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Σημείωση: 

 

Η μαθησιακή εισήγηση «Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς - Διαδικτυακός Εκφοβισμός» 

αποτελεί μέρος της Διδακτικής Ενότητας «Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση - 

Ψηφιακή Ικανότητα».  

Η Διδακτική Ενότητα «Ψηφιακή Ικανότητα» αφορά στην καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των 

μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο ανάπτυξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Ε’ και Στ’ τάξη 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στο διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο "Αγωγή Υγείας - Οικιακή Οικονομία / 

Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Νέες Τεχνολογίες».   

Για την ανάπτυξη των μαθησιακών εισηγήσεων της Διδακτικής Ενότητας εργάστηκαν οι ακόλουθοι: 

 Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Νικόλας Κανάρης, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

Η μαθησιακή εισήγηση παραχωρείται με άδεια χρήσης Creative Commons: Αναφορά 
Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0) 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ –             
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

 

Γνωστικό 
αντικείμενο 
 

Αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη μάθηση 
- Ψηφιακή Ικανότητα 

 Γενικός σκοπός 

Οι μαθητές/μαθήτριες να αλληλεπιδρούν με 
σεβασμό μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα. 
 

Υπό έμφαση στόχοι  

Οι μαθητές/μαθήτριες: 
● Nα γνωρίσουν τις δυνατότητες χρήσης της 

ψηφιακής τεχνολογίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την επικοινωνία. 

● Να εφαρμόζουν κανόνες δεοντολογικής 
συμπεριφοράς, ενώ χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία και βρίσκονται σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα. 

● Nα διακρίνουν περιστατικά εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο και να 
αναπτύξουν δεξιότητες πρόληψης και 
αντιμετώπισής τους. 

  

Αναδυόμενες δεξιότητες 

Δεξιότητες χρήσης διαδικτυακών περιβαλλόντων 
μάθησης και επικοινωνίας, δεξιότητες κριτικής 
συμπεριφοράς. 

 

Ενότητα / 
Τίτλος 
Μαθήματος 

ΨΙ1  

 

Τάξη Ε΄ Τάξη  

 

Θέμα Κανόνες Ορθής 
Διαδικτυακής 
Συμπεριφοράς - 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

 

Διάρκεια 1 Χ 80΄  

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Διαδικτυακή συμπεριφορά, διαδικτυακός εκφοβισμός, περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακά 
περιβάλλοντα μάθησης, υπευθυνότητα, σεβασμός, κριτική αντιμετώπιση  
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Πίνακας Δραστηριοτήτων 

Α/Α Δραστηριότητα Διάρκεια Εργαλεία 
1 Ας επικοινωνήσουμε 

διαδικτυακά  
10’ . Φύλλα εργασίας 1.1, 1.2 

. Παρουσίαση εκπαιδευτικού (PowerPoint) 

2 Κανόνες ορθής διαδικτυακής 
συμπεριφοράς 

10’ . Φύλλο εργασίας 2 
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού  (PowerPoint) 
. Παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας ( PowerPoint) 

3 Βάλε Τέλος στην Παρενόχληση! 7’ . Βίντεο «Βάλε τέλος στην Παρενόχληση!» 
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-
internet-safety/material-video/sid2009   
. Παρουσίαση  εκπαιδευτικού  (PowerPoint) 

4 6γώντας τον Εκφοβισμό στο 
Διαδίκτυο  

12’ . Φύλλα εργασίας 4.1, 4.2, 4.3 
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού  (PowerPoint) 
. Παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας ( PowerPoint) 

5 Ας ΖΩGraffiΣΟΥΜΕ ti είναι 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

12’ . Φύλλα εργασίας 5.1 (αφίσα), 5.2  
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού  (PowerPoint) 
. Παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας ( PowerPoint) 

6 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή 
Απλά Πείραγμα 

12’ . Φύλλα εργασίας 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7  
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού  (PowerPoint) 

7 Ας γνωρίσουμε τα 3θ 12’ .Βίντεο «You Decide - Did YOU send that lame 
message?» https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-
details-internet-safety/material-video/you-
decide-what-u-share   
. Φύλλα εργασίας 7.1, 7.2, 7.3 
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού (PowerPoint) 
. Παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας (PowerPoint) 

8 Υπάρχει Διέξοδος 15’ .Βίντεο «Ηλεκτρονική παρενόχληση: Υπάρχει 
διέξοδος!» https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-
details-internet-safety/material-
video/delete_cyberbullying   
.Βίντεο «Επέλεξε τη διαδικτυακή σου διαδρομή 
και απόλαυσε την με ασφάλεια και 
υπευθυνότητα» 
https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-
is/announcements/is-announc-2018-
promotional-video   
. Φύλλο εργασίας 8 
. Παρουσίαση εκπαιδευτικού (PowerPoint) 
. Παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας (PowerPoint) 

 

Πηγές Δραστηριοτήτων 

 https://www.childnet.com/resources/pshe-toolkit/crossing-the-line/cyberbullying  

 Εκπαιδευτικό Υλικό Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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Σημαντικές πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό 

Κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς 

Η περιήγηση στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι διασκεδαστική, χρήσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη, τόσο για 
ενήλικες όσο και για παιδιά, επιτρέποντας σημαντικές ευκαιρίες έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανταλλαγής αρχείων, ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook, 
Twitter, Instagram, Viber) οι χρήστες επιτυγχάνουν να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις διαδικτυακής 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, κατά την επικοινωνία στο Διαδίκτυο, είναι πολύ σημαντικό όλοι 
οι «πολίτες» του Διαδικτύου να γνωρίζουν ότι, όπως και σε άλλες δημόσιες δραστηριότητες, έτσι και στον 
ψηφιακό κόσμο ισχύουν κανόνες ηθικής και ορθής συμπεριφοράς και σεβασμού.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές/μαθήτριες να 
γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σύνολο κανόνων για την ευγενική και φιλική «συμβίωση», αποφεύγοντας 
απρεπείς συμπεριφορές, οι οποίες  μπορεί να προσβάλουν ή να πληγώσουν. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ή και τα κινητά τηλέφωνα, για να ενοχλήσουν ή να αναστατώσουν άλλους 
ανθρώπους.  

Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο  

 Συμπεριφέρομαι στους άλλους, όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται και αυτοί. 

 Ακολουθώ τους ίδιους κανόνες καλής συμπεριφοράς, που έχω μάθει στην κοινωνική μου επικοινωνία 
και δράση. 

 Στο Διαδίκτυο  ισχύει το ίδιο επίπεδο ηθικής και σωστής συμπεριφοράς. 

 Θυμάμαι πάντοτε ότι απέναντί μου βρίσκεται συνδεδεμένος ηλεκτρονικά ένας άνθρωπος και όχι μια 
συσκευή, άσχετα αν επικοινωνώ μέσω αυτής.  

 Σκέφτομαι, πριν γράψω κάτι, αν θα πληγώσω ή θα φέρω σε δύσκολη θέση με το ύφος και το 
περιεχόμενο του μηνύματός μου. 

 Διατηρώ πάντοτε την ψυχραιμία μου, ιδίως όταν κάποιος/α με προσβάλει (ή νομίζω ότι με έχει 
προσβάλει). 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

Ο όρος Διαδικτυακός Εκφοβισμός αφορά στη χρήση του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων 
ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να εκφρασθεί μία εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και επιθετική 
συμπεριφορά, απέναντι σε ένα πρόσωπο ή σε μια ομάδα προσώπων, με σκοπό την πρόκληση 
συναισθηματικής ή/και ψυχολογικής βλάβης. 

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός συμβαίνει όταν ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών δέχεται/δέχονται απειλές, 
παρενόχληση, ταπείνωση, εξευτελισμό ή γίνεται/γίνονται στόχος από κάποιον/α άλλον/η (ή άλλους), 
ανώνυμα ή επώνυμα και, συνήθως, έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού ή 
πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο. Κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει στον 
αποκλεισμό ή περιθωριοποίηση ατόμου ή ατόμων. 
 

Χαρακτηριστικά του Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Εμπρόθετος/Εκούσιος: είναι δηλαδή το αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης και όχι τυχαίας συμπεριφοράς. 

 Επιθετικός: έχει ως στόχο την πρόκληση κάποιας βλάβης / ζημιάς στο θύμα. 

 Ανισορροπία Δυνάμεων: όπως και στον παραδοσιακό εκφοβισμό, προϋποθέτει σημαντική ή απόλυτη 
ανισότητα, μεταξύ του θύτη και του θύματος. 

 Επαναλαμβανόμενος: αντικατοπτρίζει μία μορφή συμπεριφοράς, η οποία δεν είναι τυχαία ή 
μεμονωμένη. Στο σημείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του 
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Διαδικτυακού Εκφοβισμού, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, το κριτήριο της 
επανάληψης μιας συμπεριφοράς είναι μικρής σημασίας, εφόσον το γεγονός ότι το υλικό 
δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο  είναι πιθανό να γίνει αντιληπτό από ένα δυνητικά πολύ μεγάλο κοινό, 
καθιστώντας το γεγονός αυτό ως μία «επανάληψη». 

 Ηλεκτρονικές συσκευές: η χρήση του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών 
τεχνολογιών, προκειμένου να εκφρασθεί ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι το στοιχείο που τον 
διαφοροποιεί από τον παραδοσιακό εκφοβισμό. 

 

Πώς/πού μπορεί να συμβεί ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός;  

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media), Υπηρεσίες 
Άμεσης Ανταλλαγής Μηνυμάτων (messenger), Δωμάτια συνομιλίας (chat rooms), Διαδικτυακά Ηλεκτρονικά 
Παιχνίδια (online games), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), Μηνύματα SMS ή Κλήσεις από κινητά τηλέφωνα. 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

 https://saferinternet4kids.gr/hot-topics-ef/cyberbullying-ef  

 https://internetsafety.pi.ac.cy/kids-cyberbullying  

 https://www.childnet.com/search-results/?keywords=bullying  

 Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to 
offending and victimization. Deviant behavior, 29(2), 129-156. 

 Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian journal of 
psychology, 49(2), 147-154. 

 Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualitative research into the 
perceptions of youngsters. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 499-503. 

 

Επιπρόσθετο υλικό και πληροφορίες 

 https://internetsafety.pi.ac.cy/  

 https://saferinternet4kids.gr/   

 https://www.betterinternetforkids.eu/  

 https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/AthinaErmis_Bullying  

 https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/webgame_en.html  

 https://www.cybersafety.cy/udata/contents//files/CyberSafety/Awareness/PSP-GuideForParents-
ForPrint.pdf  

https://saferinternet4kids.gr/hot-topics-ef/cyberbullying-ef
https://internetsafety.pi.ac.cy/kids-cyberbullying
https://www.childnet.com/search-results/?keywords=bullying
https://internetsafety.pi.ac.cy/
https://saferinternet4kids.gr/
https://www.betterinternetforkids.eu/
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/AthinaErmis_Bullying
https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/webgame_en.html
https://www.cybersafety.cy/udata/contents/files/CyberSafety/Awareness/PSP-GuideForParents-ForPrint.pdf
https://www.cybersafety.cy/udata/contents/files/CyberSafety/Awareness/PSP-GuideForParents-ForPrint.pdf
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 1:    
Ας επικοινωνήσουμε Διαδικτυακά 10 λεπτά 

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να παρατηρήσουν δύο (2) σενάρια διαδικτυακών συζητήσεων (Φύλλο 
εργασίας 1.1, 1.2), μεταξύ μαθητών/μαθητριών Ε΄ τάξης Δημοτικού, τα οποία εξελίσσονται σε ένα 
διαδικτυακό Forum επικοινωνίας.  

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητές/μαθήτριες να έχουν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν ένα θετικό και ένα αρνητικό παράδειγμα διαδικτυακής συμπεριφοράς και επικοινωνίας.  

 Σενάριο 1ης διαδικτυακής συζήτησης:  
Παρουσιάζεται μία αποτελεσματική και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, αναφορικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν για τη Γαλλία, στο 
πλαίσιο μιας μαθησιακής ενότητας, η οποία ακολουθεί κανόνες θετικής επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (π.χ., αποδοχή πολλαπλών ιδεών, αποτελεσματική χρήση 
επιχειρημάτων). 

 Σενάριο 2ης διαδικτυακής συζήτησης: 
Παρουσιάζεται μια αναποτελεσματική και μη 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, αναφορικά με μία 
έρευνα που διεξάγουν στο πλαίσιο μιας μαθησιακής 
ενότητας, η οποία ακολουθεί κανόνες μη θετικής 
επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο  (π.χ., 
εμφανίζονται εκφοβιστικά σχόλια για κάποιον μαθητή 
τον οποίον κοροϊδεύουν, μη αποδοχή διαφορετικής 
άποψης). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια, υπό την 
καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης, στη βάση του περιεχομένου των δύο σεναρίων.  

Μέσω διερευνητικών ερωτήσεων, ο/η εκπαιδευτικός στοχεύει οι μαθητές/μαθήτριες να αναγνωρίζουν 
θετικά στοιχεία/θετικές συμπεριφορές και αρνητικά στοιχεία και αρνητικές/ακατάλληλες 
συμπεριφορές στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής επικοινωνίας. 

 Θετικές συμπεριφορές διαδικτυακής επικοινωνίας: Δυνατότητα να δημιουργούν δίκτυα και 
ομάδες συνεργασίας, να μοιράζονται αποτελεσματικά πληροφορίες και υλικό, να επικοινωνούν, 
να ανταλλάσσουν μηνύματα, ιδέες και απόψεις. 

 Αρνητικές συμπεριφορές διαδικτυακής επικοινωνίας: Επιθετική ή αυταρχική συμπεριφορά, 
κακόβουλα σχόλια, πληροφορίες οι οποίες έχουν ως στόχο να μειώσουν, να προσβάλουν, να 
γελοιοποιήσουν, να εκθέσουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση ή να αποκλείσουν κοινωνικά κάποιον. 

 

 

 

 

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να 
διαβάσουν τα σχετικά σενάρια είτε 
εντοπίζοντάς τα στην παρουσίαση 
είτε σε τυπωμένα φύλλα εργασίας. 
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Ενδεικτικές διερευνητικές ερωτήσεις: 

 Ποιες είναι οι δυνατότητες της χρήσης 
τέτοιων διαδικτυακών περιβαλλόντων; 
Ενδεικτική απάντηση: δυνατότητα 
επικοινωνίας, συνεργασία, ανταλλαγή 
υλικού κ.λπ. στο Διαδίκτυο. 

 Ποιο παράδειγμα επικοινωνίας ήταν 
αποτελεσματικό και γιατί; 

 Ποιο παράδειγμα επικοινωνίας δεν ήταν 
αποτελεσματικό και γιατί; 

 

Δραστηριότητα 2:    
Κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς                               10 λεπτά 

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται, στη βάση της προηγούμενης δραστηριότητας, να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να εφαρμόζουν όταν βρίσκονται σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα (π.χ., αποδέχομαι τη διαφορετική άποψη, μιλάω πάντα με σεβασμό).  

Ακολούθως, οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε τρείς (3) ομάδες και καταγράφουν σε κοινό φύλλο 
εργασίας (φύλλο εργασίας 2) κανόνες και μηνύματα ορθής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Με την 
ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κάθε ομάδα καλείται να αναφέρει έναν κανόνα/ένα μήνυμα ορθής 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι τρείς (3) ομάδες των μαθητών/μαθητριών θα ήταν σημαντικό να παραμείνουν 
σταθερές, καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

 Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εξακολουθεί να μην γίνεται αναφορά στον 
διαδικτυακό εκφοβισμό, αλλά αναφορές σε κανόνες και μηνύματα ορθής 
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. 

 Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο PowerPoint (Παρουσίαση 
μαθητή/μαθήτριας) είτε στο Padlet, είτε σε τυπωμένο φύλλο εργασίας (οι 
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να ανεβάσουν, συμπληρωμένο, το σχετικό φύλλο 
εργασίας 2, στην αντίστοιχη διαφάνεια στην παρουσίασή τους). 
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Δραστηριότητα 3:   
Βάλε Τέλος στην Παρενόχληση!                                                        7 λεπτά 

 
Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το βίντεο, με τίτλο: «Βάλε τέλος στην Παρενόχληση!», διάρκειας 1’:00” 
(https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/sid2009), στο οποίο 
αποτυπώνεται η αρνητική συμπεριφορά του Διαδικτυακού Εκφοβισμού. 

Αφού οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθήσουν το σχετικό βίντεο, καλούνται αρχικά να μοιραστούν 
κάποιες πρώτες σκέψεις στην ομάδα τους, αναφορικά με το περιεχόμενο και στη συνέχεια να συζητήσουν 
στην ολομέλεια.  

Ενδεικτικές διερευνητικές ερωτήσεις: 

 Τι συμβαίνει στο βίντεο; 
 Πώς χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση το Διαδίκτυο ; 

Ενδεικτική απάντηση: Αρνητική χρήση(να πληγώσουν κάποιον/κάποια). 
 Γιατί συμβαίνει αυτό;  

Ενδεικτική απάντηση: Πρόθεση να πληγώσουν, να στεναχωρήσουν, να κοροϊδέψουν κ.λπ. 
 Πώς ονομάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο;  
 Τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός; 

Ενδεικτική απάντηση: Κάποιος/κάποια χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο  και την ψηφιακή τεχνολογία 
για να τον/την κάνει να αισθανθεί άσχημα.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δραστηριότητα 4:                                                                                

6γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο                                           12 λεπτά 

Στη σχετική δραστηριότητα, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αξιολογήσουν μια σειρά διαφορετικών  
παραδειγμάτων, που αναφέρονται σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και να τα κατατάξουν κατά 
σειρά σοβαρότητας. 

Ειδικότερα, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται στις ομάδες τους, αφού διαβάσουν τα έξι (6) σενάρια (φύλλα 
εργασίας 4.1 και 4.2) , να τα ιεραρχήσουν στο φύλλο εργασίας 4.3, κατά σειρά σοβαρότητας, δηλαδή να 
βάλουν τα περισσότερα σοβαρά παραδείγματα στην κορυφή του τριγώνου και τα λιγότερα σοβαρά στο 
κάτω μέρος του τριγώνου, όπως το παράδειγμα. 

 

 

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει άλλα βίντεο, εάν το 
επιθυμεί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-listing-internet-safety/material-video 
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/cyberbullying1 
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/sheeplive  

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/sid2009
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-listing-internet-safety/material-video
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/cyberbullying1
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/sheeplive
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 Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό της σοβαρότητας του προβλήματος, οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ως οδηγό τα πιο κάτω ερωτήματα: 

 Ο αριθμός των ανθρώπων που βλέπει, αρέσει ή 
σχολιάζει μια δημοσίευση, επηρεάζει πόσο σοβαρή 
είναι η διαδικτυακή παρενόχληση; 

 Είναι πιο σοβαρό να είστε θύμα εκφοβισμού από 
κάποιον/α που σας γνωρίζει ή από κάποιον/α 
ανώνυμο/η; 

 Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ενέργειες, οι οποίες 
είναι ενάντια στον νόμο; 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κάθε ομάδα 
καλείται να αναφέρει ποιο περιστατικό έχει αξιολογήσει, ως πιο 
σοβαρό και να αιτιολογήσει την απόφασή της.  

 

 

 

 
 
 
 

 

Δραστηριότητα 5:  

Ας ΖΩ-Graffi-ΣΟΥΜΕ ti είναι Διαδικτυακός Εκφοβισμός               12 λεπτά 

Στη βάση των Δραστηριοτήτων 3 και 4, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να ορίσουν το φαινόμενο του 
Διαδικτυακού Εκφοβισμού. Ειδικότερα,  υπό την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης και, 
έχοντας ως οδηγό τα πιο κάτω ερωτήματα,  οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να προσπαθήσουν να 
περιγράψουν (χαρακτηριστικά) το φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού: 

 Τι συμβαίνει στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό; 
Ενδεικτική απάντηση:  Ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών δέχεται/δέχονται απειλές, παρενόχληση, 
ταπείνωση, εξευτελισμό (εσκεμμένη και όχι τυχαία συμπεριφορά). 

 Πώς συμβαίνει ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός;  
Ενδεικτική απάντηση: π.χ., ψεύτικο προφίλ, κοινοποίηση προσβλητικών σχολίων, ανώνυμα ή 
επώνυμα μηνύματα (εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού ή πρόστυχου περιεχομένου) στο 
κινητό,  αλλοίωση φωτογραφίας ή βίντεο. 

 Πού συμβαίνει ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός;  
Ενδεικτική απάντηση: π.χ., Διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακά παιχνίδια. 
 

 
 
 

               ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να ανεβάσουν, 
συμπληρωμένο, το ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας 4.2, στην 
αντίστοιχη διαφάνεια στην  παρουσίασή τους. 

 Τα έξι (6) σενάρια δίδονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες 
κομμένα (τυπωμένα σε χαρτόνια σε σχήμα ρόμβου, 6Χ3 
ομάδες). 
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται με την 
μέθοδο Graffiti, να φτιάξουν μια αφίσα (φύλλο εργασίας 
5.2) για την τάξη, με τον ορισμό του Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού.  
 
Συγκεκριμένα, δίνεται σε κάθε ομάδα μία από τις κάρτες 
ερωτήσεων (φύλλο εργασίας 5.1), όπου οι 
μαθητές/μαθήτριες καλούνται να καταγράψουν την 
απάντησή τους, στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Ακολούθως, κάθε ομάδα τοποθετεί την κάρτα της στην 
αφίσα (φύλλο εργασίας 5.2).  

 

 

Δραστηριότητα 6:   
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα                                   12 λεπτά 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν, πότε 
θεωρούν ότι κάποιο περιστατικό έχει περάσει στο επίπεδο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού. 

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει με μια διαχωριστική γραμμή (χαρτοταινία) το πάτωμα της τάξης και τοποθετεί 
σε κάθε πλευρά τις δύο πινακίδες «Διαδικτυακός Εκφοβισμός»-«Απλά Πείραγμα» (φύλλο εργασίας 6.1). 
Εξηγεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι θα παρουσιάσει παραδείγματα/περιστατικά συμπεριφορών στο 
Διαδίκτυο, κάποια από τα οποία, ενδεχομένως, να έχουν περάσει τη λεπτή διαχωριστική γραμμή, δηλαδή 
από το απλό πείραγμα στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό. 

Για κάθε σενάριο που παρουσιάζεται (φύλλα εργασίας 6.2), ο/η εκπαιδευτικός καλεί δύο (2) 
μαθητές/μαθήτριες να σταθούν στη γραμμή και, αφού ακούσουν με προσοχή το σενάριο, να επιλέξουν σε 
ποια πλευρά να τοποθετηθούν, πηγαίνοντας σε αυτήν. Αν, δηλαδή, θεωρήσουν ότι το περιστατικό που 
αναφέρθηκε, αφορά περίπτωση Διαδικτυακού Εκφοβισμού, να περάσουν στην πλευρά «Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός» και, αν το περιστατικό που αναφέρθηκε θεωρήσουν ότι δεν αφορά περαστικό Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού, να περάσουν στην πλευρά «Απλά Πείραγμα». 

Οι μαθητές/μαθήτριες  θα πρέπει να δικαιολογήσουν γιατί έχουν πάρει τη σχετική απόφαση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν 
να φωτογραφίσουν και 
ανεβάσουν την αφίσα τους στην 
αντίστοιχη διαφάνεια στην  
παρουσίασή τους. 

  Η δραστηριότητα αυτή μπορεί 
να γίνει στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή, όπου οι 
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να 
εργαστούν σε κοινό αρχείο 
(shared document) και στη 
συνέχεια να ανεβάσουν την 

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Με το τέλος της δραστηριότητας, μπορείτε να ελέγξετε και πάλι τον ορισμό που έγραψαν οι 
μαθητές/μαθήτριες, για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό και να προσθέσετε οποιαδήποτε 
καινούρια πληροφορία στο κοινό αρχείο (shared document) και, στη συνέχεια, να ανεβάσουν, 
την αφίσα τους,  στην αντίστοιχη διαφάνεια στην  παρουσίασή τους. 
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Δραστηριότητα 7:   

Ας γνωρίσουμε τα 3Θ                                                                           12 λεπτά 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, στόχος είναι τα παιδιά να ενημερωθούν αναφορικά με τους/τις 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σε ένα περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού, δίδοντας έμφαση στα πιο 
κάτω:  

 τον ρόλο θύτη, θύματος και θεατή και τους τρόπους αντίδρασης του κάθε ενός 

 τα συναισθήματα που πιθανόν να βιώνει κάποιο άτομο, το οποίο δέχεται εκφοβισμό  

 τα συναισθήματα που πιθανόν να αισθάνεται κάποιο άτομο που ασκεί τον εκφοβισμό ή παρατηρεί 
τον εκφοβισμό 
 

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει, αρχικά, το βίντεο, με τίτλο: «You Decide - Did YOU send that lame 
message?», διάρκειας 0’:57” (https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-
video/you-decide-what-u-share), στο οποίο αποτυπώνεται η αρνητική συμπεριφορά του Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού.  

Αφού οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθήσουν το βίντεο, καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις. 

Ενδεικτικές διερευνητικές ερωτήσεις: 

 Ποιοι εμπλέκονται και με ποιο τρόπο;  
Ενδεικτική απάντηση: Εντοπισμός των τριών ρόλων - 3 Θ  
Θύμα – άτομο που δέχεται την εκφοβιστική συμπεριφορά 
Θύτης – άτομο που ασκεί την εκφοβιστική συμπεριφορά 
Θεατής – άτομο που παρατηρεί την εκφοβιστική συμπεριφορά 

 Πώς αισθάνεται το θύμα;  
Ενδεικτική απάντηση: Αρνητικά συναισθήματα (λυπημένος, απογοητευμένος, απομονωμένος, 
φοβισμένος κ.λπ.). 

 Πώς θα αισθανόσασταν στη θέση του; 
Ενδεικτική απάντηση: Αρνητικά συναισθήματα (λυπημένος, απογοητευμένος, απομονωμένος, 
φοβισμένος κ.λπ.). 

 Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση του θύματος; 
Ενδεικτική απάντηση: Δεν θα απαντούσα, θα μπλόκαρα, θα αποθήκευα τη συνομιλία, θα ανέφερα 
το πρόβλημά μου στους γονείς μου ή σε άλλους ενήλικους που εμπιστεύομαι. 

 Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση του θεατή; 
Ενδεικτική απάντηση: Θα τον/την υποστήριζα και θα ανέφερα το περιστατικό σε ενήλικα [δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ενεργητικού θεατή (παίρνει ρόλο και λόγο) (up 
standers/bystanders)]. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/you-decide-what-u-share
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/you-decide-what-u-share
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται στις 
ομάδες τους, να εργαστούν σε δραστηριότητες, 
αναλύοντας τον ρόλο, τη συμπεριφορά και τις ενέργειες 
του θύτη, του θύματος και του θεατή (φύλλα εργασίας 
7.1 - κάθε ομάδα ασχολείται με έναν από τους τρείς 
πρωταγωνιστές). Με την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας, κάθε ομάδα, παρουσιάζει τον δικό της 
πρωταγωνιστή.  
 

Δραστηριότητα 8:   
Υπάρχει Διέξοδος                                                                             15 λεπτά 

Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει το βίντεο, με τίτλο: «Ηλεκτρονική παρενόχληση: Υπάρχει διέξοδος!», 
διάρκειας 2’:25” (https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-
video/delete_cyberbullying) και, μέσω διερευνητικών ερωτήσεων, καλεί τους/τις  μαθητές/μαθήτριες, να 
αναφερθούν αναφορικά: 

 Τι πρέπει να κάνει το θύμα προκειμένου να αντιμετωπίσει μια περίπτωση Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού; 
Ενδεικτική απάντηση: Να μιλήσει σε κάποιο ενήλικα, να ζητήσει βοήθεια, να μην 
απαντήσει/αντιδράσει, να κρατήσει αποδεικτικά κ.λπ. 

 Τι οφείλουν να πράξουν οι θεατές προκειμένου να σταματήσουν ένα τέτοιο περιστατικό; 
Ενδεικτική απάντηση:  Να σταματήσουν τον/την θύτη, να υποστηρίξουν το θύμα, να αναφέρουν το 
περιστατικό σε κάποιον ενήλικα κ.λπ. 

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το βίντεο, με τίτλο: «Επέλεξε τη διαδικτυακή σου διαδρομή 
και απόλαυσε την με ασφάλεια και υπευθυνότητα»  (https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-
is/announcements/is-announc-2018-promotional-video)  διάρκειας 4’:01”. 

Με την ολοκλήρωση του βίντεο, ο/η εκπαιδευτικός αναφέρεται στη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 
1480  (https://internetsafety.pi.ac.cy/1480), στην οποία οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να αναφέρουν 
περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού, καθώς επίσης, και άλλων δυσκολιών/κινδύνων, που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν κατά την ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο 

Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/μαθήτριες να φτιάξουν στις ομάδες τους ένα κώδικα 
συμπεριφοράς (φύλλο εργασίας 8), αναφορικά με τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό και τους τρόπους 
αντιμετώπισης και προστασίας από αυτόν. 

 Τα παιδιά γράφουν 2-3 βασικούς 
κανόνες/μηνύματα για την αντιμετώπιση του 
διαδικτυακού εκφοβισμού. 

 Τα παιδιά γράφουν 2-3 βασικούς 
κανόνες/μηνύματα για προστασία από τον 
διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κάθε ομάδα 
καλείται να αναφέρει έναν κανόνα/ένα μήνυμα 
αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού και έναν 
κανόνα/μήνυμα για προστασία από τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό.  

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να 
φωτογραφίσουν τη δραστηριότητά τους, 
και να την ανεβάσουν στην αντίστοιχη 
διαφάνεια στην  παρουσίασή τους. 
  

        ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε 
ηλεκτρονικά στο PowerPoint 
(παρουσίαση μαθητή/μαθήτριας) είτε 
σε τυπωμένο φύλλο εργασίας (οι 
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να 
ανεβάσουν, συμπληρωμένο, το σχετικό 
φύλλο εργασίας 8, στην αντίστοιχη 
διαφάνεια στην παρουσίασή τους).  

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/delete_cyberbullying
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/delete_cyberbullying
https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-is/announcements/is-announc-2018-promotional-video
https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-is/announcements/is-announc-2018-promotional-video
https://internetsafety.pi.ac.cy/1480
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Συνοδευτικό Υλικό 

Α/Α Περιγραφή υλικού Τίτλος Αρχείου Σύνδεσμος πρόσβασης σε 
ψηφιακή μορφή 

1 
 

Παρουσίαση 
εκπαιδευτικού  

Παρουσίαση εκπαιδευτικού – Ενότητα 1 

https://internetsafety.pi.ac.cy 

2 
 

Παρουσίαση μαθητή Παρουσίαση μαθητή – Ενότητα 1 

3 Φύλλο εργασίας 1.1  Ας επικοινωνήσουμε διαδικτυακά –  
Συζήτηση 1 

4 Φύλλο εργασίας 1.2 Ας επικοινωνήσουμε διαδικτυακά –  
Συζήτηση 2 

5 Φύλλο Εργασίας 2 Κανόνες ορθής διαδικτυακής 
συμπεριφοράς 

6 
 

Φύλλο Εργασίας 4.1 6Γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο 

7 
 

Φύλλο Εργασίας 4.2 6Γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο 

8 Φύλλο Εργασίας 5.1 Ας ΖΩGraffiΣΟΥΜΕ ti είναι Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός 

7 Φύλλο Εργασίας 5.2 Ας ΖΩGraffiΣΟΥΜΕ ti είναι Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός 

8 Φύλλο Εργασίας 6.1 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα 

9 Φύλλο Εργασίας 6.2 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 1 

10 Φύλλο Εργασίας 6.3 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 2 

11 Φύλλο Εργασίας 6.4 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 3 

12 Φύλλο Εργασίας 6.5 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 4 

13 Φύλλο Εργασίας 6.6 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 5 

14 Φύλλο Εργασίας 6.7 Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά 
Πείραγμα – Σενάριο 6 

15 
 

Φύλλο Εργασίας 7.1 Θύμα – Θύτης – Θεατής 

16 
 

Φύλλο Εργασίας 7.2 Θύμα – Θύτης – Θεατής 

17 
 

Φύλλο Εργασίας 7.3 Θύμα – Θύτης – Θεατής 

18 Φύλλο Εργασίας 8 Κώδικας συμπεριφοράς για τον 
Διαδικτυακό Εκφοβισμό 

  

https://internetsafety.pi.ac.cy/
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Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

 

  

Η παρουσίαση εντοπίζεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://internetsafety.pi.ac.cy  

https://internetsafety.pi.ac.cy/
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Παρουσίαση Μαθητή/Μαθήτριας 

 

 

  

 

 

 
 

 

Η παρουσίαση εντοπίζεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://internetsafety.pi.ac.cy 

https://internetsafety.pi.ac.cy/


 Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς - Διαδικτυακός Εκφοβισμός 31 

  

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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Φύλλο Εργασίας 2 
Κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς 

Κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 
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Φύλλο Εργασίας 4.1 
6Γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο 

Οδηγίες: Αρχικά, κόψτε τα τετράγωνα. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τα όπως στο πιο 
κάτω σχεδιάγραμμα, τοποθετώντας το πιο 
σοβαρό σενάριο στην κορυφή και το 
λιγότερο σοβαρό στο κάτω μέρος. 

 

Σενάριο 1 

Η Νάντια γλίστρησε και έπεσε στην 
καντίνα, ρίχνοντας τον χυμό που 

κρατούσε στα ρούχα της. Μια ομάδα 
κοριτσιών από την τάξης της, την έβγαλε 

φωτογραφία και την κοινοποίησε στο 
Διαδίκτυο, γελώντας με το πόσο αδέξια 
ήταν. Τη φωτογραφία αυτή, την είδαν 
αρκετά παιδιά, τα οποία άρχισαν να 

κάνουν σχόλια, όπως «χα, είναι τόσο 
χαζή» και «τι ηλίθια που είναι». 

Σενάριο 3 
Η Δανάη πήρε ένα μήνυμα  

στο κινητό από άγνωστο αριθμό,  
το οποίο έλεγε ότι είναι άσχημη και ότι  

κανείς δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί της. Στην 
αρχή αγνόησε το μήνυμα αλλά στη συνέχεια τα 
πράγματα χειροτέρεψαν και άρχισε να παίρνει 
και άλλα μηνύματα τα οποία έλεγαν «Θα σου 

δείξω εγώ» και «Ξέρω που μένεις!». Δεν έφτανε 
αυτό, άρχισε να παίρνει κλήσεις στη μέση της 
νύχτας, στις οποίες δεν μιλάει κανείς. Άρχισε  

να φοβάται, αλλά δεν είναι σίγουρη  
τι πρέπει να κάνει, καθώς δεν ξέρει  

ποιος την παίρνει τηλέφωνο ή κάνει                    
αυτά τα σχόλια. 

 

Σενάριο 2 
Ο Σάββας είδε μια ομάδα  

αγοριών της τάξης του να κοροϊδεύουν  
ένα νέο αγόρι που ήρθε στο σχολείο τους και  
τους είπε να σταματήσουν, ενώ στη συνέχεια  

ανέφερε το περιστατικό στον δάσκαλό τους. Από τότε 
πρόσεξε κάποιες αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, οι 

οποίες πιστεύει ότι τον αφορούν. Ανάμεσα στις 
αναρτήσεις υπάρχει μια φωτογραφία με καρφιά που 

λέει «Σε κανέναν δεν αρέσουν τα καρφιά», ένα σχόλιο 
«Ο Σ@#%&$ είναι ηλίθιος» και «Πρώτη σειρά,  

δεύτερο θρανίο καλύτερα να προσέχεις!».  
Ο Σάββας είναι σίγουρος ότι αυτά τα  

σχόλια τον αφορούν, αλλά οι  φίλοι του,                          

τον συμβούλευσαν να τα αγνοήσει. 
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Φύλλο Εργασίας 4.2 
6Γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο 

 

Σενάριο 5 
Στον Δημήτρη αρέσουν πολύ τα  

ηλεκτρονικά παιχνίδια και συχνά παίζει 
διαδικτυακά μαζί με άλλα άτομα. Τελευταία, 
έχει ως αντίπαλο στο παιχνίδι ένα παιδί, το 
οποίο μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, σκοτώνει 

πάντα τον δικό του χαρακτήρα. Επίσης 
λαμβάνει στο παιχνίδι μηνύματα τα οποία λένε 

διάφορα σχόλια, όπως «Χα, είσαι μεγάλος 
loser» και «Δεν είσαι πολύ καλός σε αυτό δεν 

είναι;». Ο Δημήτρης προσπάθησε να κάνει 
block αυτόν τον παίκτη, συνεχίζει όμως  

να εμφανίζεται με καινούργιο  

όνομα χρήστη κάθε φορά. Σενάριο 4 
Ο Μάρκος δεν είναι τόσο ψηλός  

και αθλητικός τύπος όσο τα περισσότερα  
αγόρια στην τάξη του. Συχνά τον πειράζουν και  

τον αποκαλούν «σπίνο». Γελάει και αυτός μαζί τους 
και δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα το παρατσούκλι αυτό. 

Τελευταία όμως, μερικοί συμμαθητές του, άρχισαν να 
τον αποκαλούν «ανορεξικό» και να διαδίδουν φήμες 

πίσω από την πλάτη του. Κάποιοι μάλιστα έχουν 
αναρτήσει σχόλια και εικόνες στο Διαδίκτυο 

αφήνοντας υπονοούμενα ότι είναι άρρωστος.  
Ο Μάρκος είναι ενοχλημένος  

με την κατάσταση αυτή,  

αλλά δεν ξέρει τι να κάνει. 

Σενάριο 6 
Στη Σόνια αρέσει πολύ να μιλάει  

στις φίλες της στα κοινωνικά δίκτυα,  
καθώς είναι δωρεάν και μπορεί να μοιράζεται 
φωτογραφίες και βίντεο. Πρόσφατα όμως, είχε 
ένα καυγά με την καλύτερη της φίλη, τη Χαρά, 
η οποία είναι διαχειρίστρια της ομάδας που 

έχουν στο κοινωνικό δίκτυο. Από τότε, η Χαρά 
την έχει κάνει block από την ομάδα  

και τώρα η Σόνια αισθάνεται  
ότι την έχουν περιθωριοποιήσει  

και είναι στεναχωρημένη. 
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Φύλλο Εργασίας 4.3 
6Γώντας τον Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο 
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Φύλλο Εργασίας 5.1 
Ας ΖΩGraffiΣΟΥΜΕ ti είναι Διαδικτυακός Εκφοβισμός 
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Φύλλο Εργασίας 5.2 
Ας ΖΩGraffiΣΟΥΜΕ ti είναι Διαδικτυακός Εκφοβισμός 
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Φύλλο Εργασίας 6.1 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα 
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Φύλλο Εργασίας 6.2 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 1 
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Φύλλο Εργασίας 6.3 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 2 
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Φύλλο Εργασίας 6.4 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 3 
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Φύλλο Εργασίας 6.5 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 4 
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Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς - Διαδικτυακός Εκφοβισμός 45 

 

 

Φύλλο Εργασίας 6.6 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 5 



Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

46  Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 6.7 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή Απλά Πείραγμα – Σενάριο 6 



Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς - Διαδικτυακός Εκφοβισμός 47 

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 7.1 
Θύμα – Θύτης – Θεατής 



Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

48  Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 7.2 
Θύμα – Θύτης – Θεατής 



Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς - Διαδικτυακός Εκφοβισμός 49 

 

 

Φύλλο Εργασίας 7.3 
Θύμα – Θύτης – Θεατής 



Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

50  Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

 

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 8 
Κώδικας συμπεριφοράς για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό 

Κώδικας συμπεριφοράς για τον Διαδικτυακό 
Εκφοβισμό και την αντιμετώπισή του 

 
1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 


