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Θζμα: Διδακτικι αντιμετϊπιςθ τθσ παρενόχλθςθσ μζςω Διαδικτφου και κινθτϊν μζςων 

επικοινωνίασ (Cyberbullying) 

Αναφορά στο ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής: «Οι µακθτζσ και οι µακιτριεσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

γενικισ τουσ παιδείασ, ευαιςκθτοποιοφνται και κρίνουν τισ επιπτϊςεισ των  νζων  

τεχνολογιϊν  ςτουσ  διάφορουσ  τοµείσ  τθσ  ανκρϊπινθσ  δραςτθριότθτασ.  

Ευαιςκθτοποιοφνται  ςε  κζµατα προςταςίασ των πνευµατικϊν δικαιωµάτων, αςφάλειασ 

των πλθροφοριϊν, ςυµπεριφοράσ ςτο ∆ιαδίκτυο, κτλ.» 

Τάξη:  Αϋ Γυμναςίου 

Διάρκεια: 2 ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ 

Διδακτικοί στόχοι: 

 να κατανοιςουν οι μακθτζσ τι αποτελεί παρενόχλθςθ μζςω των Τεχνολογιϊν τθσ 

Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) 

 να αναγνωρίςουν τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχουν τα φαινόμενα παρενόχλθςθσ 

ςτουσ ανκρϊπουσ 

 να ςτοχαςτοφν ςχετικά με τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά ςτο Διαδίκτυο, ζτςι ϊςτε να 

βοθκοφν τουσ εαυτοφσ τουσ, αλλά και τουσ άλλουσ 

 να μάκουν ςτρατθγικζσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγουν τθν εμπλοκι ωσ κφματα, κφτεσ 

αλλά και ωσ ςυνειςφζροντεσ ςε αρνθτικζσ καταςτάςεισ ςτον χϊρο του Διαδικτφου 

Μορφζς διδασκαλίας: βιωματικι, διερευνθτικι, ςυνεργατικι 

Μζθοδοι διδασκαλίας: αξιοποίθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ και εμπειρίασ, 

ερωταποκρίςεισ, ςυηιτθςθ, προςομοίωςθ, εργαςία ςε ομάδεσ 

Διδακτικά μζσα: Η/Υ με βιντεοπροβολζα, χαρτόνια και μαρκαδόροι 

Προεργασία -  Προδιδακτικζς ενζργειες: 

Ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ -  προϊδεαςμόσ εκείνων για τθν ζννοια τθσ 

παρενόχλθςθσ / εκφοβιςμοφ μζςω Διαδικτφου  

Πορεία μαθήματος: 

 1η ώρα  

 Χωριςμόσ μακθτϊν ςε 5 ομάδεσ εργαςίασ με τυχαίο τρόπο (π.χ. με καρτζλεσ) . 

 Γνωςτοποίθςθ των επιδιωκόμενων διδακτικϊν ςτόχων. 

 Ερωταποκρίςεισ για διάγνωςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ 

π.χ.: αγαπθμζνθ αςχολία  ςτο Διαδίκτυο, ςυνομιλίεσ (chat), ςυμμετοχι ςε 

κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook), χριςθ τθσ κάμερασ του κινθτοφ τθλεφϊνου, κ.ο.κ 

                                                           
1
 Προτείνεται ςτθ δθμοςίευςθ με τίτλο «Αςφαλισ χριςθ του Διαδικτφου: Αποτελεςματικζσ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ», 4
ο
 Πανελλινιο Συνζδριο Κακθγθτϊν 

Πλθροφορικισ, του Σχολικοφ Συμβοφλου Πλθροφορικισ Γ. Πανςελθνά. 

Επιμζλεια ςχεδίου μακιματοσ: Ν. Αγγελιδάκθσ, εκπ/κόσ Πλθροφορικισ. 



Οι μακθτζσ καταγράφουν ςε χαρτόνι και ςε ομάδεσ τισ αγαπθμζνεσ αςχολίεσ τουσ 

ςτο Διαδίκτυο και ςτο κινθτό τθλζφωνο. 

 Με αφορμι πραγματικό περιςτατικό (π.χ. ψεφτικο προφίλ ςτο Facebook με ςκοπό 

τον χλευαςμό ςυμμακθτι, αποςτολι απειλθτικϊν ι προςβλθτικϊν μθνυμάτων ςτο 

κινθτό τθλζφωνο) οι μακθτζσ καταγράφουν ςε χαρτόνι και ςε ομάδεσ εργαςίασ τθ 

γνϊμθ τουσ για τα εξισ κζματα: 

o Τι είναι γι’ αυτοφσ γενικά θ παρενόχλθςθ / εκφοβιςμόσ 

o Πϊσ μπορεί να ςυμβεί  παρενόχλθςθ / εκφοβιςμόσ μζςω Διαδικτφου ι και 

κινθτϊν τθλεφϊνων 

o Γιατί νομίηουν ότι ςυμβαίνει αυτό το φαινόμενο 

Εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα αναφζρει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

  Παρακολοφκθςθ βίντεο μυκοπλαςίασ (http://is.gd/cyberbullying) , διάρκειασ 7 

λεπτϊν, που παρουςιάηει ζνα περιςτατικό παρενόχλθςθσ ςε ςχολικι κοινότθτα 

μζςω Διαδικτφου και κινθτοφ τθλεφϊνου. 

Ενκαρρφνουμε τα παιδιά να ςθμειϊςουν τον κάκε ρόλο και πϊσ εκείνοσ ςυμμετζχει 

ςτθν παρενόχλθςθ.  

Απαντάμε ςε ερωτιςεισ και ςχόλια των μακθτϊν. 

 2η ώρα  

 Για κάκε ομάδα επιλζγεται με τυχαίο τρόπο ζνασ ρόλοσ (κφτθσ Kim, κφμα-ςτόχοσ 

Joe, μθτζρα, κακθγιτρια, μάρτυρασ Rob). 

Οι μακθτζσ ξαναβλζπουν το βίντεο. 

 Κάκε ομάδα μακθτϊν για τον πρωταγωνιςτι που ανζλαβε δθμιουργεί το προφίλ 

του, καταγράφοντασ ςε καινοφριο χαρτόνι τισ πράξεισ, τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματά του  πριν από τθν παρενόχλθςθ,  κατά τθν παρενόχλθςθ  και μετά 

τθν παρενόχλθςθ. 

Εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα αναφζρει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

 Κάκε χαρακτιρασ-ομάδα δζχεται ερωτιςεισ ςχετικά με τον ςυγκεκριμζνο 

χαρακτιρα που ανζλαβε από τουσ ςυμμακθτζσ του.  

 Οι ομάδεσ μακθτϊν απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ: τι πρζπει να κάνει ο κακζνασ μασ ωσ 

μακθτισ, ωσ εκπαιδευτικόσ και ωσ ςφλλογοσ διδαςκόντων και διευκυντισ, 

προκειμζνου να προλάβουμε και να αντιμετωπίςουμε ζνα  περιςτατικό 

διαδικτυακισ παρενόχλθςθσ. 

 Οι μακθτζσ μποροφν να απαντιςουν  γραπτά και ςε ερωτθματολόγιο. 

 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν κα μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ τουσ, 

ϊςτε να μπορζςουμε να μεταςχθματίςουμε κατάλλθλα τισ ςυμπεριφορζσ και τισ 

ςτάςεισ τουσ. 

 

 

http://is.gd/cyberbullying


Παρενόχληση μζσω του Διαδικτφου (Cyberbullying) 

Ερωτθματολόγιο 

1. Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ πρζπει να κάνει ο κάκε μαθητήσ προκειμζνου να προλάβει ζνα 

περιςτατικό παρενόχλθςθσ ι εκφοβιςμοφ μζςω διαδικτφου και κινθτϊν τθλεφϊνων; 

2. Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ πρζπει να κάνει ο κάκε μαθητήσ προκειμζνου να αντιμετωπίςει 

ζνα περιςτατικό παρενόχλθςθσ ι εκφοβιςμοφ μζςω διαδικτφου και κινθτϊν 

τθλεφϊνων; 

3. Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ πρζπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντήσ 

προκειμζνου να προλάβουν ζνα τζτοιο περιςτατικό; 

4. Τι κατά τθ γνϊμθ ςασ πρζπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντήσ 

προκειμζνου να αντιμετωπίςουν ζνα τζτοιο περιςτατικό; 

5. Τι ςασ άρεςε αυτζσ τισ δφο ϊρεσ που ςυηθτιςαμε με αφορμι τθν ταινία; 

6. Τι κα μποροφςαμε να κάνουμε καλφτερα;  

 


