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Εκφοβισμός

◦ Ο εκφοβισμός (ή μπούλινγκ, αγγλ. bullying) αναφέρεται στη σωματική και ψυχολογική 

κακοποίηση ή μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα. Παρά την εντύπωση 

ορισμένων ότι αποτελεί αποκλειστικά σχολικό φαινόμενο, στην πραγματικότητα 

εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες. Μπορεί να συναντηθεί σε 

οποιοδήποτε τύπο σχολείων και σχολικών εγκαταστάσεων, στον στρατό, σε αθλητικά 

σωματεία, στη φυλακή, αλλά και στην οικογένεια ή στο χώρο εργασίας (ανάλογα με το 

αν αφορά τον προϊστάμενο ή το αφεντικό, μιλάμε για ηθική παρενόχληση ή τοξικό 

ηγέτη). Είναι μια μορφή κακοποίησης ή εξαναγκασμού. Το θύμα του εκφοβισμού 

αναφέρεται και ως στόχος. 



Ποινικοποιείται το bullying

◦ Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών θα τιμωρείται πλέον οποίος 

«παριστάνει τον νταή», δηλαδή κάνει bullying (συνεχή σκληρή 

συμπεριφορά) βάσει ειδικής διάταξης που εισαγάγει ο νόμος 

4332/2015.

◦ Με την ίδια ποινή θα τιμωρείται και όποιος κακόβουλα 

παραμέλησε τα καθήκοντά του και δεν απέτρεψε, ως όφειλε το 

αδίκημα.
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Στην «GREECE CYBERBULLYING CORNER» 
παρουσιάζεται μέρος των εργασιών των 
μαθητών μας πάνω στο πρόγραμμα έτσι 
ώστε να διαχέεται η γνώση και η εμπειρία 
που απόκτησαν οι μαθητές μας,  στους 
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου μας. 



TRANSNATIONAL 
MEETING ΣΤΟ

ESKIŞEHIR - ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ
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“ZORBAS”
ΑΠΟ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ









ΠΑΛΙΑ 
ΠΟΛΗ







Safer Internet Day
ΗΜΕΡΑ «ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»



Ρητορική μίσους

• Η ρητορική μίσους, εκτός των ειδικών περιγραφών που προβλέπουν 
νόμοι κρατών, είναι η ομιλία που προσβάλλει ένα άτομο ή μια 
ομάδα με βάση χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την εθνική καταγωγή, 
τη θρησκεία, τη φυλή, την αναπηρία ή το γενετήσιο 
προσανατολισμό.

• Στη νομοθεσία ορισμένων χωρών, ρητορική μίσους θεωρείται ομιλία, 
χειρονομία ή συμπεριφορά, κείμενα, ή παρουσιάσεις οι οποίες είναι 
απαγορευμένες, επειδή υποκινούν βία ή επιζήμια δράση εναντίον ή 
από το προστατευόμενο άτομο ή ομάδα, είτε γιατί υποτιμούν ή 
εκφοβίζουν ένα προστατευόμενο άτομο ή ομάδα.











ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ CYBERBULLYING











ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 
CYBERBULLYING



Τι είναι το Cyberbullying

◦ Ο κυβερνοεκφοβισμός είναι ο εκφοβισμός που λαμβάνει χώρα σε ψηφιακές συσκευές όπως 

τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα tablet. Η διαδικτυακή παρενόχληση μπορεί να 

συμβεί μέσω SMS, κειμένου και εφαρμογών ή σε διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

φόρουμ ή τυχερού παιχνιδιού, όπου οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν, να συμμετέχουν ή 

να μοιράζονται περιεχόμενο. Ο κυβερνητικός εκφοβισμός περιλαμβάνει την αποστολή, την 

ανάρτηση ή την ανταλλαγή αρνητικών, επιβλαβών, ψευδών ή μέσων περιεχομένων σχετικά 

με κάποιον άλλο. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διανομή προσωπικών ή ιδιωτικών 

πληροφοριών σχετικά με κάποιον άλλο που προκαλεί αμηχανία ή ταπείνωση. Κάποια 

συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο διασχίζει τη γραμμή σε παράνομη ή εγκληματική 

συμπεριφορά.



Τα πιο συνηθισμένα μέρη όπου 
εμφανίζεται η διαδικτυακή 
παρενόχληση είναι:
◦ Κοινωνικά μέσα, όπως το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το Twitter

◦ SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) γνωστό και ως μήνυμα κειμένου που 

αποστέλλεται μέσω συσκευών

◦ Στιγμιαίο μήνυμα (μέσω συσκευών, υπηρεσιών παροχέα email, εφαρμογών και 

λειτουργιών μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης)

◦ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (email)



Επιπτώσεις της παρενόχλησης στον 
κυβερνοχώρο

◦ Δεν περιορίζεται πλέον σε σχολικές αίθουσες ή γωνίες δρόμου, ο σύγχρονος 
εκφοβισμός μπορεί να συμβεί τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο - ουσιαστικά 24 ώρες 
την ημέρα. Τα κορίτσια, ειδικά, μπορούν να νιώσουν σαν να βρίσκονται σε διαρκή 
κίνδυνο και να μην διαφεύγουν. Όσο τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνο, 
υπολογιστή ή άλλη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των δισκίων), βρίσκονται σε 
κίνδυνο.

◦ Η σοβαρή, μακροχρόνια ή συχνή διαδικτυακή παρενόχληση μπορεί να αφήσει τόσο τα 
θύματα όσο και τους «νταήδες» σε μεγαλύτερο κίνδυνο για άγχος, κατάθλιψη και άλλες 
διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος. Σε μερικές σπάνιες αλλά δημοσιευμένες 
περιπτώσεις, μερικά παιδιά έχουν προβεί σε αυτοκτονία. Οι ειδικοί λένε ότι τα παιδιά που 
εκφοβίζονται - και οι ίδιοι οι άλλοι - διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτοκτονικές 
σκέψεις, απόπειρες και ολοκληρωμένες αυτοκτονίες.



Ειδικές Ανησυχίες
◦ Με την επικράτηση των κοινωνικών μέσων και των ψηφιακών φόρουμ, τα σχόλια, οι φωτογραφίες, 

οι αναρτήσεις και το περιεχόμενο που μοιράζονται τα άτομα μπορούν συχνά να προβληθούν από 
ξένους και γνωστούς. Το περιεχόμενο που ένα άτομο μοιράζεται στο διαδίκτυο - τόσο το 
προσωπικό του περιεχόμενο όσο και οποιοδήποτε αρνητικό, μέσο ή βλαπτικό περιεχόμενο -
δημιουργεί ένα είδος μόνιμου δημόσιου αρχείου των απόψεών τους, των δραστηριοτήτων και της 
συμπεριφοράς τους. Αυτό το δημόσιο αρχείο μπορεί να θεωρηθεί ως μια online φήμη, η οποία 
μπορεί να είναι προσβάσιμη σε σχολεία, εργοδότες, κολέγια, συλλόγους και άλλους που μπορεί να 
ερευνούν ένα άτομο τώρα ή στο μέλλον. Η διαδικτυακή παρενόχληση μπορεί να βλάψει την 
ηλεκτρονική φήμη όλων των εμπλεκομένων - όχι μόνο του ατόμου που εκφοβίζεται, αλλά εκείνων 
που κάνουν τον εκφοβισμό ή συμμετέχουν σε αυτόν. Το Cyberbullying είναι πολύ, μα πολύ 
ανησυχητικό γιατί μπορεί να είναι:

◦ Ανθεκτικό - Οι ψηφιακές συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης και συνεχούς 
επικοινωνίας 24 ώρες την ημέρα, ώστε να είναι δύσκολο για τα παιδιά που βιώνουν τον κυβερνο-
μανία να βρουν ανακούφιση.

◦ Μόνιμο - Οι περισσότερες πληροφορίες που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είναι μόνιμες και 
δημόσιες, αν δεν αναφερθούν και αφαιρεθούν. Μια αρνητική φήμη στο διαδίκτυο, ακόμη και για 
όσους φοβίζουν, μπορεί να επηρεάσει τις εισαγωγές στο κολέγιο, την απασχόληση και άλλους 
τομείς της ζωής.

◦ Δύσκολο να το παρατηρήσετε - Επειδή οι δάσκαλοι και οι γονείς μπορεί να μην ακούνε ή να 
βλέπουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό που λαμβάνει χώρα, είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί.



Σημάδια του Cyberbullying
◦ Πολλά παιδιά και έφηβοι που έχουν πρόσβαση στον κυβερνοχώρο δεν θέλουν να πουν σε 

έναν δάσκαλο ή γονέα, συχνά επειδή αισθάνονται ντροπή για το κοινωνικό στίγμα ή το φόβο 
ότι τα προνόμια των υπολογιστών τους θα αφαιρεθούν στο σπίτι.

◦ Τα σημάδια της διαδικτυακής παρενόχλησης ποικίλλουν, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν:

◦ συναισθηματική αναστάτωση κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση του Internet ή του 
τηλεφώνου

◦ Κάποιος/α είναι πολύ μυστικοπαθής ή προστατεύει την ψηφιακή ζωή κάποιου άλλου

◦ απόσυρση από μέλη της οικογένειας, φίλους και δραστηριότητες

◦ αποφυγή από τις σχολικές ή ομαδικές συναντήσεις

◦ "ενέργεια" με θυμό στο σπίτι

◦ αλλαγές στη διάθεση, τη συμπεριφορά, τον ύπνο ή την όρεξη

◦ προσπάθειες αποφυγής χρησιμοποίησης του υπολογιστή ή του κινητού τηλέφωνου

◦ νευρικότητα όταν παίρνεις ένα άμεσο μήνυμα, κείμενο ή email

◦ αποφυγή συζητήσεεων σχετικά με δραστηριότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κινητών 
τηλεφώνων



Νόμοι και Κυρώσεις

◦ Αν και όλα τα κράτη έχουν νόμους που απαιτούν από τα σχολεία να ανταποκρίνονται 

στον εκφοβισμό, πολλά κράτη δεν συμπεριλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό βάσει 

αυτών των νόμων ούτε καθορίζουν τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα σχολεία 

στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού που λαμβάνει χώρα έξω από το σχολείο. Τα σχολεία 

μπορούν να αναλάβουν δράση, όπως απαιτείται από το νόμο, ή με τοπικές ή σχολικές 

πολιτικές που τους επιτρέπουν να πειθαρχούν ή να αναλάβουν άλλες ενέργειες. 

Ορισμένα κράτη έχουν επίσης διατάξεις για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού εάν 

επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις.



Πώς οι γονείς μπορούν να 
βοηθήσουν –
συμβουλές για οικογένειες

◦ Αν ανακαλύψετε ότι το παιδί σας εκφοβίζετε, προσφέρετε άνεση και υποστήριξη. Μιλώντας για 
οποιεσδήποτε εμπειρίες εκφοβισμού που είχατε στην παιδική σας ηλικία μπορεί να βοηθήσει το 
παιδί σας να αισθάνεται λιγότερο μόνους.

◦ Αφήστε το παιδί σας να γνωρίζει ότι δεν είναι δικό του σφάλμα, και ότι ο εκφοβισμός λέει 
περισσότερα για τον «νταή» από το θύμα. Πείτε στο παιδί σας για το σωστό πράγμα. Ωθήστε να 
μιλήσει σε σας για αυτό. Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι δεν είναι μόνος-η - πολλοί άνθρωποι 
εκφοβίζονται σε κάποιο σημείο. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας θα καταλάβει τι πρέπει να κάνετε μαζί 
του.

◦ Αφήστε κάποιον στο σχολείο (τον διευθυντή, έναν σύμβουλο ή δάσκαλο) να γνωρίζουν την 
κατάσταση. Πολλά σχολεία, οι σχολικές συνοικίες και οι σχολές μετά το σχολείο έχουν 
πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αυτές ποικίλλουν ανάλογα με 
την περιοχή και το κράτος. Αλλά προτού αναφέρετε το πρόβλημα, ενημερώστε το παιδί σας ότι 
σχεδιάζετε να το κάνετε, έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα σχέδιο που σας κάνει να 
νιώθετε άνετα.

◦ Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μην ανταποκριθεί στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, διότι μόνο αυτό 
ρίχνει λάδι τη φωτιά και χειροτερεύει την κατάσταση. Αλλά κρατάτε τα απειλητικά μηνύματα, εικόνες 
και κείμενα, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία με τους γονείς, το 
σχολείο, τον εργοδότη ή ακόμα και την αστυνομία. Μπορεί να θέλετε να λάβετε, να αποθηκεύσετε 
και να εκτυπώσετε στιγμιότυπα από αυτά που θα έχετε για το μέλλον.



Άλλα μέτρα που πρέπει να
δοκιμάσετε

◦ Αποκλείστε τον «νταή». Οι περισσότερες συσκευές διαθέτουν ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να 
μπλοκάρετε ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα άμεσων μηνυμάτων ή 
κείμενα από συγκεκριμένα άτομα.

◦ Περιορίστε την πρόσβαση στην τεχνολογία. Παρόλο που είναι ενοχλητικό, πολλά παιδιά που 
εκφοβίζονται δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να ελέγξουν ιστοσελίδες ή τηλέφωνα 
για να δουν αν υπάρχουν νέα μηνύματα. Κρατήστε τον υπολογιστή σε δημόσιο χώρο στο σπίτι 
(δεν υπάρχουν φορητοί υπολογιστές στα υπνοδωμάτια των παιδιών, για παράδειγμα) και θέστε τα 
όρια στη χρήση κινητών τηλεφώνων και παιχνιδιών. Ορισμένες εταιρείες σάς επιτρέπουν να 
απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου σε συγκεκριμένες ώρες. Και οι περισσότεροι 
ιστότοποι και smartphones περιλαμβάνουν επιλογές γονικού ελέγχου που δίνουν στους γονείς 
πρόσβαση στα μηνύματα των παιδιών τους και στο διαδίκτυο.

◦ Γνωρίστε τον online κόσμο των παιδιών σας. Ελέγξτε τις δημοσιεύσεις τους και τους ιστοτόπους
που επισκέπτονται τα παιδιά και ενημερωθείτε για το πώς ξοδεύουν τον χρόνο τους online. 
Μιλήστε μαζί τους σχετικά με τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και γιατί είναι κακή 
ιδέα να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες online, ακόμη και με φίλους. Γράψτε τις συμβάσεις 
κινητής τηλεφωνίας και κοινωνικών μέσων που είστε διατεθειμένοι να επιβάλλετε.

◦ Μάθετε πώς μπορείτε να κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο. Ενθαρρύνετε τους να 
προστατεύουν τους κωδικούς πρόσβασης και να μην αναρτούν ποτέ τη διεύθυνση ή τους τόπους 
διαμονής τους όταν είναι έξω.



Ζητήστε Βοήθεια

◦ Εάν συμφωνεί ο γιος ή η κόρη σας, μπορείτε επίσης να κανονίσετε τη διαμεσολάβηση με 

έναν θεραπευτή ή έναν σύμβουλο στο σχολείο που μπορεί να εργαστεί με το παιδί σας ή / 

και τον «νταή».



Όταν το παιδί σας είναι 
ο «νταής»

◦ Η ανακάλυψη ότι το παιδί σας είναι αυτός που συμπεριφέρεται άσχημα μπορεί να ενοχλεί. Είναι σημαντικό να 
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και να μην περιμένετε να φύγει.

◦ Συζητήστε με το παιδί σας σταθερά για τις ενέργειές του και εξηγήστε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει σε άλλους. Το 
αστείο και το πείραγμα μπορεί να φαίνεται αβλαβές για ένα άτομο, αλλά μπορεί να είναι κακό για κάποιον άλλο. Ο 
εκφοβισμός - σε οποιαδήποτε μορφή - είναι απαράδεκτος. μπορεί να υπάρξουν σοβαρές (και μερικές φορές μόνιμες) 
συνέπειες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα εάν συνεχιστεί.

◦ Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών αποτελεί προνόμιο. Μερικές φορές 
συμβάλλει στον περιορισμό της χρήσης αυτών των συσκευών μέχρι να βελτιωθεί η συμπεριφορά. Εάν αισθάνεστε ότι το 
παιδί σας πρέπει να έχει κινητό τηλέφωνο για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι είναι ένα τηλέφωνο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ορίστε αυστηρούς γονικούς ελέγχους σε όλες τις συσκευές.

◦ Για να φτάσετε στην καρδιά του θέματος, μιλώντας με τους καθηγητές, τους συμβούλους καθοδήγησης και άλλους 
υπαλλήλους του σχολείου, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό καταστάσεων που οδηγούν ένα παιδί να παρενοχλεί 
άλλους. Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον θυμό, μιλήστε με έναν θεραπευτή για να βοηθήσετε τον γιο ή 
την κόρη σας να μάθουν να αντιμετωπίζουν τον θυμό, τον τραυματισμό, την απογοήτευση και άλλα έντονα 
συναισθήματα. Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των 
παιδιών και των κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκφοβισμού.

◦ Και μην ξεχάσετε να ορίσετε μόνος σας ένα καλό παράδειγμα - μοντέλο καλών διαδικτυακών συνηθειών για να 
βοηθήσετε τα παιδιά σας να κατανοήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους της ζωής στον ψηφιακό κόσμο.



10 cyberbullying Στατιστικές

◦ 1. Τα κορίτσια (36,3%) είναι πιο πιθανό να βιώσουν τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό 
από τα αγόρια (30,7%).

◦ 2. Το 71% των ανθρώπων ανησυχεί για τις επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού

◦ 3. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) από όσους έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
δήλωσαν ότι έχουν μοιραστεί τις προσωπικές τους πληροφορίες online

◦ 4. Από εκείνους που έχουν βιώσει τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, 24% είχαν 
αυτοκτονικές σκέψεις

◦ 5. Πάνω από το ήμισυ (55,2%) των φοιτητών έχουν βιώσει τον ηλεκτρονικό 
αποκλεισμό

◦ 6. Το ένα τρίτο των νεαρών γενεών αναφέρει ότι έχει στείλει ρητά μηνύματα ή εικόνες

◦ 7. Το 33,8% των μαθητών ηλικίας 12 έως 17 ετών υπήρξαν θύματα του ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού κατά τη διάρκεια της ζωής τους

◦ 8. Το 15% των παιδιών ηλικίας 12 έως 17 έχουν στοχευθεί και στο διαδίκτυο

◦ 9. Η παρενόχληση και ο εκφοβισμός έχουν συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο με το 75% 
των σχολικών συμβάντων βίας

◦ 10. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο παιδιά παρενοχλούνται, απειλούνται ή 
εκφοβίζονται στο Facebook κάθε χρόνο



Τι μπορούν να κάνουν τα σχολεία για 
να αποτρέψουν τον ηλεκτρονικό 
αποκλεισμό;

◦ Τα σχολεία μπορούν να ενθαρρύνουν την ανοχή, τον σεβασμό και την επίλυση 

συγκρούσεων

◦ Τα σχολεία πρέπει να έχουν προγράμματα για να δώσουν στους μαθητές έναν κώδικα 

δεοντολογίας, ένα ασφαλές περιβάλλον για να συζητήσουν τα συναισθήματά τους και ένα 

κοινό λεξιλόγιο που ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση.

◦ Τα σχολεία πρέπει να εργαστούν για την προώθηση της ιθαγένειας του «άλλου», του 

σεβασμού και της ευθύνης αλλά και των συνεπειών για κακή χρήση που συνεπάγονται 

εκπαίδευση και επαναπροσανατολισμό και όχι απλές τιμωρίες. Το ιδανικό μοντέλο είναι ένα 

σχολείο που ενσωματώνει μαθήματα ψηφιακής ιθαγένειας στην σχολική ημέρα.



Μερικά άλλα πράγματα μπορούν να 
κάνουν τα σχολεία για να 
βοηθήσουν στην πρόληψη της 
διαδικτυακής παρενόχλησης:

◦ Ξεκινήστε από την αρχή. Δημιουργήστε μια κοινότητα που ανταμείβει καλοσύνη και συμπόνια, όχι 
μόνο ακαδημαϊκό ή αθλητικό επίτευγμα.

◦ Χρησιμοποιήστε το Internet σε σχέδια μαθήματος. Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν 
κοινωνικά δίκτυα και άλλα ψηφιακά εργαλεία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών (για 
παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στο οποίο όλοι οι σπουδαστές πρέπει να συνεργαστούν) 
για να διδάξουν στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με σεβασμό και 
παραγωγικότητα.

◦ Διδάξτε ψηφιακή υπηκοότητα. Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα ψηφιακής 
υπηκοότητας τα οποία ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργαστούν για να κατανοήσουν τη 
σημασία και τη δύναμη των ηλεκτρονικών εργαλείων και την ευθύνη που τους παρέχει η χρήση 
τους.



Αποτροπή της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο 
στα σχολεία - Συμβουλές για Εκπαιδευτικούς

◦ Η πρόληψη της εξάπλωσης του κυβερνοχώρου δεν θα είναι εύκολη. Λόγω του γεγονότος ότι συμβαίνει στο Διαδίκτυο, 
είναι δύσκολο να αστυνομευθεί. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί αυτό είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 
ως θέμα ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, καθώς και να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη μορφή εκφοβισμού στην 
πολιτική καταπολέμησης του εκφοβισμού του σχολείου.

◦ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές σας γνωρίζουν ότι, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, όλοι οι εκφοβισμοί είναι λάθος και 
δεν θα γίνουν ανεκτοί. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του θέματος, πρέπει επίσης να συνεχίσετε να 
προωθείτε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κυρώσεις του σχολείου και τις κατάχρηση των ΤΠΕ.

◦ Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείτε να διδάξετε στους μαθητές σας, όπως να τους διδάξετε σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες τους σε απευθείας σύνδεση και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν ότι το Διαδίκτυο δεν είναι 
ιδιωτικό μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του σχολείου πρέπει επίσης να προωθήσουν τη θετική χρήση της 
τεχνολογίας, να συζητήσουν και να ενημερώσουν τους μαθητές σας σχετικά με τα θέματα καλής ασφάλειας, γενικά και 
ατομικής ασφάλειας, ειδικά.

◦ Ένα άλλο βασικό μήνυμα είναι να ενθαρρυνθεί μια ατμόσφαιρα "λέγοντας" - έτσι ώστε οι μαθητές να αναφέρουν τον 
ηλεκτρονικό αποκλεισμό όπου το βλέπουν. Για να γίνει αυτό, το σχολείο σας μπορεί να δημοσιοποιήσει διαφορετικούς 
τρόπους αναφοράς για τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο για να δώσει εμπιστοσύνη στους παρευρισκόμενους. Οι 
πολιτικές για την καταπολέμηση του εκφοβισμού πρέπει επίσης να ενημερώνονται και να τροποποιούνται διαρκώς για 
να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση του κυβερνοχώρου καθώς εξελίσσεται. Αυτό θα προσφέρει στο σχολείο σας κάποιο 
σταθερό υπόβαθρο όσον αφορά τις έρευνες και τις κυρώσεις.

◦ Αλλά πάνω απ 'όλα, θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους μαθητές να κάνουν φίλους και να προωθούν μια θετική και 
υποστηρικτική ατμόσφαιρα στο σχολείο, η οποία θα διασφαλίσει ότι ο «νταής» δεν θα ευδοκιμήσει.



Διαδικασία καταγραφής της 
εκδήλωσης Cyberbullying στο 
σχολείο
◦ Για τους μαθητές
◦ 1. Συζητήστε με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου ενός δασκάλου 

ή ενός σχολικού συμβούλου για βοήθεια.

◦ 2. Συζητήστε με τους υποδιευθυντές ή τον διευθυντή.

◦ Για τους γονείς
◦ Επικοινωνήστε με τον δάσκαλο του παιδιού σας ή με τον σύμβουλο του    σχολείου για 

βοήθεια.

◦ Επικοινωνήστε με τον βοηθό διευθυντή.

◦ Επικοινωνήστε με τον διευθυντή του σχολείου εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί.

◦ Επικοινωνήστε με τον τοπικό σύμβουλο εάν η κατάσταση δεν επιλυθεί.



Αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου 
γονέων
◦ Το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου με δείγμα 100 γονέων μας έδειξε ότι οι γονείς στην 

Ελλάδα είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις του cyberbullying. Είναι 

ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήματος. Ωστόσο, έχουν 

αρκετές ελλείψεις στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και αναμένουν 

μεγαλύτερη συμμετοχή του σχολείου και της κοινωνίας για την επίλυση του 

προβλήματος.





LTT 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ





Πρώτη μέρα στο Σχολείο, 
τελετή υποδοχής



Συμμαθητές και φίλοι…













Λίγο πριν το τέλος…



Πορτογαλία
, τέλος...
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΑ
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Εμπειρίες
αξέχαστες…





Παρουσίαση στο
Μουσείο της
Piaggio!
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Έκθεση 
ευαισθητοποίησης 
στο Αμφιθέατρο «Γ. 
Παυλίδης»





Έκθεση 
ευαισθητοποίησης 
στο Σχολείο μας…



TRANSNATIONAL 
MEETING ΣΤΗΝ 

ΚΑΒΑΛΑ
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ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Γνωρίζοντας 
τον τόπο 
μας…



Η 
παράστ
αση 
μας,
“DON’T 
SCREAM 
ON MY 
SCREEN”





ΤΕΛΕΤΗ 
ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΒΑΛΑΚΟΥ»



Καταθέτοντας προτάσεις για το 
μέλλον…



Καταθέτοντας προτάσεις για το 
μέλλον…


