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SELAM — Learning Self Awareness & Self Management to eliminate Bullying and create Peer Support Scheme in the Immigrant
concentrated Schools" project projesi Newsletter#3, proje ortakları tarafından zorbalık olayları üzerine yapılmış röportajlar
bulunmaktadır.
Merve Palanci, Öğretmen ( Türkiye)
‘’ Zorbalık’’ kelimesii sizin için ne ifade etmektedir? Tanımlayabilir misiniz?
‘’ Akran zorbalığı, 7-20 yaş aralığındaolan ve aynı ortamda yaşayan veya eğitim alan çocuk ve gençler arasındaki kayıt dışı bezdirme
olayları olarak tanımlanabilir.’’
Göçmen popülasyonu okullardaki zorbalık olaylarını nasıl etkiler?
‘’Bana göre, okullarda bulunan göçmen nüfusu ve yaşanan zorbalık olayları arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor.Bunun sebebi,
öğrencilerin zihnindeki ‘ üstünlük-aşağılık’ düşüncelerini yok etmek oldukça zordur. Ve bazıları farklı etnik kökenden gelen
akranlarını kendileriyle sürekli olarak karşılaştırmaktadırlar.
Öğretmen olarak zorbalığı engellemek için ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz?
Ahlak kurallarını ve ‘ diğerlerine’ karşı hoşgörüyle yaklaşma yollarını öğretmek, bu tür olayları okul ortamlarında azaltma konusunda
yardımcı olabilir. Bunu yanısıra ‘ diğerlerine karşı savaş’ gibi başlıklı projeler yürütmek ve öğerncileri bu tür projelerde yer almaya
teşvik etmek de yapabileceğimiz şeyler arasındadır.
Sharon Lauricella, Psikolog (Italya)
Zorbalığa maruz kalan çocuk/gençlerdeki gözlemlenen belirtiler nelerdir?
‘’Belirtilerin bazıları şu şekildedir: okula gitmeyi reddetmek veya okula her zamankinden farlı bir yoldan gitmek istemek; belli
derslerde çok daha gergin olmak; okula gitme veya arkadaşlarıyla dışarıya çıkma konusunda oldukça içine kapanık
olmak;psikosomatik davranışların aniden ortaya çıkması. Fakat, bu noktada bu tür olayları iyi gözlemlemek ve bir uzmanla iletişime
geçmek oldukça önemlidir.’’
Zorbalık veya siberzorbalık vakalarına nasıl müdehale edebiliriz?
‘’ Zorbalık bir grup vakasıdır; sadece zorba ve kurban arasında gerçekleşen bir ilişki sorunu değildir. Grup içindeki herkesi hedefleyen
sınıf içi müdehaleleri yaratma ihtiyacı bu yüzden gittikçe daha kuvvetli hale gelmektedir ve genellikle akran desteği veya işbirlikçi
çalışmayı içeren stratejiler kullanılır.
Siber zorbalık kendisini nasıl gösterir?
‘’ İtalya’da siberzorbalık konusunda en çok kullanılan iletişim metotları: izinsiz çekilen video veya fotoğraflar; gizli, aşağılayıcı veya
pronografik filmlerin paylaşılması; internetin yani e-mail, bloglar,kişisel sitelerin,Facebook, Instagram veya websitelerinin, örneğin
Youtube, film veya görsellerin paylaşımında kullanılması.Temelde, kullanımları, başkalarının kimliğine el koymak, batırma,dışlama,
zarar verme, küçük düşürme,veya bazı konularda rahatsızlık verme amacını taşımaktadır. Anonimliğe izin verdiği için siber zorbalık
olayları sürekli olarak artmaktadır.
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