
CYBERBULLYING



Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying) 

είναι η ταπείνωση, απειλή, παρενόχληση ή 

εκφοβισμός παιδιών μέσω του διαδικτύου, 

κινητού τηλεφώνου ή άλλου ψηφιακού μέσου 

από συνομήλικούς τους.



Διαφορά Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

και απλού εκφοβισμού.

▪ Τα παιδιά που παρενοχλούνται διαδικτυακά είναι πολύ 

δυσκολότερο να ξεφύγουν από τους θύτες τους

▪ Μπορεί να συμβαίνει 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την 

εβδομάδα και μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί ακόμα και όταν 

είναι μόνο του 

▪ Τα μηνύματα μπορεί να σταλούν ανώνυμα και σε τεράστιο 

ακροατήριο. Πολλές φορές είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

εντοπιστεί η πηγή τους

▪ Είναι πολύ δύσκολο να διαγραφούν τα κείμενα ή οι 

φωτογραφίες από τη στιγμή που στάλθηκαν ή 

κοινοποιήθηκαν



Αποτελέσματα Διαδικτυακού 

Εκφοβισμού.

Τα παιδιά που παρενοχλούνται διαδικτυακά μπορεί να:

Κάνουν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών

Εγκαταλείψουν το σχολείο

Βιώσουν παραδοσιακό εκφοβισμό

Είναι απρόθυμα να παρακολουθήσουν το σχολείο

Λάβουν χαμηλούς βαθμούς

Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση

Έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας



Τρόποι βοήθειας παιδιών που 

εκφοβίζονται διαδικτυακά.

Να πειστούν ότι δεν έχουν κάνει κάτι κακό

Να πειστούν ότι υπάρχει βοήθεια διαθέσιμη γι’ αυτούς

Να ενθαρρυνθούν να μιλήσουν με έναν καθηγητή που εμπιστεύονται

Να ενθαρρυνθούν να μιλήσουν με τους γονείς τους ή με άλλο μέλος της 

οικογένειας

Να πάρουν φωτογραφίες  των απειλών για να έχουν αποδείξεις

Να αναφέρουν την παρενόχληση στους υπεύθυνους του αντίστοιχου 

μέσου κοινωνικής δικτύωσης

Να κρατούν ημερολόγιο όπου θα μπορούν να καταγράψουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα τους

Να γίνει καταγγελία στην Αστυνομία η οποία θα εντοπίσει τον θύτη

Να ρωτήσουν το σχολείο τους αν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει την 

παρενόχληση



Τρόποι βοήθειας στο ΓΕ.Λ. 

Ευκαρπίας.

Ένας μαθητής ή μαθήτρια που παρενοχλείται διαδικτυακά, μπορεί να:

Απευθυνθεί στην ομάδα διαμεσολαβητών του σχολείου

Να απευθυνθεί σε κάποιον από τους καθηγητές εμπιστοσύνης του 

σχολείου

Να απευθυνθεί στη διεύθυνση του σχολείου μόνος ή παρουσία γονέως

Να καταγράψει το πρόβλημά του στην ιστοσελίδα που δημιούργησε 

μαθητής του σχολείου (φέτος απόφοιτος): http://bullying.origen.gr/

http://bullying.origen.gr/

