




Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Χαλκιδικής-Τάξεις Ε΄ & Στ΄
Σχολικό Έτος 2016-2017



Δράση 1

Σκοπός:

Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Αιτίες, συμπτώματα,

συχνότητα του φαινομένου σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ρόλος γονέων-δασκάλων, αντιμετώπιση.

Ποιοι θα εμπλακούν;

Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων

Δραστηριότητες:

Παρακολούθηση σχετικών ταινιών, τηλεοπτικών σποτ, διαλογική συζήτηση και σχολιασμός τους.

Έρευνα για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.

Τι θα χρειαστούμε;

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού

των Windows όπως word, powerpoint, movie maker. Χρήση ασφαλούς browser όπως Google Chrome ή

internet explorer. Ηχεία και βιντεοπροβολέα για προβολή βίντεο.

Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης:

28/11/2016 έως 5/12/2016 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.





•Πίεση
•Εκφοβισμός
•Ταπείνωση
•Απειλή 
•Παρενόχληση

Μέσω της χρήσης του διαδικτύου



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ο εκφοβισμός (bullying) αποτελεί μια κοινή μορφή επιθετικότητας που αφορά 
τα παιδιά και τους έφηβους, κυρίως στο σχολείο αλλά και κατά τη μετακίνηση 

προς και από αυτό, όπως στις στάσεις των λεωφορείων, καθώς και σε μέρη, 
όπως οι χώροι παιχνιδιού ή συναντήσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο εκφοβισμός 

συναντάται και στο διαδίκτυο. Καθώς ο αριθμός των νέων που το 
χρησιμοποιούν ολοένα αυξάνει, είναι ορατός ο κίνδυνος θυματοποίησης των 

παιδιών μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
(cyberbullying) έχει οριστεί ως η σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και 

εχθρική συμπεριφορά από ένα άτομο ή μια ομάδα μέσω της χρήσης 
τεχνολογικών μέσων πληροφορικής και επικοινωνίας, που έχει σκοπό 

να βλάψει άλλους.



•Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
•Μηνύματα SMS και MMS
•Διάφορα Chat Rooms
•Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ)
•Διάφορες ιστοσελίδες και ιστολόγια



Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των 
ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, όπως είναι το τηλέφωνο (σταθερό και 
κινητό κι όλες οι εφαρμογές επικοινωνίας), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email), τα γραπτά μηνύματα (text messaging), οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης (social networking sites), οι χώροι συζητήσεως στο διαδίκτυο (chat
rooms), τα blogs, τα web sites, οι webpages, τα διαδικτυακά παιχνίδια (internet

gaming) κ.α. 
Ο στόχος της μη αποδεκτής κοινωνικά, αυτής συμπεριφοράς είναι ο 

επιτιθέμενος να προκαλέσει ζημία ή να βλάψει το θύμα του.
Μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που χαρακτηρίζεται «διαδικτυακός 

εκφοβισμός» μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να προσβάλει, να ενοχλήσει, να 
δυσφημίσει, να γελοιοποιήσει, να εκθέσει αρνητικά, να αποκλείσει κοινωνικά ή 

ακόμα και να απειλήσει έναν συνάνθρωπό του ή ένα παιδί.



Ο διαδικτυακός εκφοβισμός περιλαμβάνει συνήθως:
- αποστολή κειμένων, e-mail ή μηνυμάτων με κακόβουλο ή και προσβλητικό, για το όνομα ή και 

την ταυτότητα του λήπτη, περιεχόμενο
- ανάρτηση προσβλητικών για το θύμα φωτογραφιών, μαγνητοσκοπημένου (βίντεο) ή άλλου 

υλικού σε ιστοσελίδες, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, chat rooms, κ.ά., όπου μέρος του 
πληθυσμού έχει πρόσβαση

- διαδικτυακή παρακολούθηση των αναρτήσεων του θύματος με σύγχρονη ή ασύγχρονη ανάρτηση 
εχθρικών σχολίων ή μηνυμάτων

- ανακοίνωση, διανομή ή και αποστολή σε τρίτους προσωπικών ή εμπιστευτικών μηνυμάτων, 
βίντεο ή φωτογραφιών

- αποκλεισμό του χρήστη από το διαδίκτυο
- επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων
- δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την 

προσβολή του ονόματος ή και της προσωπικότητας του θύματος
- παραβίαση (είσοδος) στους προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του θύματος 

(διαδικτυακή παρακολούθηση)
- γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων σε πολλαπλούς παραλήπτες
- υπό προϋποθέσεις λήψη μηνυμάτων από διαφορετικούς παραλήπτες, χωρίς το θύμα να έχει 

δώσει τη συγκατάθεσή του ή να έχει ο ίδιος δώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (το τελευταίο 
έχει σκοπό την πώληση, με αθέμιτο τρόπο)

- σπρωξίματα (poke) στο Facebook
- ηλεκτρονική κλοπή και πρόκληση ζημίας στην προσωπική περιουσία του θύματος

- εκβιαστικά τηλεφωνήματα ή τηλεφωνήματα χωρίς συνομιλία σε ακατάλληλες ώρες  ή και κλήσεις 
χωρίς απάντηση



Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές συνέπειες στη ζωή 
του θύματος, καθώς έχει σχέση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, παρόλο που δεν 

λαμβάνει τη μορφή της σωματικής επίθεσης, εξακολουθεί να είναι μια μορφή 
επιθετικότητας που εκφράζεται με ηλεκτρονικά μέσα κι επηρεάζει τη ζωή του θύματος 

(εικόνα, ταυτότητα, καθημερινότητα, αυτοδιάθεση, αξιοπρέπεια, υπόληψη του θύματος 
παραβιάζονται ή και προσβάλλονται ή και δυσφημούνται)

Οι συνέπειες από τις παραπάνω ενέργειες επιδρούν αρνητικά στη ζωή του 
προσβαλλόμενου ατόμου κι επιφέρουν κοινωνική απομόνωση, αποχή από εργασία ή 

από τα μαθήματα, εάν πρόκειται για μαθητές - φοιτητές, απότομη πτώση στις 
εργασιακές ή σχολικές επιδόσεις, εκτέλεση πράξεων αντίθετων με τον χαρακτήρα του 

προσβαλλόμενου, παράνομες πράξεις λόγω εκβιασμού, κατάθλιψη, φόβο, αίσθηση 
ανασφάλειας ή απομόνωσης, απώλεια εμπιστοσύνης στον εαυτό κ.ά.

Εάν η παρενόχληση είναι συνεχής, επίμονη κι έντονη μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή 
τάση αυτοκτονίας λόγω της αίσθησης δυστυχίας.

Πέρα από τις ψυχολογικές διαταραχές ή τις διαταραχές συμπεριφοράς, μπορεί να 
παρουσιαστούν και ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως πονοκέφαλοι, κοιλιακά άλγη, 

ενούρηση, διαταραχές ύπνου, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβίες, κ.ά.



•Ανωνυμία
•Μεγάλη ταχύτητα διάδοσης
•Αδυναμία ελέγχου υλικού του 
εκφοβισμού (μηνύματα, 
φωτογραφίες, βίντεο κλπ)
•Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
πλήττει το θύμα παντού και 
κυρίως σε προσωπικούς 
χώρους (σπίτι, γραφείο κλπ)



Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, καθώς και κλιμάκωση των ενεργειών 
αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση, οφείλει να γίνει εγκαίρως και μπορεί να 
περιλαμβάνει:
- την αγνόηση των ενοχλητικών μηνυμάτων
- τον αποκλεισμό του αποστολέα των απειλητικών ή ενοχλητικών 

μηνυμάτων
- την προειδοποίηση του αποστολέα για τη λήψη νόμιμων μέτρων 

προστασίας
- την αναφορά των περιστατικών ή και των μηνυμάτων στις αρμόδιες αρχές 

(π.χ. αστυνομία, υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος) και λήψη 
προληπτικών μέτρων, σε περίπτωση απειλών ή προσωπικής ζημίας.



•Γνώση του φαινομένου
•Κριτική αντιμετώπιση της 
χρήσης του διαδικτύου
•Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
αρνητικής χρήσης του 
διαδικτύου και των άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων (κινητά 
τηλέφωνα)
•Δημιουργία κανονισμού καλής 
χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων





Δράση 2

Σκοπός

Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Αιτίες, συμπτώματα,

συχνότητα του φαινομένου σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ρόλος γονέων-δασκάλων, αντιμετώπιση.

Ποιοι θα εμπλακούν;

Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων

Δραστηριότητες

Δημιουργία αφίσας, κανόνων, καταστατικού κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, μικρών περιοδικών

κόμικς.

Θεατρικό παιχνίδι

Τι θα χρειαστούμε;

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού των

Windows όπως word, powerpoint, movie maker. Χρήση ασφαλούς browser όπως Google Chrome ή internet

explorer.

Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης:

19/12/2016 έως 16/1/2017 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.













Δράση 3

Σκοπός

Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Αιτίες, συμπτώματα,

συχνότητα του φαινομένου σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ρόλος γονέων-δασκάλων, αντιμετώπιση.

Ποιοι θα εμπλακούν;

Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων

Δραστηριότητες

Δημιουργία δικτυακού ερωτηματολογίου.

Παρουσίαση της δουλειάς μας στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο NΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Τι θα χρειαστούμε;

Χρήση του Google forms για τη δημιουργία δικτυακού ερωτηματολογίου. Χρήση ασφαλούς browser όπως

Google Chrome ή internet explorer.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού των

Windows όπως word, powerpoint, movie maker.

Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης:

23/1/2017 έως 6/2/2017 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeTwpj67yMn3QmRBdmYaFdk9xxy3IH1GjUBKIxNQ3ujD8xg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeTwpj67yMn3QmRBdmYaFdk9xxy3IH1GjUBKIxNQ3ujD8xg/viewform


Αφού αξιολογήσαμε όλα τα στοιχεία που διαθέταμε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 

διαδίκτυο είναι ένα μέσο άντλησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας για τους μαθητές. Το 73,7% των μαθητών 

γνωρίζει τι είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ενώ το 84,2% έχει γίνει κάποια στιγμή θύμα του. Το 92,1% έχει 

δει προσωπικές του φωτογραφίες στο διαδίκτυο παρά τη θέληση του. Ένα μεγάλο ποσοστό (92,1%) έχει 

ασκήσει ηλεκτρονικό εκφοβισμό θεωρώντας τον «μαγκιά» (51,4%)και το 86,8% έχει γίνει παρατηρητής 

εκφοβισμού. Όμως το 92,1% δεν θα έκανε αποδοχή αιτήματος φιλίας από άγνωστο άτομο και αν έπεφτε 

θύμα θα ανέφερε το γεγονός στην οικογένεια, στο δάσκαλο/α ή σε κάποιο έμπιστο ενήλικο άτομο (73,7%). 

Για την αποτροπή του φαινομένου τα παιδιά θεωρούν ότι πρέπει να μη δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία 

δημόσια (47,4%) και να ενημερωθούν οι κοινωνικές ομάδες σχετικά με το φαινόμενο αυτό(44,7%). Τα 

μεγάλα ποσοστά άσκησης ηλεκτρονικού εκφοβισμού, παρατήρησης και θυματοποίησης μας 

ευαισθητοποίησαν και μας έδωσαν την ιδέα να οργανώσουμε μια ενημέρωση των συμμαθητών μας σχετικά 

με το φαινόμενο και την εξάλειψή του.  Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι προηγούμενες ενασχολήσεις μας με 

παρόμοια αντικείμενα του Θεματικού Δικτύου (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Ασφάλεια στα Διαδικτυακά 

Παιχνίδια), καθώς και η τακτική συμμετοχή μας σε όλα τα Συνέδρια Πληροφορικής.



Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δημιουργούς του θεματικού 

δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και το Σχολικό Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Χαλκιδικής 

κ. Παρασκευά Απόστολο που μας ενέπνευσαν για το θέμα του προγράμματος που 

υλοποιήσαμε. Τέλος ευχαριστούμε το δάσκαλο μας κ. Τσόχα Δημήτριο που είναι πάντα 

δίπλα μας ως βοηθός και καθοδηγητής μας.



Βιβλιογραφία
•http://www.saferinternet.gr/index.phphttp://el.wikipedia.org/wiki

•http://kalimeristherapist.com

•https://docs.google.com/forms

•http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/

•http://isecurenet.sch.gr/portal/

•http://www.hasiad.gr/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=33%3A2011

-04-09-13-47-42&catid=1&Itemid=21&lang=el

•http://www.psychologynow.gr/internet/ethismos-sta-diadiktyaka-paihnidia-kai-i-epidrasi-toys-

stin-psyhiki-ygeia

http://www.saferinternet.gr/index.phphttp:/el.wikipedia.org/wiki
http://kalimeristherapist.com/
https://docs.google.com/forms
http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/
http://isecurenet.sch.gr/portal/
http://www.hasiad.gr/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=33:2011-04-09-13-47-42&catid=1&Itemid=21&lang=el
http://www.psychologynow.gr/internet/ethismos-sta-diadiktyaka-paihnidia-kai-i-epidrasi-toys-stin-psyhiki-ygeia




Ονομαστικός κατάλογος των μαθητών που συμμετέχουν στο 

Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»

του σχολείου «Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου»

Διευθυντής σχολείου: Ξευτέρης Γεώργιος

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Τσόχας Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο  μαθητή/τριας Τάξη: 

Τμήμα: 

Βαλοδήμος Ιωάννης Ε΄

Γιοβανάκη Πολυξένη Ε’

Μιχαλούδη Αναστασία Ε΄

Δαβίλλας Δημήτριος ΣΤ΄

Ζαχαρίου Αικατερίνη ΣΤ΄

Ζαχαρίου Μιχαήλ ΣΤ΄

Κεφαλά Άννα-Μαρία ΣΤ΄

Μαλανδρή Αικατερίνη ΣΤ΄

Μαλανδρής Ανδρέας ΣΤ΄

Νικολαΐδου Δήμητρα ΣΤ΄


