceğine dair motive
etmesi,  çocuk  veya  ergenin  kendisini  daha  güvende
hissetmesine yardımcı olacaktır.

Suçlamamak: Çocuk  veya  ergenin  zorbalığa  uğruyor
olmasının sebebi  onun hatalı  bir  davranışı  değildir.  Onu
suçlamak daha da kırılmasına ve yaralanmasına, zorbalık
yapan akranına karşı daha da güçsüz hissetmesine neden
olabilir. Bu nedenle, onun dışında herhangi birinin de bu
tür  davranışlara  maruz  kalabileceğini  bunun  kişisel  bir
sebebi olmadığı belirtilmelidir. Çocuk veya ergenin mümkün
olduğunca  zorbalık  yapan  kişinin  olumsuz  davranış  ve
hareketlerini göz ardı etmesi yönünde mesaj verilmelidir.

Yaşanılan  durumu  hafifletmemek:  ‘’Aşırı  hassas
davranıyorsun.” ,’’Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler.”
Veya “Geçer” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.

Ebeveynler  olarak  hemen  harekete  geçmemek:
Çocuğunuzun zorbalık  davranışlarına  maruz  kalması  sizi
doğal  olarak  öfkelendirebilir  ve  kaygılandırabilir.  Ancak;
durumu hemen düzeltmeye çalışmak uzun dönemde çocuğa
fayda  sağlamaz.  Çünkü  onun  yerine  harekete  geçmek
çocuğun  kendisini  daha  da  güçsüz,  çaresiz  hissetmesine
neden  olacaktır.  Ayrıca  bu  durumda  ebeveynin  daha
sağlam ve tutarlı olduğunu göstermesi çocuğun güçlenmesi
ve bu sorun ile baş edebilmesi için ona destek sağlayacaktır.
Çocuk  veya  ergene  yardımcı  olabilmek  için  bir  strateji
belirlemeli ve ona rehberlik edilmelidir.

Çocuğun  başarılı  olduğu  ve  onu  mutlu  eden  alanları
keşfetmek:  Bu şekilde  bazı  ortamlarda yaşadığı  olumsuz
sosyal ilişkilerinin aksine başarılı olduğu alanlardaki kişiler
ile olumlu sosyal ilişkiler kurabilir ve öz güveni artabilir. 

Zorbalık hakkında ilgili bilgilendirmek :  Birçok kişinin bu
durumda  olabildiği,  çocuk  veya  ergenin  herhangi  bir
özelliğinden dolayı kaynaklanmadığı iletilmelidir.

Okulda  önlem  alınması  için  Rehberlik  Servisi  ve  Okul
İdaresi  ile  iletişim  halinde  kalmak:  Her  okulun  zorbalık
durumlarıyla  karşılaşıldığında uyguladığı  bir  plan vardır.
Bu  planın  sağlıklı  işleyebilmesi  için  ebeveynlerin  okul-
öğrenci-öğretmen  üçgeninde  işbirliği  halinde  olması
gerekmektedir.  Bu  işbirliği,  öğrencilerin  akademik
ortamlarında  kendilerini  güvende  hissederek,  rahatlıkla
eğitimlerine  devam  edebilmeleri  açısından  büyük  önem
taşır.

Kaynak : Aktüel Eğitim


