
Για εκπαιδευτικούς στην σχολική καθημερινότητά τους -
Επίπεδο 7-8
Σχετικά στοιχεία

Λόγοι για την υλοποίηση του θέματος
Οι νέοι συχνά δεν έχουν επίγνωση της ζημιάς που μπορούν να προκαλέσουν δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και
video στο Internet η ακόμα δεν γνωρίζουν ποιές αρνητικές εμπειρίες μπορούν να δημιουργηθούν. Για αυτούς
είναι συχνά μια δράση με την οποία μπορούν να ενεργήσουν εναντίον των δασκάλων, για παράδειγμα για κακή
βαθμολογία η αντιδρώντας εναντίον ενός συμμαθητή.
— Πηγή:: www.klicksafe.de

Τα παιδιά μας και οι έφηβοι χρησιμοποιούν με αυξανόμενο ενθουσιασμό τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα ψηφιακά μέσα. Δεν μπορούν να
συμβιβαστούν χωρίς αυτά στη καθημερινή τους ζωή. Ακόμη κι έτσι τα μέσα αυτά προσφέρουν πολλές θετικές πλευρές, κρύβουν και πολλούς
κινδύνους, οι οποίοι δεν ελέγχονται. Ικανοποιούνται με την ηλεκτρονική αναζήτηση και τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τις συνεχώς διαθέσιμες
πληροφορίες, όλους εκείνους τους παράγοντες που στέκονται απέναντι σε μια σκληρή αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής
παρενόχλησης που χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω για να κάνει κακό.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε για να προλάβει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Μέσα από αληθινές ιστορίες παιδιών και εφήβων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό σημαίνει
ότι θα καθορίζουν τους στόχους της ομάδας τους, θα αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα και να θέτουν κανόνες που έχουν σχέση με την
καθημερινότητά τους.

Τρόπος Εκπαίδευσ…
Διάρκεια
Προΰποθέσεις:

Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές
ομάδες οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζέκτορα καθώς και
όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet και το Videoclip «Let' s fight
together» (Κlicksafe)

/el
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Σχετικές πληροφορίες για την Διαδικτυακή Παρενόχληση

Αιτίες και κίνητρα του διαδικτυακού εκφοβισμού

Ο όρος Cyberbullying είναι συνώνυμος του κυβερνό -
εκφοβισμού ή της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και
αναφέρεται στην εσκεμμένη προσβολή, απειλή ή
παρενόχληση άλλων με τη χρήση των σύγχρονων μέσων
επικοινωνίας, συνήθως για μεγάλο διάστημα.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται είτε μέσω του
Διαδικτύου (π.χ. E-Mail, instant messengers όπως ICQ,
κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, διαδικτυακές πύλες) ή μέσω του
κινητού τηλεφώνου (π.χ. SMS ή ενοχλητικές κλήσεις).
Συχνά, ο ένοχος είναι ανώνυμος έτσι ώστε το θύμα δεν
γνωρίζει από που προέρχονται οι επιθέσεις.

Ειδικά με παρενοχλήσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων τα
θύματα και οι δράστες συνήθως γνωρίζονται στον
«πραγματικό» κόσμο». Τα θύματα έχουν σχεδόν πάντα μια
ιδέα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι πίσω από τις
επιθέσεις. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται συνήθως από
ανθρώπους από το δικό τους περιβάλλον (το σχολείο, τη
γειτονιά, το χωριό κλπ.). Περιπτώσεις στις οποίες
αλλοδαποί ή ξένοι συμμετέχουν ομαδικά, δεν είναι ευρέως
διαδεδομένες.

Αιτίες για εκφοβισμό «Πρόσωπο με Πρόσωπο»
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, η οποία
λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο, και δεν σταματά στο κατώφλι μας.
Χρησιμοποιείται η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών που εξασφαλίζουν τα νέα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι δράστες που ονομάζονται «νταήδες του κυβερνοχώρου» μπορεί να
λειτουργήσουν στην ανωνυμία με ασφάλεια. Συχνά έχουν σε μεγάλο βαθμό
αποκλίνουσες συμπεριφορές.
Η ηλικία και η εμφάνιση δεν είναι αποφασιστικά κριτήρια για την παρενόχληση
στον κυβερνοχώρο. Παρενόχληση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ των
συμμαθητών και συμφοιτητών, καθώς και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών
(δάσκαλος - μαθητής).
Υπάρχει η πιθανότητα η παρενόχληση να είναι μία ενέργεια που έγινε χωρίς
σκέψη και χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι
ενέργειες στο θύμα. Ανεξάρτητα του είδους της παρενόχλησης, οι συνέπειες
μπορεί να είναι βλαβερές και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων
την έκταση τους.

Οι αιτίες και τα κίνητρα για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μπορεί να
είναι διαφορετικές. Συχνά μπορεί να δει κανείς πίσω από την
παρενόχληση έλλειψη εμπάθειας, έκφραση μιας διαταραγμένης
δυνατότητας επικοινωνίας και την έλλειψη αισθήματος ευθύνης.

Ανακούφιση (Βαλβίδα εκτόνωσης σε υπάρχουσα επιθετικότητα)
Αναγνώριση (π.χ. να δημιουργήσει την εικόνα του «ψυχρού»)
Επίδειξη δύναμης (να δείξει ποιός είναι ο αρχηγός)
Φόβος (Ο φόβος της αποτυχίας ή ο φόβος της απόρριψης)
Πλήξη (που δημιουργείται συχνά από την έλλειψη δραστηριοτήτων
ελεύθερου χρόνου )
Ενίσχυση της αίσθησης της κοινοτικής συμπεριφοράς
(συνήθως εμφανίζεται σε ομάδες με τη γενική περιγραφή «Σαν
ομάδα είμαστε δυνατοί»)
Διαπολιτισμικές Συγκρούσεις
Συγκρούσεις που οφείλονται σε διαφορετικές συμπεριφορές
στη τάξη («Σπασίκλες» δεν είναι αποδεκτοί από τους συμμαθητές
τους ακόμη και έξω από την τάξη τους.)
Αλλαγή στις φιλικές σχέσεις  (οι καλύτεροι φίλοι
απομακρύνονται)
Αλλαγή στη Κοινωνική σύνθεση (νέοι συμμαθητές, νέα ταξική
σύνθεση)
Ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
(φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) άλλων ατόμων (Παιδιά ή νέοι δεν
είχαν κακόβουλη πρόθεση και συχνά δεν γνωρίζουν τις αρνητικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ενέργεις τους αυτές σε άλλους
ανθρώπους)

(Βλέπε επίσης: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Στοιχεία και γεγονότα για την Διαδικτυακή Παρενόχληση
Αντιπροσωπευτικά στοιχεία γύρω από τη συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων διαδικτυακής παρενόχλησης στη Γερμανία (μελέτη JIM) και στην
Ευρωπαΐκή Ένωση υπάρχουν στο «EU Kids Online Survey».

Η διαδικτυακή παρενόχληση στη Γερμανία
JIM - μελέτη που διενεργήθηκε από την Ομοσπονδία μελέτης παιδαγωγικών ερευνών Südwest (2013)

Έγινε έρευνα σχετικά με τα μέσα και τη πληροφόρηση που έχουν για αυτά, νέοι 12-19 ετών, από το 1998 μέχρι σήμερα.
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση

12% των νεαρών χρηστών του διαδικτύου δηλώνουν ότι λανθασμένες ή προσβλητικές πληροφορίες που τους αφορούν, διαδόθηκαν μέσω
του διαδικτύου (ειδικά νέοι 14-15 και 16-17 ετών και περίπου το 20% μεταξύ μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Αντίστοιχα 17% μαθητών
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το 12,5% των περιπτώσεων ανέφεραν ότι διαδόθηκαν μέσω του διαδικτύου προσβλητικές φωτογραφίες ή Video που τους αφορούν, χωρίς
να δώσουν οποιαδήποτε άδεια.
Το 32% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον μεταξύ των φίλων τους, ο οποίος παρενοχλήθηκε είτε στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικά (12-13 ετών
14%, 14-15 ετών 31%, 16-17 ετών 35%, 18-19 ετών 32%)
Το 23% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον από το περιβάλλον τους που έχει βασανιστεί μέσω του διαδικτύου.
Το 7 % {/b των νεαρών χρηστών του διαδικτύου έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης (12-13 ετών 5%, 14-15
ετών 9%, 16-17 ετών 8%, 18-19 ετών 5%). Μεταξύ αυτών, τα κορίτσια ήταν 9% ενώ τα αγόρια 5%.

Υπάρχει κάποιος στο φιλικό σου περιβάλλον που έχει παρενοχληθεί μέσω του διαδικτύου η τηλεφνωνικά;

Που;

Σε μία κοινότητα: 23%
Σε συνομιλίες στο διαδίκτυο (chat): 6%
Στο κινητό τηλέφωνο: 5%
Σε ομαδικές συζήτήσεις: 2%
Κάπου αλλού: 1%

— Πηγή: JIM 2013, Δηλώσεις σε %
Βασική μελέτη μεταξύ νέων 12-19 ετών που έγινε στη Γερμανία από την Ομοσπονδία μέσων παιδαγωγικών ερευνών, Südwest,
Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Διαδικτυακή Παρενόχληση - Συγκρίσεις μεταξύ Ευρωπαΐκών χωρών
Eυρωπαΐκή έρευνα μέσω διαδικτύου σε παιδιά (2011)

Αντιπροσωπευτική έρευνα στην Ευρώπη μεταξύ 25000 μαθητών και νέων, ηλικίας 9-16 ετών.
Το 6 % των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες έχουν κάποια σχέση με διαδικτυακή παρενόχληση,
είτε ως θύτες είτε ως θύματα.

Συγκρίσεις στις Ευρωπαΐκές χώρες σχετικά με διαδικτυακή η μη διαδικτυακή παρενόχληση
Ευρωπαΐκές χώρες (%)

Παρενόχληση Διαδικτυακή Παρενόχληση

Ερώτηση: Έχετε εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε παρενόχληση τους τελευταίους 12 μήνες; Αυτό έγινε μέσω Internet; Ερωτηθέντες
μόνο μαθητές που χρησιμοποιούν το Internet. (EU Kids Online)

— Πηγή: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθητές

... έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την
Διαδικτυακή Παρενόχληση
... έχουν γνώση του όρου Διαδικτυακή Παρενόχληση
... έχουν πληροφορηθεί για περιπτώσεις που συνέβησαν στην κοινωνία η που
αφορούν τη δική τους ζωή
... έχουν μάθει τις διάφορες μορφές της Διαδικτυακής Παρενόχλησης
...έχουν αναπτύξει κανόνες συμπεριφοράς για θύματα, συμμαθητές, δασκάλους,
γονείς
...έχουν ανακαλύψει τις αιτίες που δημιουργούν παρενοχλήσεις



Ροή Σχεδιασμού
Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/ Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική μορφή Μέσα/ υλικό

Εισαγωγή 20-25
λεπτά

Εισαγωγή στο
θέμα
Δημιουργία
ενδιαφέροντος
Γνωριμία με τα
διαφορετικά
χαρακτηριστικά
(θύτης, θύμα ...)

Παρακολούθηση του Video «Άς το
καταπολεμήσουμε μαζί» (Let 's
fight together). Ακολουθεί
συζήτηση:

Παρακολουθείστε το Video με
τους μαθητές σας και
σταματείστε το στα 5.05. λεπτά
Ρωτήστε τους, πως νομίζουν ότι
θα τελειώσει
Προβάλλετε το Video μέχρι τέλος
χωρίς κανένα σχόλιο
Μετά το τέλος: Συζήτηση και
αντιδράσεις για όσα είδαν.

Εξάσκηση
συζήτηση στη
τάξη

Υπολογιστής
και Beamer,
Video (με
πρόσβαση
στο Internet)

Επεξήγηση της
Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

10
λεπτά

Με τη βοήθεια των
μαθητών,
δημιουργείτε ένα
ορισμό

Ετοιμάστε ένα σχεδιάγραμμα για
να παραστήσετε σχεδιαστικά το
σκεπτικό του θέματος

Σε αυτοκόλιτα χαρτάκια γράψτε
ευαίσθητους όρους από τις
απαντήσεις των μαθητών.

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια του
μαθήματος
Σημειώστε στο
πίνακα τα
συμπεράσματα

Πίνακας

Διαφορές ματαξύ
Παρενόχλησης και
Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

5-10
λεπτά

Διαφορές μεταξύ
Παρενοχλήσης και
Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

Καθορισμός των διαφορών και των
ομοιτήτων ανάμεσα στην απλή
Παρενόχληση και τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση

Χαράξτε μια γραμμή για να
διαχωρίσετε τους όρους
«Διαδικτυακή» και
«Παρενόχληση»

Συζήτηση κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος



Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Σύντομη
επανάληψη

5
λεπτά

Θεμελειώνω τα
θέματα διδασκαλίας

Ανασκόπηση των πιο
σημαντικών σημείων που
αναφέρθηκαν στο μάθημα
σχετικά με τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση

Ρωτήστε τους μαθητές ποιά
ήταν τα πιο σημαντικά σημεία
κατά τη γνώμη τους, σχετικά
με τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση και σχετικά με
το σκεπτικό του Video.
Υπάρχουν ερωτήσεις η σχόλια
σχετικά με το προηγούμενο
μάθημα;

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Ανταλλαγή
εμπειριών

10-15
λεπτά

Να γίνει αναφορά
στη ζωή του
καθενός

Συγκεντρώστε παραδείγματα
Διαδικτυακής Παρενόχλησης:

Ζητείστε από τους μαθητές να
σας περιγράψουν σχετικές
εμπειρίες προσωπικές ή από το
φιλικό τους περιβάλλον
Υπάρχουν ενδιαφέροντα
παραδείγματα στα μέσα
ενημέρωσης της χώρας τους ή
άλλων χωρών (γνωστό το
παράδειγμα Amanda Todd)

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Διαδικτυακή
Παρενόχληση
όπως τη
βλέπει ο
συμμετέχον
σ' αυτή

25
λεπτά

Να αναπτυχθεί
έντονη
ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη
Διαδικτυακή
Παρενόχληση
Να γίνουν
συζητήσεις για
τις διάφορες
θέσεις στο θέμα
(θύμα, θύτης
κλπ.)
Να διατυπωθούν
αντιδράσεις

Να αναπτυχθούν πιθανοί κανόνες
συμπεριφοράς (για θύτες,
θύματα, συμμαθητές, γονείς,
δασκάλους) και να διερευνηθούν
οι πιθανές αιτίες που ώθησαν
τους θύτες
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες:

Ομάδα 1 (κορίτσια): Τι μπορώ
και πρέπει να κάνω ως θύμα;
Ομάδα 2 (αγόρια): Τι μπορώ
και τι πρέπει να κάνω ως θύμα;
Ομάδα 3: Ποιές αιτίες
παρακινούν τους θύτες;
Ομάδα 4: Πώς αντιδρούν οι
συμμαθητές;
Ομάδα 5: Τι μπορούν και τι
πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι
πριν ή αφού εκδηλωθεί το
συμβάν;
Ομάδα 6: Τι μπορούν και τι
πρέπει να κάνουν οι γονείς
πρίν ή αφού εκδηλωθεί το
συμβάν;

Εργασίες
σε μικρές
ομάδες
μαθητών

6 posters μεγέθους Α2 που
συνδέονται ματαξύ τους
όπως το puzzle, 6
μαρκαδόρους, 6
προετοιμαζμένες καρτούλες
για να κολληθούν στα
posters, κόλλα



Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Προετοιμασία
παρουσίασης

5-10
λεπτά

Πρετοιμασία παρουσίασης των
αποτελεσμάτων

Οι μικρές ομάδες που εργάστηκαν
ανεξάρτητα, συγκενρώνονται μαζί
και συζητούν τα συμπεράσματά
τους.

Εργασίες σε
μικρές
ομάδες
μαθητών

Αφίσες που
παρουσιάστηκαν
στο προηγούμενο
μάθημα

Παρουσίαση
των
συμπερασμάτων
και συζήτηση

30-40
λεπτά

Κοινή παρουσίαση
τών
συμπερασμάτων
που έχουν
καταλήξει
Περιληπτική
παρουσίσαη των
θέσεων
υποστήριξης

Παρουσίαση των συμπερασμάτων
Οι ομάδες παρουσιάζουν διαδοχικά
τα συμπεράσματά τους
Στη συνέχεια μπορούν να
συζητηθούν τα συμαντικά θέματα
που παρουσιάστηκαν

Εργασίες σε
μικρές
ομάδες και
συζήτηση

Μαγνητάκια για
τον πίνακα



Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Σύντομη
παρουσίαση

10
λεπτά

Θεμελειώνω τα
θέματα
διδασκαλίας

Αναδρομή στα πιο σημαντικά στοιχεία
της διδασκαλίας

Ζητείστε από τους μαθητές να σας
μιλήσουν για τα θέματα που
διδάκτηκαν ήδη και τα οποία τους
έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση
Υπαρχουν ερώτησεις η παρατηρήσεις;

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Υλοποιώ κανόνες
στην τάξη

25
λεπτά

Σύνοψη των
συμπερασμάτων
και ανακοίνωση
τους σε όλους

Δημιουργήστε μαζί με τους μαθητές τους
κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να
ισχύουν στη τάξη:

Γράψτε και αναρτείστε τα πιο πιο
σημαντικά συμπεράσματα
Τα υποστηρικτικά σημεία πρέπει να
έχουν τίτλο «Η Διαδικτυακή
Παρενόχληση δεν μας αφορά»
Η ανάρτηση να γίνει σε εμφανές
σημείο

Ομαδική
συζήτηση

Χρωματήστε
χαρτιά μεγέθους
Α2 και υλικά για
την ανάρτηση

Ανατροφοδότηση 10
λεπτά

Αντιδράσεις από
τη τάξη

Συμπλήρωση του σχετικού
ερωτηματολογίου

Κάθε μαθητής λαμβάνει ένα έντυπο με
σχόλια

Εργασία
ανά μαθητή

Διανομή σε κάθε
μαθητή του
ερωτηματολογίου



Διδακτικό και Μεθοδικό σχόλιο
Είναι δυνατόν να τοποθετηθούν τα θρανία κυκλικά ώστε να καταλάβουν οι μαθητές ότι αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό και έχει
άλλη αξία. Η αίθουσα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν και να εργαστούν 6 ομάδες μαθητών. Το
μάθημα πρέπει να είναι οργανωμένο με διαδραστικό προσανατολισμό. Το περιεχόμενο του μαθήματος δίνεται από τον δάσκαλο, αλλά
επίσης δημιουργείται και από τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορούν να αναφέρουν δικές τους εμπειρίες, σκέψεις και
απόψεις. Επιπλέον, το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις, μπορεί να γίνουν
αφορμή να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία και να ξεπεραστούν αντιθέσεις και εμπάθειες.

1. Εισαγωγή

2. Ερμηνείες των σχεδίων
Καθορίστε με τους μαθητές τα χαρακτηριστηκά της Διαδικτυακής Παρενόχλησης. Γράψτε μαζί τους τις πιο αντιπροσωπευτικές
απαντήσεις τους.

Ποιά είναι η αντίδρασή σας, όταν ακούτε τις απόψεις για τη Διαδικτυακή Παρενόχληση; Τι σημαίνει για σας Διαδικτυακή
Παρενόχληση;

3. Διαφορά μεταξύ της Παρενόχλησης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης
Χώρισε τον όρο «Διαδικτυακή Παρενόχληση», σε δύο μέρη και καθώρισε με ακρίβεια τι σημαίνει ακριβώς το κάθε μέρος «Διαδίκτυο»
και «Παρενόχληση». Εξηγήστε τις διαφορές ανάμεσα στην ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ και την ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ.

Παρακολουθήστε το Video «Ας το καταπολεμήσουμε μαζί» στην ιστοσελίδα
www.klicksafe.de μαζί με τους μαθητές σας. Διακόψτε τη προβολή στα 5.05 λεπτά και
ρωτείστε τους μαθητές πως προβλέπουν να είναι το τέλος. Πιθανόν να απαντήσουν ότι:

Θα επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.
Η μητέρα τον βρίσκει εγκαίρως.
Η μητέρα καλεί την αστυνομία ή ζητά βοήθεια και τον σώσει.
κλπ.

Σημαντικό: Συγκεντρώστε τις
απαντήσεις και αφήστε τις χωρίς
σχόλια. Μπορεί να ακούσετε από
μαθητές ότι πιστεύουν ότι το αγόρι
στο Video θα αυτοκτονήσει και από
άλλους ότι σώθηκε την κατάλληλη
στιγμή.

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής δώστε λίγο χρόνο στους μαθητές να
συνηδειτοποίησουν τι είδαν. Συζητήστε μαζί και τις παρακάτω εερωτήσεις.

Πως τελειώνει η ιστορία;
Πως κατέληξε να αποτελέσει Διαδικτυακή Παρενόχληση;
Τι μεθόδους χρησιμοποίησαν οι θύτες; Τι συναισθήματα τους προκαλούνται;
Πως αντιδρά το θύμα; Τι συναισθήματα μπορεί να παρατηρηθούν;
Υπάρχουν μαθητές που δεν πήραν μέρος; Αν ναι, πως μπορεί να αισθάνονται;

Κατέυθυνση: Στη τελευταία σελίδα
θα βρείτε περισσότερες σχετικές
ερωτήσεις

Διαδικτυακή Παρενόχληση

επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

Internet

προσβάλλω
Κοινωνικά Δίκτυα

απειλώ, φοβερίζω

εκθέτω
γελοιοποιώ

κινητό τηλέφωνο

Διαδίκτυο/ Παρενόχληση Mobbing

επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

Internet

προσβάλλω
Κοινωνικά Δίκτυα

απειλώ, φοβερίζω

εκθέτω
γελοιοποιώ

κινητό τηλέφωνο



Ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν:

Ποιά η διαφορά ανάμεσα στη «παρενόχληση»και τη «διαδικτυακή παρενόχληση»;
Υπάρχουν ομοιότητες;
Είναι η μια μορφή χειρότερη από την άλλη;

— Με βάση τί; www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Εάν είναι απαραίτητο, μίλησε για το νομικό πλαίσιο στην πατρίδα σου. Γενικά δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να καθορίζει τον
Διαδικτυακό Εκφοβισμό σαν έγκλημα, αλλά υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία του Διαδικτυακού Εκφοβισμού που θα μπορούσαν να
επφέρουν τιμωρία μέσα από κάποιο νόμο (για παράδειγμα Εκβιασμός).

Η κατάσταση στη Γερμανία από Νομική Πλευρά (Γενικές πληροφορίες)
Τι προβλέπει ο Γερμανικός νόμος;

Προς το παρόν δεν υπάρχει νόμος που να ποινικοποιεί άμεσα τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν νόμιμες αντιδράσεις. Πρέπει να διευκρινίζεται άν η παρενόχληση συμβαίνει σε δημόσιο η σε ιδιωτικό χώρο.

— Με βάση τί; www.klicksafe.de

4. Παραδείγματα για Διαδικτυακή Παρενόχληση
Ρωτήστε τους μαθητές σας για παραδείγματα από το κοντινό τους περιβάλλον/ καθημερινή ζωή. Γνωρίζουν κάποιον από τον κύκλο
των φίλων τους ή από την τάξη / σχολείο;

Γράψτε περιληπτικά, τι συνέβη, τις αντιδράσεις από το περιβάλλον και τα συναισθημάτα των συμμετεχόντων.

5. Ομαδική εργασία για τις διαφορετικές απόψεις των συμμετεχόντων

Παρενόχληση
εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τα δύο μέρη βρίσκοντια το ένα
απένατι στο άλλο, («face to face»)
Τα θύματα και οι θύτες είναι καθορισμένοι
Υπάρχει φυσική η/και ψυχολογική ανισορροπία ανάμεσα στο θύμα
και τον θύτη
τα πρόσωπα που εμπλέκονται είναι γνωστά
Υπάρχουν «περίοδοι ηρεμίας» (π.χ. στο σπίτι, εκτός σχολείο)
Οι αντιδράσεις του θύματος είναι άμεσα ορατές

Διαδικτυακή Παρενόχληση
μια νέα μορφή παρενόχλησης, η οποία εξελίσσεται με τη πρόοδο
των νέων μέσων επικοινωνίας
η διαδικτυακή παρενόχληση δεν εκδηλώνεται σε διαπροσωπικές
σχέσεις, αλλά μέσω των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας (Internet η
κινητά τηλέφωνα)
σχετικά απλή, γρήγορη και ευρεία διάχυση της πληροφορίας
τα άτομα εμπλέκονται δεν εμφανίζονται
δεν σταματούν στη πόρτα του θύματος, αλλά τον ακολουθούν μέχρι
το κρεβάτι τους
από τη στιγμή που οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί, μπορούν να
μείνουν για πάντα αναρτημένες
Οι θύτες μπορούν να δράσουν ανώνυμα
Οι αντιδράσεις των θυμάτων δεν είανι άμεσα ορατές
το θύμα δεν είναι σε θέση να δεί τον θύτη, .....???

Ομοιότητες
συμβαίνει για μεγαλύτερο διάστημα
συχνά σκόπιμες προσβολές, εκφοβισμός,
δυσφήμιση κ.α.
θύματα και θύτες συχνά γνωρίζονται στον
πραγματικό κόσμο
συννήθως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα
μεγενθύνεται με τη διαφωνία
ο θύτης χρησιμοποιεί το θύμα για να
εκδηλώσει βία
Άτομα που ήταν παρόντα δεν επιθυμούν να
ανακατευτούν επειδή φοβούνται μήπως
γίνουν και αυτοί θύματα ή δεν γνωρίζουν πως
να ατιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση και
το προσπερνούν σιωπηλά.
Πιθανές παρενέργειες από περιπτώσεις
διαδικτυακής απρενόχλησης: ενδοσχολικό
άγχος, ανωμαλίες στον ύπνο, απώλεια
αυτοπεποίθησης, αρνητικές σκέψεις και
πιθανές αυτοκτονίες

Σε δημόσιο χώρο

δημοσιοποιούνται βίντεο η φωτογραφίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του εμφανιζόμενου
→ Αυτό σημαίνει καταπάτηση των ιδιωτικών στοιχείων και των
προσωπικών εικόνων
Διάδοση ψευδών στοιχείων στα μέσα δικτύωσης, forums κλπ. 
→ Παραπομπή σε δικαστήρια

Κρυφός αποστολέας

Συχνή ενόχληση με E-Mails ή SMS 
→ στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν
συγκεκριμένοι νόμοι

Γενικός κανόνας:

Απειλές, εκβιασμοί και εκφοβισμοί είναι εγκλήματα. Δεν παίζει ρόλο το
μέσο που χρησιμοποιήθηκε ή αν έγινε δημοσίως η σε ιδιωτικό χώρο. Για
τέτοια περιστατικά πρέπει να ενημερώνονται αστυνομία, γονείς και
εκπαιδευτικοί.

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


5. Ομαδική εργασία για τις διαφορετικές απόψεις των συμμετεχόντων
Χωρίστε τους μαθητές σε 6 ομάδες. Άν οι μαθητές δεν μπορούν να χωριστούν μόνοι τους, χρησιμοποιείστε κάποια δική σας μέθοδο.
Μια ομάδα θα πρέπει να αποτελείται μόνο από αγόρια και μια άλλη μόνο από κορίτσια.

Μοιράστε στις ομάδες τα παρακάτω θέματα ή αφείστε τα παιδιά να αποφασίσουν το θέμα που επιθυμούν να εργαστούν. Η κατανομή
των θεμάτων εξαρτάται από τη δομή της τάξης. Εξετάστε τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Οι ομάδες που αποτελούνται μόνο από
αγόρια ή μόνο από κορίτσια δεν πρέπει να επιλέξουν οι ίδιοι το θέμα εργασίας.

Θέματα προς διανομή στις ομάδες:

Ομάδα 1: Τί πρέπει και τι μπορώ να κάνω ως θύμα; (ομάδα κοριτσιών)
Ομάδα 2: Τι πρέπει και τι μπορώ να κάνω ως θύμα; (ομάδα αγοριών)
Ομάδα 3: Ποιές είναι οι πιθανές αιτίες ή οι λόγοι;
Ομάδα 4: Τι μπορεί να κάνουν οι συμμαθητές;
Ομάδα 5: Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι; (πριν ή κατά την διάρκεια της Παρενόχλησης)
Ομάδα 6: Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς; (πριν ή κατά την διάαρκεια της Παρενόχλησης)

Αναρτείστε ένα φύλλο χαρτί (poster) σε κάθε ομάδα και δώστε ένα μαρκαδόρο και μια αντίστοιχη κάρτα puzzle. Το θέμα, τα ονόματα
των μαθητών και η τάξη θα πρέπει να γραφτούν στο poster. Για να επιταχύνετε την διαδικασία μπορείτε να κάνετε σχετική
προετοιμασία.

Διαδικτυακή Παρενόχληση

6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας
Σε κάθε ομάδα δίδεται χρόνος για να παρουσιάσει σκέψεις και αποτελέσματα. Ανάλογα με τη δομή της τάξης ο «παρουσιαστής» πρέπει
να επιλεγεί από την ομάδα.

Μετά την παρουσίαση πρέπει να δώσετε χρόνο για συμπληρωματικές προτάσεις, ερωτήσεις και ανταλαγή απόψεων. Παρακολουθείτε
την ώρα, ώστε να της μένει χρόνος.

Σημειώσεις: Σημειώσεις: Εάν στη ομάδα 3, προκύψει ερώτηση σχετική με κοινωνικά προβλήματα, καθοδηγείστε τους μαθητές να
δώσουν εξηγήσεις, επειδή το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους. Επίσης είναι πιθανόν να αναρωτηθούν αν ο θύτης
είναι «αθώα ψυχή». Συχνά οι μαθητές τονίζουν στις απαντήσεις τους ότι «έχει μαγαλώσει σε διαλυμένη οικογένεια», δεν είναι τόσο
δημοφιλής κλπ. Όταν οι μαθητές αρχίσουν να βλέπουν τα πράγματα όπως εσείς, ρωτείστε τους αν μπορούν να βοηθήσουν το θύμα να
διαχειριστεί την κατάσταση μόνο του, όταν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Για την ομάδα 4, το θέμα κουράγιο και θάρρος πρέπει να περάσει στους μαθητές. Χρειάζεται κουράγιο για να αντιμετωπίσει κάποιος
καταστάσεις Παρενόχλησης. Δεν πρέπει να κοιτάζετε αλλού, αλλά να βρείτε από που θα αντλήσετε κουράγιο. Το κουράγιο ξεκινά από
τη γνώση της αιτίας και από κοινωνικές δεξιότητες όπως αίσθημα δικαιοσύνης κλπ.

Τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει το θύμα;
Ποιές είναι οι πιθανές αιτίες/ αφορμές/ λόγοι;

Τι μπορώ και πρέπει να κάνω εγώ αν βρεθώ στη θέση του θύματος;

Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι συμμαθητέςι;

Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς;Τι μπορούν και τι πρέπι να κάνουν οι δάσκαλοι;



8. Feedback - ερωτηματολόγιο
Ζητείστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο στο τέλος του μαθήματος. Να προσέξετε να συμπληρώσει
κάθε μαθητής μόνος του το ερωτηματολόγιο, χωρίς τη βοήθεια των συμμαθητών του. Συκεντρώστε τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια.

7. Υλοποιώ κανόνες στην τάξη
Εργαστείτε για τη δημιουργία κανόνων συμπεριφοράς
στη τάξη και αναρτείστε τους σε εμφανές σημείο.
Ετοιμάστε ένα poster με την μορφή smartphone και
με τίτλο: «Διαδικτυακή Παρενόχληση - 'Οχι σε μας»
Συγκεντρώστε μαζί με τους μαθητές σας τα πιο
σημαντικά συμπεράσματα και κολλείστε τα στο
poster. Κρεμάστε το poster σε εμφανές σημείο στη
τάξη.

Διαδικτυακή
Παρενόχληση -

Όχι σε μας!
Σεβόμαστε τους

άλλους και
φερόμαστε

έντιμα σε όλους,
είτε στη τάξη

είτε στο
Διαδίκτυο. Δείχνουμε

θάρρος αν
κάποιος δέχεται
Παρενόχληση.

Δεν
συμμετέχουμε σε

αποιαδήποτε
μορφή

Παρενόχλησης. Αναζητούμε
βοήθεια. Θα

κουβεντιάσουμε
με γονείς και
δασκάλους.

.....



Ρωτάμε την αποψή σου

Το θέμα έχει ενδιαφέρον και προκάλεσε τη περιέργεια μου.

Έμαθα πολλά καινούργια θέματα.

Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω κάποιες από τις εμπειρίες που απέκτησα.

Ήμουν σε θέση να λύσω και θέματα που προέκυψαν.

Δούλεψα σκληρά στη τάξη.

Το μάθημα είχε ενδιαφέρον για μένα.

Δεν θα ξεχάσω εύκολα και σύντομα τα εξής:

Θα προσέχω πάντα τα εξής:

Τα πιο ενδιαφέροντα είναι:

Τα λιγότερο ενδιαφέροντα είναι:

  



Αποτελέσματα
να συμπληρωθεί από τον δάσκαλο

Πώς αξιολογείτε συνολικά τη δομή του μαθήματος;

Σχόλιο:

Πως αξιολογείτε το διδακτικό υλικό; Βοήθησε το
υλικό;

Πρέπει να
αναδιοργανωθεί

Το υλικό δεν έχει
εφαρμοστεί

Σχόλιο:

Κατάφεραν οι μαθητές να χειριστούν τα θέματα;

Σχόλιο:

Έδειξαν οι μαθητές ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια του
μαθήματος;

Σχόλιο:

Τι αλλαγές θα επιθυμούσατε. Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Παρακαλώ δώστε μια περίληψη αποτελεσμάτων από τα σχόλια των μαθητών:

Όνομα του σχολείου:

Τάξη:

  



Επιπλέον ερωτήσεις για το έργο «Ας το καταπολεμίσουμε μαζί»/ „Let
´s fight it together“
Το υλικό πάρθηκε από το cd που βρήκαμε στο www.klicksafe.de)

Ο Γιάννης (το θύμα)
Ποιά στιγμή ο Γιάννης κατάλαβε ότι
παρενοχλήται;
Κατά την γνώμη σας, ποιό είναι το
χειρότερο μέρος της Διαδικτυακής
Παρενόχλησης;
Ήξερε ο Γιάννης ποιοί εμπλέκονται;
Ποιούς εμπιστέυεται;
Τι έκανε ο Γιάννης για να ξεφύγει
από αυτήν την κατάσταση;
Τι εμπόδισε τον Γιάννη να μην
ενημερώσει κάποιον (ούτε την
μητέρα του ούτε τον δάσκαλό του)
για το τι συμβαίνει;
Πότε θα μπορούσε ο Γιάννης να
ενημερώσει κάποιον για ότι
συμβαίνει;
Σε ποιόν θα μπορούσε να μιλήσει
γι΄αυτό το θέμα; Συζητήστε ποιόν θα
εμπιστευόσασταν και εάν είναι καλή
ιδέα να μιλήσετε μόνο σε φίλους εάν
κάτι σοβαρό συμβαίνει; Τι θα
μπορούσε ένας φίλος να κάνει εάν
γνώριζε ότι υπάρχει Παρενόχληση;
Πως αισθάνεται ο Γιάννης κατά τη
γνώμη σας;

Η Κim (θύτης)
Τι σκέπτεσαι για τον θύτη; Είναι μια
φίλη του Γιάννη;
Πιστέυεις ότι παρενοχλεί τον Γιάννη;
Πιστεύεις ότι η Kim είναι υπεύθυνη;
Πιστεύεις ότι είναι η μόνη που
πρέπει να τημωριθεί;
Τι γνώμη έχεις για τις αντιδράσεις
της Kim;
Πιστεύεις ότι η Kim το εννοούσε
σοβαρά όταν στοχοποίησε τον
Γιάννη; Ποιός θα μπορούσε να πεί άν
ήταν ένα αστείο ή όχι; Ο Γιάννης ή η
Kim;
Εάν η Kim πιστεύει ότι ήταν ένα
αστείο, δικαιολογέιται αυτό από την
συμπεριφορά της;
Πως νομίζεις ότι αισθάνθηκε η Kim
όταν έφτασε η αστυνομία;
Τι νομίζεις ότι σκέφτηκε η Kim για
τον τρόπο που εξελίχθηκε γι΄αυτήν η
ιστορία;
Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται
διαφορετικά στο Διαδίκτυο από ότι
στην πραγματική ζωή, επειδή
αισθάνονται ανωνυμία και έχουν
αναστολές. Συζητήστε την
διαφορετική συμπεριφορά σε
Διαδικτυακή και Πρόσωπο με
πρόσωπο - σχέση. Σκεφτείτε τι
κάνετε εσείς όταν συνομιλείτε στο
Διαδίκτυο και τι δεν κάνετε εκτός
Διαδικτύου.
Παρενοχλούσε η Kim τον Γιάννη
μόνο στο Διαδίκτυο; Ήταν ο Γιάννης
ο μόνος που δεχόταν Παρενόχληση;

O Rob (ο θεατής,
συνεργός)

Πόσο καλά γνωρίζονται ο Rob και ο
Γιάννης;
Περιγράψτε πως αισθάνεται ο Rob
ολη αυτή την περίοδο. Άλλαξαν τα
αισθήματά του;
Γιατί ο Rob συμπεριφέρεται μ΄αυτόν
τον τρόπο;
Ο Rob πήρε μέρος στην
Παρενόχληση του Γιάννη; Κατάλαβε
ότι παρενοχλούσε τον Γιάννη;
Είναι ο Rob ένας θεατής ή
συνένοχος;
Πως βοήθησε ο Rob να γίνουν τα
πράγματα πάλι κανονικά;
Τι θα μπορούσε ο Rob να κάνει με
άλλο τρόπο;

Η δασκάλα/ ο δάσκαλος
Παρενοχλήθηκε και ο δάσκαλος;
Πότε κατάλαβε ο δάσκαλος ότι κάτι συμβαίνει με τον
Γιάννη;
Πως χειρίστηκε ο δάσκαλος την κατάσταση;
Πως αισθάνθηκε ο δάσκαλος/ η δασκάλα σαν θύμα
Παρενόχλησης, κατά την γνώμη σου ;
Τι συνέβη με την ιστοσελίδα; Τι έκανε προκειμένου να
διαγράψει την ιστοσελίδα;
Τι μπορεί να κάνουν τα σχολεία για να βοηθήσουν άτομα
που είναι θύματα Διαδικτυακής Παρενόχλησης;
Τι συμβουλεύει ο δάσκαλος/ η δασκάλα άλλους ανθρώπους

Η μητέρα του Γιάννη
Πως κατάλαβε η μητέρα του Γιάννη ότι κάτι δεν πάει καλά;
Πως αισθάνθηκε μ΄ αυτήν την κατάσταση;
Γιατί πιστεύετε ότι η μητέρα του Γιάννη δεν ήταν σε θέση
να καταλάβει από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά;
Γιατί η μητέρα του Γιάννη νομίζει ότι το πρόβλημα έχει
σχέση με το Διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο;
Τι έκανε η μητέρα του Γιάννη για να λύσει το πρόβλημα;
Σε ποιόν θα έπρεπε να απευθυνθεί ο Γιάννης, αφού δεν
ενημέρωσε την μητέρα του;

http://www.klicksafe.de


για να τους βοηθήσει να σταματήσουν Διαδικτυακή
Παρενόχληση;

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο Πρόγραμμα.
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