
Locomodo: Χέρια σαν κι αυτά 
https://www.youtube.com/watch?v=Btn_gTLD_Fk 
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   Bullying  

Cyber Bullying 



Τι είναι το bullying;;

Είναι βία  

• σωματική  

• λεκτική  ή  

• ψυχολογική  



Τι είναι το cyber bullying;; 

Αφορά : 

• τον εκφοβισμό,  

• την απειλή,  

• την ταπείνωση ή  

• την παρενόχληση παιδιών 

 μέσω της χρήσης του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων 
είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους. 



Συνέπειες για το θύμα  

• Επιπτώσεις για την ψυχική υγεία θύματος και θύτη.  

• Πλήττεται η αυτοεκτίμηση του 

• Αναπαράγει αρνητικές σκέψεις  

• Μειώνονται οι κοινωνικές του ικανότητες   

• Αποχή από σχολείο και παρέες  

• Αυτοκτονία  

• Στο μέλλον ενδέχεται να παρουσιάσουν αστάθεια στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από την 
κοινωνική απομόνωση. 

 
 



-Τουλάχιστον το 42% των παιδιών έχουν 
υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό και 
σχεδόν 1 στα 4 παραπάνω από μία 
φορά. 

-Τα κορίτσια είναι σε διπλάσιο βαθμό 
από τα αγόρια , τόσο θύματα όσο και 
θύτες. 



Photo by J_O_I_D - Creative Commons Attribution License  https://www.flickr.com/photos/23963249@N02 Created with Haiku Deck 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΥΤΗ 



Ποιος λέγεται 

θύτης; 

• Μέσω του bullying, ο θύτης προσπαθεί 
σκόπιμα και απρόκλητα να προσβάλει, να 
ενοχλήσει, να δυσφημίσει, να γελοιοποιήσει, 
να εκθέσει αρνητικά, να αποκλείσει 
κοινωνικά, ή απειλήσει έναν άλλο 
συνάνθρωπο του ή παιδί. 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

23% των παιδιών έχουν ασκήσει εκφοβισμό 

σε άλλο παιδί κάποια στιγμή 

35% των γονιών έχουν αναφέρει ότι το παιδί 

τους έχει ασκήσει σχολικό εκφοβισμό σε 

άλλο παιδί  

15% των παιδιών είναι κατ’ εξακολούθηση 

bullies 
 



Προφίλ Θύτη 

•Δεν παραδέχονται την 
παραβατική τους 
συμπεριφορά. 

•Παρουσιάζουν χαμηλές 
σχολικές επιδόσεις  

•Έχουν ελάχιστο άγχος 

•Διαχειρίζονται τα 
προβλήματα με αντεπίθεση 
 



Χαρακτηριστικά 

• Άτακτος 

• Απρόσεκτος 

• Ασυνεπής 

• Εριστικός 

• Αψύς  

• Θυμωμένος 

• Πικραμένος 

• Με ελλιπή οικογενειακή στήριξη 

 



Γιατί ένα παιδί γίνεται ΘΥΤΗΣ;;;; 

• Θέλει να ελέγχει τους 
άλλους 

• Έχει δεχτεί βία 

• Θεωρεί ότι είναι ο 
τρόπος για να επιβληθεί 

• Θέλει να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον 





Ένα παιδί δε γεννιέται «νταής», 

αλλά γίνεται!!! 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΘΥΤΗ 

Οι bullies διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο: 

• Να αναπτύξουν ψυχολογικά 
προβλήματα  

• Να καταφύγουν:  

▫ Στο αλκοόλ  

▫ Στα ναρκωτικά 

▫ Στην παραβατικότητα 

▫ Στην αυτοκτονία. 



ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;;; 



https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc
https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc


Ο ρόλος του θεατή 



    

Πως λειτουργεί ο θεατής; 

•Τι σημαίνει το να είναι κάποιος 

θεατης μιας άσκησης βίας; 

 

•Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να  

παρέμβουμε; 

 

•Έχουμε, αλήθεια, ευθύνη για όσα  

συμβαίνουν όταν δεν παρεμβαίνουμε; 



  Οι θεατές γνωρίζουν αλλά … 

δεν παρεμβαίνουν! 



Ο ρόλος του 

θεατή είναι 

ενεργός έστω 

και αν δεν το 

καταλαβαίνει! 
 

 



Υπάρχουν θεατές που: 

• α) βοηθούν ενεργά τους θύτες 

• β) ενθαρρύνουν τη βία με  

γέλια κ.α.  

• γ) είναι παθητικοί μάρτυρες   

• δ) βοηθούν το θύμα. 
 

 

 



Όμως … σπάνια 

γίνεται κάποια  

προσπάθεια 

παρέμβασης προς 

βοήθεια του θύματος 



• Αν οι θεατές σιωπούν τότε το 

φαινόμενο εμφανίζεται πολύ 

συχνότερα. 

• Αν οι θεατές αποδοκιμάζουν και 

υπερασπίζονται το θύμα τότε το 

φαινόμενο εμφανίζεται πολύ 

λιγότερο! 



Θεατές 

Αντιδράστε! 

Μιλήστε!  

Βοηθήστε!  





Βίντεο κατά του Bullying από τη 

μαθήτρια Λιατσή Ειρήνη 

https://www.youtube.com/watch?v=B0qD7V-w788 
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Αντιμετώπιση 



• Μη δείξεις ότι ενοχλήθηκες 

• Μην ανταποδώσεις 

• Κράτα απόσταση ασφαλείας 

• Ρίξτο στο αστείο 

• Ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση σου 

• Αγνόησε τους 

• Μίλησε σε κάποιον 









-Να απευθυνθείτε  στη :  

• Safeline.gr 

• Safe internet.gr 

• xamogelo.gr 

• Τηλεφωνήστε στο 1056 (Γραμμή υποστήριξης κατά του 

εκφοβισμού) 

  -Αλλά αν παρατηρήσετε κάτι περίεργο μπορείτε να μιλήσετε στους: 

• Γονείς σας  

• Καθηγητές σας 

• Στους φίλους σας  

• Στην Αστυνομία 

• Στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 



Βίντεο: Κάνε τη διαφορά, Μίλα ΤΩΡΑ!!! (Από το Χαμόγελο του Παιδιού) 
https://www.youtube.com/watch?v=voLWjko7pUw 
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«ΔιαΦΟΡετικότΗΤΑ» 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
«ΔιαΦΟΡετικότΗΤΑ»; 

Με τον όρο ΔιαΦΟΡετικότΗΤΑ εννοούμε: 

την ποικιλομορφία 

την πολλαπλότητα 

 

Αναρωτηθήκαμε ποια στοιχεία είναι αυτά που μας κάνουν διαφορετικούς 
και μεταξύ άλλων αναφέραμε τη διαφορετικότητα: 

 

των φύλων, της εθνικότητας, της εμφάνισης, του χαρακτήρα, των 
προτιμήσεων, στα ήθη και έθιμα, στη γλώσσα, στις ικανότητες, στις 
δεξιότητες κλπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πολλές φορές η διαφορετικότητα ερμηνεύεται ως κάτι θετικό και 
πολλές φορές ερμηνεύεται ως κάτι αρνητικό! 
 
ΘΕΤΙΚΟ:  
• η διαφορετικότητα είναι άξια θαυμασμού 
• είναι κάτι που εμπλουτίζει τη ζωή μας 

• Μας κάνει υπερήφανου ς  
• Μας χαροποιεί 

• Βοηθά να  έχουμε αυτογνωσία 
• Βοηθά 
•  στην  
• αυτοβελτίωση 

 
 

   



…..τα όνειρα μοιάζουν 

   να έχουν τα ίδια    

 χρώματα.  

   Και οι ζωές  κυλούν  

   κάτω από τον ίδιο    

 ουρανό. (ανώνυμος) 





AITIA TOY ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
1. Η κρίση των αξιών και το ατομιστικό πνεύμα 
2. Τα οικονομικά συμφέροντα  
3. Πολιτικές σκοπιμότητες (π.χ. επεκτατικές 
βλέψεις του Χίτλερ. 
4. Η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας 
5. Τα αρνητικά πρότυπα που προβάλλονται 
πολλές φορές σκοπίμως από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. 
6. Η ξενοφοβία πολύ συχνά τροφοδοτείται από 
την γενικότερη κοινωνική κρίση 
7. Ο θρησκευτικός ή και εθνικός φανατισμός 
(π.χ. Ισλάμ-Δύση) 
8.Η αποξένωση και η ανωνυμία της ζωής στις 
πόλεις  
9. Η αδικία και ανισότητα 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
•Οι ανισότητες στην εκπαίδευση 
•Η εκμετάλλευση  
•Η βία και η εγκληματικότητα 
•Η έλλειψη ίσων ευκαιριών. 
•Ανασφάλεια και του άγχος 
•Πόλεμοι και συγκρούσεις. 
•Η απουσία της συνεργασίας, της 
αλληλεγγύης και της κοινωνικοπολιτικής 
συνείδησης καθώς και η έλλειψη 
ανθρωπισμού. 
•Η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ 
αναπτυγμένων χωρών και μη («κοινωνία 
δύο τρίτων»), 
•Η εξαθλίωση των ασθενέστερων 



Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε 
 



ΒΙΝΤΕΟ: ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ! 

• https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM 
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Το θέμα της διαφορετικότητας ενέπνευσε πολλούς 

ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, οι 

οποίοι εξύμνησαν τη διαφορετικότητα και 

ασχολήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις με τα 

κοινωνικά φαινόμενα της δημιουργίας διακρίσεων, 

ξενοφοβίας και ρατσισμού.  



Our motto is: 

 

“Unity in diversity” 
 

Our B2 grade students will sing for you songs dedicated to the idea 

of unity, stressing that union comes form diversity, as people are all 

different but so alike eventually! 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8&list=RDyRhq-yO1KN8 
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The similarities are 
numerous, as we share our 
common home, our planet, as 

we all believe in  

the miracle of creation of 

every kind of life on our  

planet, and finally we have a 

way to communicate 

our ideas despite the different 

language of every  

nation. 



https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI 
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With the vision of 

united people and 

nations, people have 

no differences 

and should respect 

diversities without 

neglecting, despising 

or underestimating 

 

“the children of a 
lesser God” 



https://www.youtube.com/watch?v=CJe3NEQ_PdY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CJe3NEQ_PdY
https://www.youtube.com/watch?v=CJe3NEQ_PdY


We should 

keep in mind 

that “we are 

all part of 

God’s great 

big family 

and love is all 

we need”. 



https://www.youtube.com/watch?v=K4xdOiwDb60 
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  «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται 

ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια 

και τα δικαιώματα.  

    Οι νόμοι προστατεύουν όλους τους 

ανθρώπους από τις διακρίσεις λόγω 

ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων και σεξουαλικού 

προσανατολισμού στο χώρο 

εργασίας και λόγω φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής σε όλους τους 

τομείς της ζωής.  
1ο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

 



Μark Twain: 

« Όποτε βρεθείς με 

την πλευρά της 

πλειοψηφίας, είναι 

η στιγμή που 

πρέπει να σταθείς 

και να 
συλλογιστείς» 
 
 
 
 
 


