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Πρόλογος 

Ο σχολικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη, απρόκλητη 

παρενόχληση, κάποιου παιδιού το οποίο δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

Στην πραγματικότητα, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δύσκολα μπορεί να 

οριστεί αφού εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη 

μορφή της  

 Ψυχολογικής Βίας και εκφράζονται με διάφορα πειράγματα, παρατσούκλια, 

κοροϊδία, διάδοση φημών, εξύβριση, ταπείνωση, εξευτελισμός, ρατσιστικά σχόλια, 

απειλών ή και τρομοκρατίας. Η Ψυχολογική βία περιλαμβάνει επίσης και τον 

εσκεμμένο αποκλεισμό μαθητών από διάφορες κοινωνικές και σχολικές 

δραστηριότητες.  

 Σεξουαλικής Παρενόχλησης που χαρακτηρίζεται από σεξουαλικά ταπεινωτικά 

σχόλια, ανεπιθύμητα αγγίγματα, εξαναγκασμός του θύματος να παρακολουθεί ή να 

συμμετέχει ενεργά σε σεξουαλικές πράξεις και βιασμός. Όλα αυτά, το παιδί που 

εκφοβίζεται μπορεί μερικές φορές να εξαναγκαστεί να τα υποστεί ή και να πράξει 

μπροστά σε άλλους.  

 Σωματικής βίας που εκδηλώνεται με χτυπήματα, σπρωξίματα, κλοτσιές, τσιμπιές 

και στριμώγματα.  

 Οικονομικής Εκμετάλλευσης των παιδιών που εκφοβίζονται με αποτέλεσμα την 

κλοπή ή φθορά στα προσωπικά αντικείμενα τους. 

Τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία του bullying προστέθηκε και άλλη μια κατηγορία, 

αυτή του Ηλεκτρονικού ή Διαδικτυακού Εκφοβισμού (cyber bullying). Ο όρος Cyber 

bullying, αποδόθηκε πρώτα από τον Bill Belsey και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις 

διάφορες μορφές ψυχολογικής κακοποίησης οι οποίες συνδέονται με το συμβατικό εκβιασμό, 

μέσω του διαδικτύου ή παρεμφερή τεχνολογία, με σκοπό τη σκόπιμη ζημιά ενός ατόμου ή 

μιας ομάδας. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις: 

 Διακωμώδηση – εξευτελισμό ενός προσώπου μέσω Internet. 

 Συνεχή αποστολή μηνυμάτων άσεμνου περιεχομένου μέσω Internet. 

 Αποστολή προσβλητικών και άσεμνου περιεχομένου μέσω των διάφορων 

διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Άσεμνο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια συνομιλιών 

 Εξευτελισμό παιδιού ή εφήβου, με τη δημιουργία ενός προφίλ ή μπλογκ το οποίο 

περιλαμβάνει σκόπιμα λανθασμένο και εξευτελιστικό περιεχόμενο. 

 Αποστολή απειλών 

 Δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο ή φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση του 

ατόμου. 



Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2016-2017                4 
 

Αυτό που διαχωρίζει τον σχολικό εκφοβισμό από το απλό πείραγμα, είναι η ένταση, η 

διάρκεια και η επανάληψη μιας κατάστασης και κυρίως η ανισορροπία δύναμης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών. Με αλλά λόγια, στον σχολικό εκφοβισμό το παιδί «θύτης», δηλαδή το 

παιδί που εκφοβίζει, υπερέχει σωματικά από το παιδί που εκφοβίζεται δηλαδή το παιδί 

«θύμα» ή αλλιώς το παιδί «στόχο» (target). Αντιθέτως, όταν για παράδειγμα δυο παιδιά της 

ιδίας ισχύος έχουν «πιαστεί στα χέρια», αυτό το περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σχολικός εκφοβισμός. Επίσης, ο μαθητής που εκφοβίζεται μπορεί να είναι συχνά μικρότερης 

ηλικίας και δεν έχει προκαλέσει τον μαθητή-θύτη. 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, 

κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκαν δράσεις με τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου Βυρώνειας. Επιβλέποντες των δράσεων αυτών ήταν οι 

εκπαιδευτικοί Γκουτουλούδη Μαρία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)  ως συντονίστρια, 

Αλκιβιάδης Ευθυμίου (δάσκαλος Ε΄τάξη) και Απαλαχίδης Αριστείδης (δάσκαλος ΣΤ’ τάξη). 
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Δράση 1 

« Τρέχει, τρέχει ο Ορφέας…..» 

Σκέψεις ενός Γέρικου Δέντρου 

Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων διάβασαν το πρώτο μέρος της ιστορίας εκφοβισμού « 

Τρέχει, τρέχει ο Ορφέας…..» του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ - Διδάσκοντας 

μέσα από Ιστορίες» για την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο 

σχολείο. 
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 Έπειτα ως εργασία τους ζητήθηκε να μαντέψουν και να γράψουν το τέλος της ιστορίας. Στη 

συνέχεια τους δόθηκε το δεύτερο μέρος της ιστορίας και έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση..  
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Σε Δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις 

 

Στόχοι της Δράσης 1 που επετεύχθησαν ήταν να  ευαισθητοποιήσει και να 

προβληματίσει τους μαθητές όσον αφορά τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα 

εκείνη των μαθητών-θεατών, που υιοθετεί μια όχι άμεσα επιθετική συμπεριφορά, αλλά 

μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη. Οι μαθητές μέσα από την ιστορία αντιλήφθηκαν πόσα 

πράγματα μπορούν και είναι σε θέση τα ίδια να κάνουν, όταν περιπέσει στην αντίληψή τους 

κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Επίσης συζητήθηκε ο ρόλος που κατέχουν οι ενήλικες (δάσκαλοι, 

καθηγητές, γονείς κτλ.) που είναι τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών και στα οποία θα 

μπορούν τα παιδιά-θεατές να απευθυνθούν  και να ζητήσουν βοήθεια, χωρίς αυτό να 

θεωρηθεί «κάρφωμα». 

Τέλος, μέσα από την ιστορία αυτή δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί η έννοια της 

διαφορετικότητας και πως αυτή και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για 

εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.  
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Δράση 2 

Επιμόρφωση μαθητών σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και στον 

διαδικτυακό εκφοβισμό 

Σε ώρες μαθήματος πληροφορικής, έγιναν πολλές συζητήσεις με τους μαθητές για να 

αναλάβουν το δικό τους ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου με το να είναι 

ευγενικοί, να σέβονται τους άλλους, να προστατεύουν τη διαδικτυακή φήμη- τη δική τους και 

των άλλων-, να αναζητούν θετικές, δημιουργικές ευκαιρίες, να συμβάλουν στην 

καταπολέμηση των αρνητικών πτυχών του Διαδικτύου παίρνοντας ενεργή θέση κατά του 

εκφοβισμού και κάθε είδους απαράδεκτης (διαδικτυακής) συμπεριφοράς, και να 

αναφέρουν ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο. 

Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς 

Από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Σύνδεση με Σύνεση» έκδοση του Safer Internet Hellas, 

δόθηκε στους μαθητές το φυλλάδιο με τίτλο Network Etiquette: 12 χρυσοί κανόνες.  
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Ως βοηθητικό υλικό, προβλήθηκε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=bApXA1BJioI 

του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Αφού διαβάστηκαν και εξηγήθηκαν οι παραπάνω 12 κανόνες στους μαθητές, στη συνέχεια 

έγινε εποικοδομητική συζήτηση. 

 

 

Online Κουίζ για το «Netiquette» 

Σε επόμενη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα του κουίζ για το 

«Netiquette» του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο 

http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html 

Οι μαθητές αρέσανε πολύ την διαδικασία να απαντούν σε κουίζ και έτσι με δική τους 

προτροπή προς τον διδάσκοντα απαντήσανε και σε άλλα κουίζ του 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4 για τα Κινητό και το Chat. 

 

 

 

 Προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο Ιντερνετ 

Για αφόρμηση αλλά και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας 

στο διαδίκτυο, προβλήθηκαν μια σειρά από βίντεο εγκεκριμένων από το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου  

 Ασφάλεια στο Ιντερνετ με λόγια απλά: με την Αθηνά και τον 
Ερμή http://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/  

 Βάλε τέλος στην παρενόχληση! 
https://www.youtube.com/watch?v=BCjj1oXQ0KY  

 Σταμάτησε την ηλεκτρονική παρενόχληση! 
https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc  

 

 

 

Κουίζ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παρακάτω κουίζ, σε έντυπη μορφή, από το 

SafeInternet4kids.gr : 

https://www.youtube.com/watch?v=bApXA1BJioI
http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4
http://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BCjj1oXQ0KY
https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc
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Προσωπικά Δεδομένα   

Οι μαθητές κλήθηκαν να σημειώσουν στο παρακάτω έντυπο ποια δεδομένα θεωρούνται 

προσωπικά και δεν τα διαμοιραζόμαστε μέσω διαδικτύου.

 

Δημιουργία Δυσεύρετων κωδικών  

Οι μαθητές για να μάθουν να δημιουργούν δυσεύρετους κωδικούς στο διαδίκτυο, 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο
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Δράση 3 

Δημιουργία Αφισών 

Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες με συνθήματα κατά του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού και γενικά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
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Εκτός από τους μαθητές Ε και ΣΤ τάξεων, κρίθηκε καλό να ακούσουν και οι μαθητές της Β, Γ, 

Δ τάξεων. Έτσι στο μάθημα πληροφορικής κάποιο από το παραπάνω  υλικό διδάχθηκε και 

σε αυτές τις τάξεις. Οι μαθητές λοιπόν των Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων δημιούργησαν ανά τάξη 

τη δική τους χειροποίητη αφίσα με μηνύματα για την  ασφάλεια στο διαδίκτυο, να είμαστε 

ευγενικοί και γενικά κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.  

 

ΣΤ τάξη Ε τάξη 
 

Δ τάξη  
 

   

Γ τάξη 

 

Β τάξη 

 
 
 

 

Επίσης ο κάθε μαθητής δημιούργησε για το εαυτό του μια μάσκα emoji για να την 

χρησιμοποιήσει στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η δραστηριότητα αυτή εξηγήθηκε 

στους μαθητές ότι γίνεται για να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά της έκθεση των 

προσώπων τους σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο. 

Στην δημιουργία των αφισών αυτών βοήθησαν οι δάσκαλοι των παραπάνω τάξεων 

αλλά και η κ. Σοφία Παπαδοπούλου (υπεύθυνη ολοημέρου Δ.Σ. Βυρώνειας). 
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Δράση 4 

Εκδήλωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Αφίσα για την εκδήλωση "Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου" 
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Πρόσκληση για την εκδήλωση "Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου" στο Δ.Σ. 
Βυρώνειας 

 

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 έγινε εκδήλωση «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» η 

οποία προάγει τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, στο οποίο όλοι μπορούμε να 

συμβάλουμε. Το σύνθημα για την χρονιά αυτή ήταν: «Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα 

καλύτερο Διαδίκτυο». Μαθητές, Γονείς και Δάσκαλοι κλήθηκαν να παρευρεθούν στις 

εκδηλώσεις «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου» για να ενημερωθούν για κινδύνους που κρύβει 

η επιπόλαια χρήση του Διαδικτύου αλλά και τα πλεονεκτήματα της χρήσης Διαδικτύου όταν 

αυτή γίνεται με ασφάλεια. Η συμμετοχή των προσκεκλημένων γονέων/κηδεμόνων στις 

εκδηλώσεις αυτές ήταν ικανοποιητική και το θέμα των εκδηλώσεων τους φάνηκε πολύ 

ενδιαφέρον και ζήτησαν και άλλες δράσεις πάνω σε τέτοια θέματα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά και οι νέοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των 

κηδεμόνων τους μπορούν να αναλάβουν το δικό τους ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου 

Διαδικτύου με το να είναι ευγενικοί, να σέβονται τους άλλους, να προστατεύουν τη 

διαδικτυακή φήμη- τη δική τους και των άλλων- και να αναζητούν θετικές, δημιουργικές 

ευκαιρίες. Επίσης, είναι σημαντικό να συμβάλουν στην καταπολέμηση των αρνητικών 

πτυχών του Διαδικτύου παίρνοντας ενεργή θέση κατά του εκφοβισμού και κάθε είδους 

απαράδεκτης (διαδικτυακής) συμπεριφοράς, και να αναφέρουν ακατάλληλο και παράνομο 

περιεχόμενο. 

Οι ομιλητές –η κα. Γκουτουλούδη Μαρία( εκπαιδευτικός πληροφορικής), 

Εφόπουλος Βασίλειος (Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής στην ΠΕ Σερρών και η κα. 

Παλάζη Χρυσάνθη (Υπεύθυνη του Συμβ. Σταθμού Νέων Σερρών)- μίλησαν για την 

πληροφορική και το διαδίκτυο ως μέρος της καθημερινής ζωής μας, για την πληροφορική ως 

μάθημα σημαντικό στα δημοτικά σχολεία που προσδιορίζει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 

αξίες για τις ΤΠΕ που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη 

συνέχιση των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και την παραπέρα ζωή τους. Μίλησαν όμως και 

για κινδύνους που κρύβει η κακή χρήση του Διαδικτύου καθώς και για το πώς μπορεί να  

γίνει Καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σε μαθητές και γονείς. 
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Για να δοθούν κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές να σκέφτονται την παραγωγή 

ωφέλιμου υλικού προς ανάρτηση στο διαδίκτυο, σε ώρες πληροφορικής του σχολείου 

υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες τις οποίες παρουσίασαν μαθητές στην εκδήλωση: 

 «Ο Τόπος μας»: εργασία σε powerpoint για να προβάλλουν τον τόπο τους στον έξω 

κόσμο (διαδίκτυο). Οι μαθητές συλλέξανε φωτογραφικό υλικό από τα σπίτια τους και 

βιβλία, σαρώσανε τις φωτογραφίες και τις εισήγαγαν στο powerpoint αναφέροντας 

πάντα τις πηγές του υλικού τους. Σκοπός της εργασίας αυτής λοιπόν ήταν να δοθούν 

κατάλληλα ερεθίσματα για δημιουργία  ωφέλιμου υλικού στο διαδίκτυο (προβολή του 

τόπου μας) αλλά και να εξοικειωθούν οι μαθητές  με την έννοια της Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας στον πραγματικό κόσμο και στον διαδικτυακό. 

 Η παρουσίαση αυτή βρίσκεται στους ιστοτόπους http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=989 

και http://blogs.sch.gr/dimvyron/2017/02/15/παρουσίαση-μαθητών-ο-τόπος-μας/  

 

 «Μετρήσεις για την δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου»: 

εργασία ομαδική που κάνανε οι μαθητές στο ολοήμερο σε ώρες πληροφορικής. Για την 

δημοσίευση του Powerpoint αυτού στο διαδίκτυο είχε ζητηθεί έγγραφη έγκριση γονέων 

και είχε συζητηθεί στην τάξη η αξία και η νομιμότητα του να ζητάμε έγκριση για να 

δημοσιεύουμε φωτογραφίες όπου περιέχονται άλλοι. Επίσης στην εργασία αυτή οι 

μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ζωγραφικής, ώστε να επεξεργαστούν 

μια φωτογραφία  και να κρύψουν πρόσωπα που δεν θέλουν να εμφανίζονται στη 

φωτογραφία. Μέσα από όλη την εργασία υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για μη 

δημοσίευση προσώπων σε φωτογραφίες.  

Η παρουσίαση αυτή βρίσκεται στους ιστοτόπους 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1042 και 

http://blogs.sch.gr/dimvyron/2017/01/16/εργασία-μαθητών-ολοημέρου-μετρήσεις/ .  

 

 

 

 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=989
http://blogs.sch.gr/dimvyron/2017/02/15/παρουσίαση-μαθητών-ο-τόπος-μας/
http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1042
http://blogs.sch.gr/dimvyron/2017/01/16/εργασία-μαθητών-ολοημέρου-μετρήσεις/
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Έγινε επίδειξη των αφισών που δημιούργησαν οι μαθητές των τάξεων Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ 

τάξεων: 

ΣΤ τάξη 

 

 

 

Ε τάξη 
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Δ τάξη 

 

Γ τάξη 

 

Β τάξη 

 

 

Μια αναμνηστική φωτογραφία με όλη την σχολική κοινότητα στέλνοντας μήνυμα «όχι 

φωτογραφίες με πρόσωπα παιδιών στο Διαδίκτυο». 
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Ιστοσελίδα με πληροφορίες για τις εκδηλώσεις «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» στο 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1105  

 

 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1105

