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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ



Εισαγωγή

Στον ψηφιακό µας κόσµο, που γεννήθηκε και
αναπτύχθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα,  
ανήκουν οι σηµερινές τεχνολογικά εξελιγµένες
κοινωνίες,  που θα πρέπει να τις χαρακτηρίσουµε
και αυτές ψηφιακές.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
κάνουµε πιο σαφή την έννοια του διαδικτυακού
εκφοβισµού. Η παρουσία των υπολογιστών και των
διαφόρων ψηφιακών συστηµάτων, είναι εµφανής σε
όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής των νέων, 
τόσο της ιδιωτικής όσο και της δηµόσιας.



Η ωφέλεια είτε µαθησιακή είτε
εργασιακή, είναι αναµφισβήτητη.  

Η µη σωστή χρήση των συστηµάτων
αυτών, η παραποίηση των πληροφοριών
και η λάθος αντίληψη για το τι προσφέρει το
διαδίκτυο, µπορεί να οδηγήσει τον χρήστη
σε λάθος κινήσεις, µε αποκορύφωµα το
διαδικτυακό εκφοβισµό.



Τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισµός?

� εκφοβισµός

� επιθετική παρενόχληση

� τροµοκρατική συµπεριφορά

� αυταρχική συµπεριφορά

Μέσα: ψηφιακές συσκευές

επικοινωνίας (διαδικτύου και

κινητών τηλεφώνων) 

Στόχος: πρόκληση ζηµιάς

εναντίον του θύµατος



Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του

διαδικτυακού εκφοβισµού?

� Παρέµβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε
διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόµου

� ∆ηµιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ

� Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς
λογαριασµούς του ατόµου

� Αποστολή φωτογραφιών του ατόµου ή άλλου
είδους µαγνητοσκοπηµένου υλικού

� Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του
ατόµου σε πολλαπλούς παραλήπτες

� Αποστολή απειλητικών µηνυµάτων σε αλλά
άτοµα υποκρινόµενοι το άτοµο που εκφοβίζεται



Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του

θύτη?

� ευχαρίστηση από την κακοµεταχείριση των άλλων

� Ανυπακοή

� προκλητικότητα

� υπερβολική αυτοεκτίµηση

� Κάλυψη πίσω από την

ανωνυµία



Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του

θύµατος?

� ευαίσθητος

� Ντροπαλός και ήσυχος

� αγχώδης

� ανασφαλής

� Σπάνια αµύνεται ακόµη και όταν δέχεται προσβολές

� υστερεί σε δύναµη και εξουσία από τον θύτη

� έχει λίγους φίλους ή και κανέναν εντός ή εκτός του

σχολείου



Κοινωνική

αποµόνωση

αποτέλεσµα:



Πως και γιατί πραγµατοποιείται ο

δικτυακός εκφοβισµός?

� θυµός

� Απόγνωση

� εκδίκηση

� µορφή «ψυχαγωγίας»

� εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων

� επιβολή εξουσίας και ελέγχου



Οδηγίες-Συµβουλές για νέους

� Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να παραµένει

απόρρητος απ’ όλους.

� Απόρριψη ανεπιθύµητων-φιλτράρισµα

αγνώστων µηνυµάτων

� Άµεση διακοπή οποιασδήποτε ενοχλητικής

συνοµιλίας

� Αποφυγή δηµοσιοποίησης φωτογραφιών και

προσωπικών δεδοµένων



� Άρνηση σε πρόσκληση για συνάντηση µε

άγνωστα πρόσωπα

� Μιλήστε σε ενήλικες που εµπιστεύεστε



� ΜΙΛΗΣΤΕ

� ΜΙΛΗΣΤΕ

�ΜΙΛΗΣΤΕ

�ΜΙΛΗΣΤΕ





Έρευνα στο µαθητόκοσµο της

Μαγούλας µέσω ερωτηµατολογίων

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που

πραγµατοποιήθηκε από τους µαθητές της Α΄

Λυκείου του ΓΕΛ Μαγούλας, κατά το Β΄ τετράµηνο

της σχολικής χρονιάς 2011-2012, δηµιουργήθηκαν

ερωτηµατολόγια που απευθύνθηκαν σε µαθητές του

Γυµνασίου και του Λυκείου.

Ακολουθεί η παρουσίαση των ερωτήσεων και

η στατιστική επεξεργασία τους



Ερώτηση: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το

διαδίκτυο;

Από 152  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που

ερωτήθηκαν απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου: 10  Λίγο: 24 Αρκετά:70   Πολύ: 48

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

10

24

70

48
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Έχεις κάνει φίλους µέσω διαδικτύου µε

σκοπό να τους µιλήσεις;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που ερωτήθηκαν, 
απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου: 50   Λίγο:  60 Αρκετά: 32    Πολύ: 9

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

50

60

32

9

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Σε έχει παρενοχλήσει κάποιος µέσα

από το διαδίκτυο;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που ερωτήθηκαν, 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή : 

Καθόλου: 106   Λίγο: 30  Αρκετά:  9   Πολύ: 6

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

106

30

9 6

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Πόσο συχνά δέχεσαι απειλητικά

µηνύµατα καθώς και διαδικτυακή παρενόχληση ;

Από 150  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που ερωτήθηκαν, 
απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου: 128  Λίγο: 16  Αρκετά:3  Πολύ:3

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

128

16 3 3

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Έχεις δεχθεί απειλές, προσβολές, 

εξευτελισµούς; 

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που ερωτήθηκαν, 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου: 115   Λίγο: 22  Αρκετά:  9   Πολύ: 5

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

115

22

9 5

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Έχεις νιώσει ποτέ ευχαρίστηση µε το να

συµπεριφέρεσαι άσχηµα σε άλλους χρήστες στο

διαδίκτυο;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που
ερωτήθηκαν, απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου:107 Λίγο: 30  Αρκετά:   4   Πολύ:10

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

107

30

4 10

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Πόσο συχνά οδηγείσαι στον

διαδικτυακό εκφοβισµό ως αντίδραση προσωπικών

σου προβληµάτων;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που

ερωτήθηκαν, απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής :

Καθόλου: 120   Λίγο: 15 Αρκετά:  8   Πολύ: 8

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

120

15
8 8

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: πόσες φορές έχεις ανταποκριθεί σε

πρόσκληση για συνάντηση;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που
ερωτήθηκαν, απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου:135 Λίγο: 8  Αρκετά:   8   Πολύ:0

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

135

8 8 0

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Γνωρίζεις περιστατικά διαδικτυακού

εκφοβισµού από φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον;

:

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που

ερωτήθηκαν, απάντησαν στην ερώτηση αυτή ως εξής : 

Καθόλου: 87   Λίγο: 37  Αρκετά: 21    Πολύ: 6

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

8737

21
6

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

8737

21
6

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Έχεις οδηγηθεί σε διαδικτυακό

εκφοβισµό µε σκοπό να εκδικηθείς κάποιον;

Από 151  µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου που
ερωτήθηκαν, απάντησαν ως εξής στην ερώτηση αυτή : 

Καθόλου: 122  Λίγο:  20 Αρκετά: 4    Πολύ:5

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

122

20
4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΎ












