
CYBERBULLYING



• Ο όρος διαδικτυακός
εκφοβισμός (αγγλικά: Cyberbullying) αφορά τον
εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την
παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που
δέχονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου, κινητών
τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από
ομηλίκους τους.



Διαδικτυακός εκφοβισμός συμβαίνει όταν
κάποιος κακόβουλος παρενοχλεί ένα άτομο
με τη χρήση της τεχνολογίας. Η παρενόχληση
αυτή μπορεί να γίνεται σε τακτικά ή άτακτα
χρονικά διαστήματα μέσω οποιασδήποτε
πράξης εκφοβισμού, επιθετικότητας,
τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς.
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός περιλαμβάνει
καταστάσεις όπως η αποστολή ανήθικων
μηνυμάτων, ο αποκλεισμός ατόμων από
εφαρμογές συνομιλιών, το hacking ενός
ξένου λογαριασμού, η δημοσίευση
ενοχλητικών φωτογραφιών, διάδοση
προσβλητικών φημών κ.α.



Πως εκδηλώνεται το cyber bullying

Με αποστολή κειμένων,e-mail ή άμεσων μηνυμάτων
με βλαβερό και απειλητικό
περιεχόμενο ή με αποστολή <<αστείων>> που
γελοιοποιούν τον παραλήπτη
Και σε αυτή την περίπτωση σε ένα παιδί. Τα μηνύματα
αυτά μπορεί να σταθούν σε ένα
παιδί ή να σταλθούν σε ομάδα ατόμων , προκειμένου
να ενθαρρύνουν η να συμμετέχουν
στον εκφοβισμό.



Με τη δημιουργία διαδικτυακού προφίλ σε κάποια
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης,
με στόχο τη γελοιοποίηση κάποιου παιδιού ,ή με τη
δημιουργία <<σελίδα>> ή
<<γκρουπ>> , π.χ. Facebook , το οποίο στοχεύει στον
εξευτελισμό και στη διαπόμπευση
ενός ανηλίκου.



Κλέβοντας την ταυτότητα ή
παραβιάζοντας προσωπικό
λογαριασμό χρησιμοποιώντας
το όνομα ξένου χρήστη με σκοπό
διάδοση φημών και ψεμάτων για
κάποιον τρίτο ή για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό.

Με επαναλαμβανόμενες νεκρές
κλήσεις

Με αποστολή ιών ή άλλων πειρατικών προγραμμάτων ,

με σκοπό να βλάψουν

Τον υπολογιστή κάποιου παιδιού ή να το

κατασκοπεύσουν



Συμβουλές για παιδιά και εφήβους !!!

•Μη δίνεις ποτέ τους κωδικούς  σου σε κανένα 
ούτε στους καλύτερους φίλους σου.

• Μη στέλνεις μηνύματα , όταν είσαι θυμωμένος
.Είναι δύσκολο να πάρεις πίσω αυτά που έχεις πει
πάνω στον θυμό σου .



•Να βγαίνεις αμέσως έξω από ένα ιστοχώρο και να
διακόπτεις τη συνομιλία που έχεις , όταν κάτι δε σου
φαίνεται σωστό και σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα.
• Μην ξεχνάς ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι
πάντα ιδιωτική , καθώς οι άλλοι μπορούν να
αντιγράψουν , να εκτυπώσουν και να μοιραστούν με
άλλους τα λεγόμενά σου ή τις φωτογραφίες σου.



Μια εργασία για τον ΟΔΥΣΣΕΑ 2022

CYBERBULLYING

Από τους μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Ιωνίας

Σιμάτου Ζαφειρένια
Μποζαντζή Μελίνα
Νεοφύτου Μυρτώ

Σπηλιοπούλου Νάντια


