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Η παιδική ελικία ηόηε ….. 

  Όιε ε νηθνγέλεηα 
ζπγθεληξσκέλε κε 
πεξηζζόηεξν ειεύζεξν 
ρξόλν 

 

  Αλππαξμία λέαο 
ηερλνινγίαο 

 

  Παηρλίδη ζηελ ύπαηζξν 

 

  Άγλνηα θηλδύλνπ 

 



Και ηώρα….. 

   Η λέα ηερλνινγία έρεη 
όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 
ρξήζηεο 

 

  Τα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ 
πεξηζζόηεξα gadgets από 
όηη νη γνλείο ηνπο θαη κε 
κεγαιύηεξε επθνιία 

 

  Άγλνηα θηλδύλνπ 

 

 



 Προβλήμαηα ζηεν σγεία, ζηεν ποιόηεηα 

δωής ποσ επιρεάδοσν άμεζα και έμεζα ηον 

κοινωνικό περίγσρο 



CYBERBULLYING 

    “The use of ICT to support 
deliberate,  repeated and hostile 
behavior by an individual or group 
that intended to harm others’’ Belsey 

   

 



Κσβερνοτώρος-πραγμαηικός τώρος 

  Τν Γηαδίθηπν έρεη κηα ηδηάδνπζα δνκή 
θαη ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθνύο θαλόλεο 
από όηη νη παξαδνζηαθέο πόιεηο πνπ 
κεγαιώζακε.  

  Γελ μέξνπκε πνύ είλαη αθξηβώο αιιά 
βξίζθεηαη παληνύ.  

  Γελ πάκε ζ’ απηό, απιά θάλνπκε log in 
θαη έξρεηαη ζε καο.  

  Γελ ρξεηάδεηαη λα δείμνπκε ηελ 
ηαπηόηεηά καο αιιά όπνην προφίλ 
επηιέμνπκε εκείο. 



 



Second Life 

 

 

The code is the law 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

1.   Σπγθέληξσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ, 
ηόζν απηώλ πνπ αθνξνύζαλ νδεγίεο γηα 
ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ cyberbullying, 
όζν θαη ηα πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε 
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

2.   Αμηνιόγεζε 
3.   Πώο κπνξνύλ νη λένη λα αλαιάβνπλ ιίαλ 

ελεξγό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπ κε 
ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ 
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

4.   4 ππιώλεο 



Γονείς και κεδεμόνες 

1.Οξηζκόο θαη είδε 
bullying 

2.Πώο λα θαηαιάβσ όηη 
έλα παηδί είλαη ζύκα; 

3.Πώο λα θαηαιάβσ όηη 
έλα παηδί είλαη ζύηεο; 

4.Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 

5.Πνιηηηθή αληηκεηώπηζεο 
από ην ζρνιείν 

 

 

 



ΓΟΝΔΙ 

 Ακέιεηα 
 Διιηπήο Γνληθή 

Δπίβιεςε 
 Γνλείο πνπ 

απνδέρνληαη ή 
εληζρύνπλ  επηζεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο 

 Γνλείο κε επηζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά 

 Σθιεξή επηβνιή 
πεηζαξρίαο 

 Άγλνηα ηεο ςεθηαθήο 
δσήο ησλ παηδηώλ 

 
 

        Σε εηνηκόηεηα γηα 
ελδείμεηο ή απνδείμεηο. 

 
       Μαζεηέο κε κεγάιε 

γνληθή ζηήξημε θαη πνπ 
έρνπλ πνιύ θαιή ζρέζε 
κε ηνπο γνλείο θαίλεηαη 
λα εκπιέθνληαη 
ιηγόηεξν ζε πεξηζηαηηθά 
bullying θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ πέζνπλ 
ζύκαηα, εκθαλίδνπλ 
κηθξόηεξν πνζνζηό 
θαηάζιηςεο. 



Παιδιά 
1.Οξηζκόο θαη είδε bullying 

2.Πώο αηζζάλεηαη ην ζύκα θαη 
ν ζύηεο; 

3.Γηαηί δελ είλαη απιώο έλα 
αζηείν; 

4.Πώο λα αληηκεησπίδεηε ηνπο 
ζύηεο; 

5.Ψεθηαθή δπζθήκηζε θαη 
επίδξαζε ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 
ζύηε 

6.Ννκηθέο θπξώζεηο 

5.Μάξηπξεο 

6.Αλαθνξά  



ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

Αλtηιακβάλεζηε ηνπο θηλδύλνπο γηα 
cyberbullying ζηα ICTs; 

49% 

Chat rooms 40% 

Instant messaging 37% 

S.M.S. and mobile phones 34% 

websites 29% 

blogs 29% 

Online gaming 20% 



τολική κοινόηεηα 

    Δθαξκνγή ηεο ζσζηήο πνιηηηθήο online 
θαη offline από ηελ επξεία ζρνιηθή 
θνηλόηεηα 

    Σπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθήο θαη 
πξαθηηθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ 
cyberbullying 

    Γελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ 
εθαξκνγή πνηλώλ. Γεληθόηεξα ηέηνηνπ 
είδνπο πξνζεγγίζεηο ππάξρεη πεξίπησζε λα 
επηξεάζνπλ ην θιίκα ζην ζρνιείν θαη λα 
απνηξέςνπλ ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθώλ 
ζην κέιινλ.  

 



Δκπαιδεσηικοί 

1.Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή 

2.Οξηζκόο θαη είδε 
bullying 

3.Πεξηζηαηηθά εληόο θαη 
εθηόο ζρνιείνπ 

4.Ννκνζεζία 

5.Πξαθηηθέο θαη ηξόπνη 
αληηκεηώπηζεο 

 



         Ένα ζωζηό εκπαιδεσηικό 

ζύζηημα είναι αποηέλεζμα  μιας 

ζσλλογικής προζπάθειας.     

 Πρέπει να ζηαμαηήζοσμε να 

καηηγορούμε ζηοσς 

εκπαιδεσηικούς για όλα. 

 

Ένα ζωζηό εκπαιδεσηικό ζύζηημα είναι αποηέλεζμα  
μιας ζσλλογικής προζπάθειας. Πρέπει να 
ζηαμαηήζοσμε να καηηγορούμε ζηοσς εκπαιδεσηικούς 
για όλα. 



Industry action 

Empowering 
parents 

Empowering the 
user 

Providing advice + videos + guides + 
technology which supports parents: 

• Discuss with children about safe 
internet use 
• Develop clear rules on usage 
• Web/video/SNS/image/keyword 
filtering 
• Ability to block or monitor sites 
• Ability to screen material 
• Provision of activity reports to monitor 
use 
• Ability to change mobile number  
• Disable features on a phone 
• Instant alerts when sites are viewed 

Providing advice + videos + guides + 
technology which supports the user: 

• Guidance on safe internet use 
• How to block content 
• How to control privacy settings 
• How to report abuse 
• How to remove content 
• Social reporting 
• What to do if you are cyberbullied 



We CAN- “Cyberbullying Action Network 

for Parents’ Education” 

  
Grundtvig Lifelong learning programs-Partners 



Η Αμερικανική Ακαδεμία 

Παιδιαηρικής ζσμβοσλεύει: 
    1.Γώζηε απεξηόξηζηε αγάπε θαη πξνζνρή ζην παηδί ζαο.  
 

    2.Τα παηδηά ρσξίο έιεγρν από ην ζπίηη παξνπζηάδνπλ 
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.    

 
    3.Να επηβιέπεηε ηε ρξήζε πνπ δηαδηθηύνπ από ηα παηδηά 

ζαο.  
 
    4.Η δσή ζαο λα απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά ζαο.   
  
    5.Να κε γίλεηαη ην παηδί ζαο κάξηπξαο βίαησλ πεξηζηαηηθώλ 

ζην ζπίηη ή ζηελ ηειεόξαζε.    
  
    6.Βνεζείζηε ην παηδί ζαο λα πςώζεη ην αλάζηεκά ηνπ έλαληη 

ηεο βίαο. Γηδάμηε ην λα απαληά ήξεκα, αιιά κε πξνζεθηηθέο 
θνπβέληεο όηαλ ην βξίδνπλ ή ην απεηινύλ. Βνεζείζηε ην λα 
θαηαιάβεη όηη κηα πξαγκαηηθά ζαξξαιέα θαη εγεηηθή 
θπζηνγλσκία κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηε βία θαη όρη λα γίλεη 
νπαδόο ηεο. 



Α  ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 
Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ 

 

https://sites.google.com/site/costis0801 

www.wecan.altervista.org 

International Cyberbullying Think Tank http://icbtt.arizona.edu/ 
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