
 

 

 
 

    
  

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν.  
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Εισαγωγή 
 

Το σενάριο αυτό έχει προετοιμαστεί για τους εκπαιδευτικούς για να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία τους 
όταν μιλούν για το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού με γονείς (για παράδειγμα, σε μια συνάντηση 
μαζί τους) προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συνεργασία για το θέμα – συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εμπλεκομένων – σχολείου, γονέων και παιδιών. Ελπίζουμε ότι αυτός ο πόρος θα είναι χρήσιμος κατά την 
προετοιμασία για αυτού του είδους τη συνάντηση. Μπορεί, φυσικά, να προσαρμοστεί στις ανάγκες του 
κάθε σχολείου ή μιας τάξης. 

Διαφάνεια 1 

Όχι μόνο αλλάζει η μορφή του εκφοβισμού, αλλά και η θέση του ανάμεσα σε άλλες κακοποιητικές 
συμπεριφορές – ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται 
επίσης στις χώρες που πρωτοστατούν. Περίπου ένας στους τέσσερις μαθητές/τριες έχει βιώσει 
εκφοβισμό στο σχολείο. 

Διαφάνεια 2  

Ατζέντα – μια σύντομη επισκόπηση των θεμάτων που θα καλυφθούν.  

Διαφάνεια 3 

 
Παρουσιάστε την επικράτηση αρνητικών διαδικτυακών εμπειριών στην Ελλάδα και προσθέστε ότι μια 
από τις αρνητικές εμπειρίες είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός. 

 
Source: statica 2022 
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Τα παιδιά περιέγραψαν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, όπως η έκθεση σε διαδικτυακό σεξουαλικό 
περιεχόμενο, επιθετικό λόγο και άλλα είδη επιβλαβών παραγόντων: ακατάλληλες επαφές, διαδικτυακή 
παρενόχληση και εκφοβισμός, χακάρισμα, δημόσια χρήση προσωπικών πληροφοριών, δυσφήμιση 
καθώς και ιούς, ανεπιθύμητα μηνύματα, αναδυόμενα παράθυρα και διαδικτυακές διαφημίσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εμπειρίες των παιδιών που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα καλύπτουν πολλά 
διαφορετικά είδη διαδικτυακών προβλημάτων, από σοβαρά προβλήματα (π.χ. διαδικτυακό εκφοβισμό) 
έως εμπειρίες με μικρό αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά (π.χ. τεχνικά προβλήματα). Η πρόληψη και η 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού περιλαμβάνει μια δέσμευση για τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον, χωρίς 
να φοβούνται. 
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Τι είναι ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός; 

Διαδικτυακός εκφοβισμός είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παρενοχλήσει, να 
απειλήσει, να φέρει σε δύσκολη θέση ή να στοχοποιήσει ένα άλλο άτομο, με επαναλαμβανόμενο τρόπο. 
Συμβαίνει μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση συσκευών όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, 
tablet και συστήματα παιχνιδιών. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός πληγώνει τους ανθρώπους και συνιστά 
παράνομη συμπεριφορά, και σε κάθε περίπτωση ανεπίτρεπτο τρόπο διαχείρισης ή επίλυσης 
προβλημάτων. 
Διαφάνεια 5 
Μερικές φορές ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να είναι εύκολο να εντοπιστεί — για παράδειγμα, 
εάν το παιδί σας σας δείξει ένα μήνυμα κειμένου, ή μια ανάρτηση. Άλλες ενέργειες είναι λιγότερο 
προφανείς, όπως η ανάρτηση προσωπικών στοιχείων κάποιου ή η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο που 
πληγώνουν ή φέρνουν σε δύσκολη θέση άλλο άτομο. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ψεύτικο 
λογαριασμό ή ένα ψευδώνυμο για να παρενοχλήσει και να εκφοβίσει, ώστε να μην γνωρίζει κανείς ποιος 
είναι ο εκφοβιστής (https://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html). 
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Ποιες είναι οι επιπτώσεις του Διαδικτυακού Εκφοβισμού; 
 

Διαφάνεια 6 
Τα παιδιά έχουν πια σχεδόν συνεχή πρόσβαση στις συσκευές τους, επομένως είναι πιθανό να υποστούν 
διαδικτυακό εκφοβισμό. Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται ότι δεν κάνουν ποτέ ένα 
διάλειμμα και νιώθουν τα αποτελέσματα πολύ έντονα. 
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός που είναι σοβαρός, μακροχρόνιος ή συχνός, μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, 
κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος, τόσο στα θύματα 
όσο και στους εκφοβιστές. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο διαδικτυακός εκφοβισμός προκαλεί 
αυτοκαταστροφική ή αυτοκτονική συμπεριφορά.  
Ο εκφοβισμός είτε διαδικτυακός είτε σε πραγματικό χώρο και χρόνο, και οι τρόποι µε τους οποίους 
εκφράζεται (π.χ. απειλές, εκβιασμοί, κ.λπ.) αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, μπορούν να πάρουν 
το δρόμο της δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας.  
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Ποια είναι τα σημάδια του Διαδικτυακού Εκφοβισμού; 
 

Διαφάνεια 7 – 9 – σημάδια διαδικτυακού εκφοβισμού 
Πολλά παιδιά και έφηβοι που υφίστανται διαδικτυακό εκφοβισμός, αρνούνται να μιλήσουν σε κάποιον 
δάσκαλο, γονιό ή έμπιστο ενήλικα, κυρίως επειδή ντρέπονται ή φοβούνται ότι θα τους πάρουν την 
ηλεκτρονική συσκευή. 
Τα σημάδια του διαδικτυακού εκφοβισμού ποικίλουν, αλλά για ένα παιδί/έφηβο μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

 Συναισθηματική αναστάτωση κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση του Διαδικτύου ή του 
τηλεφώνου. 

 Είναι πολύ μυστικοπαθής ή προστατευτικός για την ψηφιακή του ζωή. 
 Ξοδεύει περισσότερο χρόνο από τον συνηθισμένο στο δωμάτιό του. 
 Κοινωνική απομόνωση, απόσυρση ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μέλη οικογένειας, φίλους ή 

δραστηριότητες. 
 Αποφυγή σχολικών ή ομαδικών συγκεντρώσεων. 
 Κακή επίδοση στο σχολείο και εκδήλωση με θυμό στο σπίτι.  
 Αλλαγές στη διάθεση, συμπεριφορά, τον ύπνο ή την όρεξη.  
 Ξαφνική επιθυμία για διακοπή χρήσης της κινητής συσκευής (ή υπολογιστή) 
 Αναστάτωση κατά την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  
 Αποφυγή συζητήσεων για δραστηριότητες σε υπολογιστή ή τηλέφωνο. 

  



 

 

 
 

    
  

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν.  

8 

 

 

Γονείς 
 

Γονείς των παιδιών που υφίστανται εκφοβισμό 

Διαφάνεια 10  
Παρατηρήστε τα παιδιά σας για σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να εκφοβίζονται  
Τα παιδιά συνήθως δεν μιλούν όταν εκφοβίζονται. Χαρακτηριστικά σημάδια είναι: σκισμένα ρούχα, 
δισταγμός ως προς τη μετάβασή του στο σχολείο, μειωμένη όρεξη, εφιάλτες, κλάμα ή γενικά κατάθλιψη 
και άγχος. Εάν ανακαλύψετε ότι το παιδί σας δέχεται εκφοβισμό, μην του πείτε «ξέχνα το». Αντιθέτως, 
κάντε ανοιχτές συζητήσεις για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί στο σχολείο, προκειμένου να λάβετε τα 
απαραίτητα μέτρα για να διορθώσετε την κατάσταση. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει το παιδί σας 
ότι θα το βοηθήσετε και ότι δεν πρέπει να προσπαθήσει να αντεπιτεθεί.  
  
Διαφάνεια 11 
Διδάξτε τα παιδιά σας πώς να χειρίζονται τον εκφοβισμό 
Μην περιμένετε μέχρι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εκφοβισμού από κάποιον επίσημο φορέα. 
Συνεργαστείτε με το παιδί σας ώστε να μάθει να αντιμετωπίζει φαινόμενα εκφοβισμού. Εξασκηθείτε σε 
διαφορετικά σενάρια στο σπίτι, όπου το παιδί θα μάθει πώς να αγνοεί τον εκφοβιστή ή/και να 
αναπτύσσει δυναμικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Βοηθήστε το παιδί σας να 
εντοπίσει δασκάλους και φίλους που μπορούν να το βοηθήσουν σε περίπτωση που πέσουν θύματα 
εκφοβισμού.  

  
Διαφάνεια 12 
Θέστε όρια με την τεχνολογία  
Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας αλλά και τον εαυτό σας σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και διδάξτε 
στα παιδιά σας να μην απαντούν ή να προωθούν απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Γίνετε φίλοι με το παιδί σας στο Facebook αλλά και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και 
ρυθμίστε τα κατάλληλα φίλτρα στον υπολογιστή του. Κάντε τον οικογενειακό υπολογιστή τον μόνο 
υπολογιστή που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά, και τοποθετήστε τον σε κοινόχρηστο χώρο 
όπου θα είναι ορατός και θα μπορεί να παρακολουθείται. Εάν αποφασίσετε να δώσετε στο παιδί σας 
κινητό τηλέφωνο, σκεφτείτε πολύ πριν του επιτρέψετε να ενεργοποιήσει την κάμερά του. Ενημερώστε 
τα ότι θα παρακολουθείτε τα γραπτά μηνύματά τους. Ως γονέας, μπορείτε να επιμείνετε ότι τα τηλέφωνα 
θα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, όπως η κουζίνα, από μια συγκεκριμένη ώρα τη 
νύχτα για να εξαλειφθεί ο νυχτερινός εκφοβισμός και τα ακατάλληλα μηνύματα.  
Οι γονείς θα πρέπει να αναφέρουν τα περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο και να συνεργαστούν για την 
αντιμετώπισή τους. 
Οι γονείς θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα απειλητικά μηνύματα στην αστυνομία και να τεκμηριώνουν 
τυχόν μηνύματα κειμένου, ηλεκτρονικά μηνύματα ή αναρτήσεις σε ιστοτόπους. 
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Γονείς των παιδιών που εμπλέκονται σε εκφοβισμό 

Διαφάνεια 13 
Σταμάτησε τον εκφοβισμό πριν να ξεκινήσει 
Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας σχετικά με τον εκφοβισμό. Είναι πιθανό το παιδί σας να δυσκολεύεται να 
διαβάσει τα κοινωνικά σημάδια και να μην γνωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι βλαβερό. Υπενθυμίστε στο 
παιδί σας ότι το να εκφοβίζει άλλους είναι παράνομο και έχει νομικές συνέπειες. 
Διαφάνεια 14 
Διώξτε τον εκφοβισμό από το σπίτι σας 
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται μέσω των γονιών τους. Η έκθεση σε αρνητική 
συμπεριφορά ή υπερβολικά αυστηρό περιβάλλον στο σπίτι κάνει τα παιδιά πιο επιρρεπή στον 
εκφοβισμό στο σχολείο. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών πρέπει να αποτελούν θετικά παραδείγματα 
για το παιδί τους στη σχέση τους με άλλα άτομα αλλά και μαζί τους. 
  
Διαφάνεια 15 
Ψάξτε για θέματα αυτοεκτίμησης 
Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά εκφοβίζουν για να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους. 
Ακόμα και τα παιδιά που φαίνονται δημοφιλή και αρεστά μπορεί να έχουν τάσεις για εκφοβισμό. Η κακή 
συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους γονείς και να πειθαρχείται. 
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Μαθητές/τριες 
 

Διαφάνεια 16 
Αναφορά εκφοβισμού και διαδικτυακού εκφοβισμού  
Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές/τριες να αναφέρουν τυχόν εκφοβισμό σε έναν γονέα ή σε έναν 
ενήλικα που εμπιστεύονται. Συχνά τα παιδιά δεν αναφέρουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό, επειδή 
φοβούνται ότι οι γονείς τους θα τους απαγορεύσουν να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνό τους ή τον 
υπολογιστή τους. Οι γονείς θα πρέπει να υποστηρίξουν τις αναφορές των παιδιών τους για περιστατικά 
εκφοβισμού και δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε πράξεις  όπως απαγόρευση χρήσης τηλεφώνου ως 
συνέπεια. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να θυμούνται ότι ο εκφοβισμός είναι λάθος και θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από έναν ενήλικα.  (https://www.apa.org/topics/bullying/prevent). 
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Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς; 
 

Διαφάνειες 17-18 
Εάν το παιδί σας δέχεται διαδικτυακό εκφοβισμό: 

 Προσφέρετε υποστήριξη: Η αναφορά σε τυχόν εμπειρίες εκφοβισμού που είχατε στην παιδική 
σας ηλικία, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθάνεται λιγότερο μόνο του.  

 Ενημερώστε το παιδί σας ότι δεν φταίει: Ο εκφοβισμός γενικά αναφέρεται περισσότερο στον 
εκφοβιστή παρά στο θύμα. Επαινέστε λοιπόν το παιδί σας που έκανε το σωστό μιλώντας σας για 
αυτό. Υπενθυμίστε του και διαβεβαιώστε το,  ότι είστε και οι δύο μαζί σε αυτό.   

 Ειδοποιήστε το σχολείο: Ενημερώστε τον διευθυντή, τη σχολική νοσοκόμα, τον σύμβουλο ή τον 
δάσκαλο για το περιστατικό. Πολλά σχολεία και σχολικές περιφέρειες έχουν συγκεκριμένους 
κανόνες για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, οι οποίοι διαφέρουν ανά περιοχή 
ή/και πολιτεία. Πριν αναφέρετε το πρόβλημα, ενημερώστε το παιδί σας ώστε να προετοιμαστεί 
και να μπορεί να συνεργαστεί.  

 Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μην ανταποκρίνεται στον διαδικτυακό εκφοβισμό: Εξηγήστε του 
ότι σε αυτή την περίπτωση, απλώς επιδεινώνει την κατάσταση.  

 Διατηρήστε αρχεία: Κρατήστε στιγμιότυπα οθόνης των απειλητικών μηνυμάτων, φωτογραφίες 
και κείμενα. Αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία με τους γονείς, το 
σχολείο, τον εργοδότη του εκφοβιστή ή ακόμα και την αστυνομία. 

 Δεχτείτε βοήθεια: Εάν το παιδί σας συμφωνεί, η συνάντηση με έναν ψυχολόγο μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων σας. Ένας σύμβουλος στο σχολείο μπορεί να 
συνεργαστεί με το παιδί σας είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με τον εκφοβιστή. 

  
Διαφάνειες 19-20 
Επιπλέον πράγματα που μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικό διαδικτυακό εκφοβισμό: 

 Μπλοκάρετε τον εκφοβιστή: Οι περισσότερες συσκευές έχουν ρυθμίσεις που επιτρέπουν την 
απόκλιση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ταχυδρομείου, μηνύματα ή γραπτά μηνύματα από 
συγκεκριμένα άτομα.  

 Περιορίστε την πρόσβαση στην τεχνολογία: Αν και είναι βλαβερό, πολλά παιδιά που υφίστανται 
εκφοβισμό δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να ελέγξουν ιστοτόπους ή τηλέφωνα 
για να δουν εάν υπάρχουν νέα μηνύματα. Κρατήστε τον υπολογιστή σε έναν κοινόχρηστο χώρο 
στο σπίτι και βάλτε όρια στη χρήση κινητών τηλεφώνων και παιχνιδιών. Ενδέχεται να μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένων ωρών, και οι περισσότεροι ιστότοποι, εφαρμογές και έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones), περιλαμβάνουν επιλογές γονικού ελέγχου που δίνουν στους γονείς πρόσβαση 
στα μηνύματα και στη διαδικτυακή ζωή των παιδιών τους. 

 Παρακολουθήστε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Μια σειρά προγραμμάτων και 
εφαρμογών μπορούν να παρακολουθούν τους λογαριασμούς των εφήβων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και να ειδοποιούν τους γονείς για οποιαδήποτε ακατάλληλη γλώσσα ή φωτογραφίες. 
Πολλά προγράμματα λογισμικού και εφαρμογές είναι διαθέσιμα – από δωρεάν έως ακριβά – 
που μπορούν να δώσουν λεπτομερείς αναφορές για το ιστορικό περιήγησης του παιδιού σας και 
να σας πουν πόσο χρόνο ήταν το παιδί σας στο διαδίκτυο και σε κάθε ιστότοπο ξεχωριστά. 



 

 

 
 

    
  

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν.  
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 Μάθετε ποιους ιστοτόπους χρησιμοποιεί το παιδί σας: Είναι μια ευκαιρία να 
ενθαρρύνετε τα παιδιά σας και τους έφηβους, να σας διδάξουν κάτι που ξέρουν πολύ καλά, την 
τεχνολογία! Αυτό δείχνει στο παιδί σας ότι ενδιαφέρεστε για το πώς ξοδεύει τον χρόνο του στο 
διαδίκτυο, ενώ σας βοηθά να κατανοήσετε πώς να παρακολουθείτε καλύτερα την ασφάλειά του 
στο διαδίκτυο.   

 Γίνετε μέρος του διαδικτυακού κόσμου των παιδιών σας: Ζητήστε από το παιδί σας να το κάνετε 
«φίλο» ή να το «ακολουθήσετε» στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μην κάνετε 
κατάχρηση αυτού του προνομίου σχολιάζοντας ή δημοσιεύοντας οτιδήποτε στο προφίλ του 
παιδιού σας. Ελέγξτε τις αναρτήσεις τους και τους ιστοτόπους που επισκέπτονται και γενικά να 
είστε ενήμεροι για το πώς περνούν τον χρόνο τους στο διαδίκτυο.  

 Γράψτε τους κανόνες: Γράψτε κανόνες και συμβόλαια για τη χρήση των κινητών συσκευών και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία θα συμφωνήσετε και οι δύο και θα είστε 
διατεθειμένοι να θέσετε σε εφαρμογή. 
 

  



 

 

 
 

    
  

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν.  

13 

 

 

Αναφορές 

 

https://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html 
https://www.apa.org/topics/bullying/prevent 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332091 

 

 

 

 


