
 
 

 

 

 

Μοιράζουμε τους μαθητές μας σε  ομάδες (2-4 άτομα). Κάθε ομάδα παίρνει στα χέρια της 7 

ερωτήσεις τις οποίες ζητείται να υποβάλλει σε ένα άτομο, περαστικό σε δημόσιο χώρο. Αυτό 

που διαφοροποιεί τις ομάδες είναι ότι καλούνται να πάρουν συνέντευξη από διαφορετικής 

ηλικιακής ομάδας άτομο. Αφού ολοκληρώσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τη δράση (45-

60 λεπτά) , επιστρέφουν στο σχολείο και συγκρίνουν τις απαντήσεις. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Παρενόχληση- Τρόλινγκ- Παρακολούθηση- Δυσφήμιση-Αποκλεισμός- Happy slapping-
Δημοσίευση μυστικών-Πλαστοπροσωπεία- Sexting- Cookie- Αnonymiser- Ψηφιακή ταυτότητα. 
Διαδικτυακό αποτύπωμα 

 

Σημείωση: Είναι καλό να οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη λίστα λεξιλογίου και στα 

αγγλικά γιατί είναι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως χωρίς να γνωρίζουν την σημασία τους. 

Βρισκονται στον οδηγό του ΕΜΒ στους φακέλους Prevention  -  Games  - EMB games  – 

 Spain ,Cyber bullying games and cards 

ΑΤΟΜΟ 1 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 13-20 

Δείξτε τη λίστα με το λεξιλόγιο διαδικτυακού 
εκφοβισμού και ρωτήστε πόσες γνωρίζουν και 
τι σημαίνουν. 

 

Ζητείστε έναν ορισμό για τον όρο 
Διαδικτυακός εκφοβισμός. 
 

 

Γνωρίζουν κάποια περίπτωση;  Έχουν πέσει οι 
ίδιοι θύμα; 
 

 

Θεωρούν ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι 
επικίνδυνα; 

 

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του 
διαδικτυακού εκφοβισμού επαρκώς; 
 

 

Πώς θα αντιδρούσατε αν πέφτατε θύμα και 
ήσασταν/είστε ανήλικος/η; 
 

 

Με ποιο τρόπο θα θεωρούσατε ότι το θέμα 
έληξε; 
 

 



 

ΑΤΟΜΟ 2 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 20-30 

Δείξτε τη λίστα με το λεξιλόγιο εκφοβισμού 
στο διαδίκτυο και ρωτήστε πόσες γνωρίζουν 
και τι σημαίνουν. 

 

Ζητείστε έναν ορισμό για τον όρο 
Διαδικτυακός εκφοβισμός. 
 

 

Γνωρίζουν κάποια περίπτωση;  Έχουν πέσει οι 
ίδιοι θύμα; 
 

 

Θεωρούν ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι 
επικίνδυνα; 

 

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του 
διαδικτυακού εκφοβισμού επαρκώς; 
 

 

Πώς θα αντιδρούσατε αν πέφτατε θύμα και 
ήσασταν/είστε ανήλικος/η; 
 

 

Με ποιο τρόπο θα θεωρούσατε ότι το θέμα 
έληξε; 
 

 

 

ΑΤΟΜΟ 3 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 30-50 

Δείξτε τη λίστα με το λεξιλόγιο εκφοβισμού 
στο διαδίκτυο και ρωτήστε πόσες γνωρίζουν 
και τι σημαίνουν. 

 

Ζητείστε έναν ορισμό για τον όρο 
Διαδικτυακός εκφοβισμός. 
 

 

Γνωρίζουν κάποια περίπτωση;  Έχουν πέσει οι 
ίδιοι θύμα; 
 

 

Θεωρούν ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι 
επικίνδυνα; 

 

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του 
διαδικτυακού εκφοβισμού επαρκώς; 
 

 

Πώς θα αντιδρούσατε αν πέφτατε θύμα και 
ήσασταν/είστε ανήλικος/η; 
 

 

Με ποιο τρόπο θα θεωρούσατε ότι το θέμα 
έληξε; 
 

 

 



 

ΑΤΟΜΟ 4 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 13-20 

Χρησιμοποιείτε τα κινητά σας τηλέφωνα για 
να συνδεθείτε σε κοινωνικά δίκτυα; Ποια; 
 

 

Πόση ώρατην ημέρα είστε συνδεδεμένοι σε 
κοινωνικά δίκτυα; 
 

 

Λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; 
Αν ναι, δώστε παραδείγματα. 
 

 

Σας έχουν προσβάλει μέσω του κινητού σας; 
 
 

 

Δώστε έναν ορισμό του Διαδικτυακού 
εκφοβισμού. 
 

 

Πώς αντιμετωπίζουν οι αρχές τους 
διαδικτυακούς θύτες; 
 

 

Τι γνώμη έχετε για τους παθητικούς 
παρατηρητές ενός επεισοδίου εκφοβισμού;  

 

 

ΑΤΟΜΟ 5 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 20-30 

Χρησιμοποιείτε τα κινητά σας τηλέφωνα για 
να συνδεθείτε σε κοινωνικά δίκτυα; Ποια; 
 

 

Πόση ώρα την ημέρα είστε συνδεδεμένοι σε 
κοινωνικά δίκτυα; 
 

 

Λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; 
Αν ναι, δώστε παραδείγματα. 
 

 

Σας έχουν προσβάλει μέσω του κινητού σας; 
 
 

 

Δώστε έναν ορισμό του Διαδικτυακού 
εκφοβισμού. 
 

 

Πώς αντιμετωπίζουν οι αρχές τους 
διαδικτυακούς θύτες; 
 

 

Τι γνώμη έχετε για τους παθητικούς 
παρατηρητές ενός επεισοδίου εκφοβισμού; 
 

 



 

ΑΤΟΜΟ 6 ΟΝΟΜΑ                                             ΗΛΙΚΙΑ 30-50 

Χρησιμοποιείτε τα κινητά σας τηλέφωνα για 
να συνδεθείτε σε κοινωνικά δίκτυα; Ποια; 
 

 

Πόση ώρατην ημέρα είστε συνδεδεμένοι σε 
κοινωνικά δίκτυα; 
 

 

Λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; 
Αν ναι, δώστε παραδείγματα. 
 

 

Σας έχουν προσβάλει μέσω του κινητού σας; 
 
 

 

Δώστε έναν ορισμό του Διαδικτυακού 
εκφοβισμού. 
 

 

Πώς αντιμετωπίζουν οι αρχές τους 
διαδικτυακούς θύτες; 
 

 

Τι γνώμη έχετε για τους παθητικούς 
παρατηρητές ενός επεισοδίου εκφοβισμού; 
 

 

 

ΑΤΟΜΟ 7 ΟΝΟΜΑ                                                 ΗΛΙΚΙΑ 60+ 

Έχετε κινητό; Για ποιο λόγο το χρησιμοποιείτε; 
 

 

Θεωρείτε ότι οι έφηβοι το χρησιμοποιούν 
σωστά; Γιατί έχετε αυτή τη γνώμη;             

 

Ξέρετε τι είναι ο Κυβερνητικός εκφοβισμός; 
 

 

Πώς θα αντιδρούσατε απέναντι σε μαθητές 
που εκφοβίζουν άλλους στην πραγματική ζωή 
ή στον Κυβερνοχώρο; 

 

Είναι στα αλήθεια σοβαρό πρόβλημα; 
 

 

Τι γνώμη έχετε για τον έλεγχο των φίλων σας 
ή των συντρόφων σας μέσω του κινητού τους;  
(πού βρίσκονται, με ποιους συνομιλούν 
διαδικτυακά και μη, κλπ) 

 

Πώς μπορεί να λήξει ένα επεισόδιο 
εκφοβισμού; 
 

 

 



Trolling: Σκόπιμη δημοσίευση προκλητικών μηνυμάτων πάνω σε ευαίσθητα θέματα για την 

πρόκληση συγκρούσεων, την αναστάτωση ανθρώπων και τον επηρρεασμό τους , ώστε να 

εμπλακούν σε χρήση ύβρεων κλπ. 

Sexting:  Χρήστες κινητών, υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών –συχνά 

αναφερόμενοι ως teens και tweens — δηλαδή ηλικιακά από 13 ως 20+, δημιουργούν και 

ανταλλάσσουν προκλητικά μηνύματα και γυμνές, σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες. 

 Cookie: Ένας ηλεκτονικός φάκελος καταγραφής πληροφοριών σχετικές με τον χρήστη όταν 

επισκέπετεται μια ιστοσελίδα. 

Anonymiser: Ένας παρεμβατικός-ενδιάμεσος ιστότοπος που κρύβει ή μεταμφιέζει την 

διέυθυνση που συνδέεται με κάποιον διαδικτυακό χρήστη με αποτέλεσμα να μην αφήνει 

εύκολα ανιχνεύσιμα ψηφιακά αποτυπώματα, πράγμα που διευκολύνει τις παράνομες 

δραστηριότητές του. 

Happy slapping: Ακραίε μορφή εκφοβισμού όπου καταγράφονται με κάμερες κινητών 

σωματικές επιθέσεις βίαιου ή σεξουαλικού χαρακτήρα και μοίρασμα με άλλους χρήστες. 


