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Akran zorbalığı;
 bir bireyin/grubun bir bireye yönelik olarak uyguladığı,
 tekrarlayıcılığı ve sürekliliği olan,
 gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren,
 zarar verici ve incitici saldırgan davranışı
olarak tanımlanmaktadır.
Okulun sosyal yapısı ve öğrenci davranışlarını denetleme-izlemeye
yönelik çalışmalar, akran istismarı sorunlarının sıklığı ve çeşitliliği
açısından önemli rol oynar. Müdür, müdür yardımcıları ve
öğretmenlerin akran istismarına neden olabilecek (bireysel ve
ailesel) etkenler üzerinde kontrol sahibi olmamalarına karşın, akran
istismarını azaltmak için denetimi arttırmaları, gerekli önlemleri
almaları ve okulun havasını olumlu yönde değiştirmeleri
mümkündür. Çocuğun ev ortamında yetersiz denetlenmesi akran
istismarı davranışlarının gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Aynı
zamanda öğrencinin okul ortamındaki, özellikle oyun alanları, okul
bahçesi ve okul yolundaki yetersiz denetimi akran istismarı
sorunlarının artmasına neden olacaktır. Bir akran istismarına
yetişkinler tarafından yapılacak olan her türlü müdahale ya da uyarı
son derece önemlidir. Okulun sosyal ortamı, genel havası bütün
öğrencilere karşı sıcak ve kabul edici olmalıdır. Dolayısıyla, okul
yönetiminin ve öğretmenlerin, her türlü saldırgan davranış
karşısında, öğrenci tutumlarını izlemesi ve müdahale etmesi
sorunun giderilmesindeki en önemli unsurdur.
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Sistemli bir yaklaşımla tüm okul personelinin ve
okula ait tüm birimlerin akran istismarıyla ilgili
olması, önleme ve müdahale çalışmalarının
etkililiğini arttıran en önemli faktördür. Önleme
protokollerinin, geniş kapsamlı ve yaygın olarak
kullanıldığında, akran istismarının %20 ile %80
arasında azaldığı ciddi uluslararası akademik
çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Okulumuzda önleme çalışması olarak etkinlik ve
seminerlerimizin yanında öğrencilerimizin kendi
istekleriyle imzaladıkları Akran İstismarı Önleme
Sözleşmesi sayesinde okulumuzda en olumlu iklimi,
akran dayanışmasını ve huzuru, bu sayede oluşacak
akademik başarıyı görmeyi hedeflemekteyiz. 

Akran İst�smarı Önleme
Sözleşmes�

Okulumuzda akran istismarını önlemek ve farkındalık kazandırmak
amacıyla rehberlik saatinde öğrencilerimizin katılımıyla etkinlikler
gerçekleştirilerek konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. 

Okulumuz rehberlik birimi tarafından gerçekleştirilen Akran Zorbalığı
Önleme ve Farkındalık Semineri sayesinde ise okulumuzdaki hazırlık,
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi
olarak; zorba, mağdur ya da izleyici konumunda olduklarında
yaşadıkları olaya çözüm odaklı bakmayı öğrendiler. 

Öğrenc�ler�m�z Bu Sayede

 Okulumuzdaki tüm öğrencilerinin farklılıklarını
kabul etmeye ve saygı göstermeye, akran
istismarı olaylarına katılmamaya ve akran
istismarı davranışı gösteren biri olmamaya,
okulumuzun akran istismarıyla ilgili
uygulamalarından haberdar olmaya ve
desteklemeye, akran istismarı olaylarını vakit
geçirmeden ve dürüstçe ilgili kişiye bildirmeye,
akran istismarına uğramış ya da uğrama ihtimali
olan öğrencilere yardımcı olmaya çalışacaklar. 
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