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Διαδ
δικτυακή πα
αρενόχληση είναι
ε
κάθε επ
πιθετική συμ
μπεριφορά από
α πρόθεσηη που συμβα
αίνει
«εικκονικά» μέσ
σα από την χρήση ηλεεκτρονικών μέσων.
μ
Σε αντίθεση
α
μεε άλλες μορ
ρφές
παρρενόχλησης, η διαδικτυακή μπορείί να συμβείί κάθε στιγμ
μή της ημέρρας ή νύχτα
ας –
οπο
οτεδήποτε κα
αι οπουδήπο
οτε υπάρχει π
πρόσβαση στο
σ διαδίκτυο
ο.
Από
ό ανάρμοσττα κείμενα ή αναρτή σεις σε ισ
στολόγιο (b
blogs), έως την αποσττολή
προ
οσβλητικών εικόνων
ε
μέσ
σω του διαδδικτύου και τον αποκλεισμό ατόμω
ων από ομαδ
δικές
διαδ
δικτυακές συ
υζητήσεις, η διαδικτυακκή παρενόχληση μπορεί να πάρει διιάφορες μορ
ρφές.
Ας λληφθεί υπόψ
ψη ότι πρέπεει να αντιμεττωπίζεται μεε τον ίδιο τρόπο όπως κά
άθε άλλη μο
ορφή
παρρενόχλησης.

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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BeStro
ongOnlin
ne – Θωρ
ρακιστείττε με τιςς συμβου
υλές μαςς

1.

Μηνν ξεχνάτε ότιι δεν είστε μ
μόνοι – Αν σα
ας παρενοχλο
ούν διαδικτυαακά, να θυμά
άστε ότι
αυτό
ό έχει συμβείί και σε άλλοους. Η διαδικκτυακή παρεννόχληση μπορρεί να σας κά
άνει να
νιώθ
θετε απομονωμένοι, πληηγωμένοι καιι θυμωμένοι – αλλά ναα σκέφτεστε ότι τα
συνα
αισθήματα αυτά
α
θα περά
άσουν. Είναι σημαντικό να
ν ακολουθήήσετε τις παρ
ρακάτω
συμβουλές για να
α λάβετε την σστήριξη που χρειάζεστε.
χ
τ
διαδικττυακούς σαςς φίλους προσεκτικά – Να θυμάσ
στε ότι
2. Να επιλέγετε τους
αν φίλος σας θα μπορεί να
α βλέπει ό,τι έχετε συμπεριλάβει
οποιοσδήποτε γίννει δεκτός σα
άνει κοινή χρήήση ή να αντιιγράφει
στο προφίλ σας. Θα έχει τη δυυνατότητα, δηλαδή, να κά
φ
ή τις προσωπ
πικές σας πληρ
ροφορίες και να τις αναρτάά κάπου αλλο
ού.
τις φωτογραφίες
3. Δημ
μιουργήστε ένναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για όλους σας ττους λογαρια
ασμούς,
αλλά
άζετέ τον τακκτικά και μην τον μοιράζεσ
στε με κανέναν. Βεβαιωθεείτε ότι στον κωδικό
σας περιλαμβάνεται συνδυα
ασμός πεζών και κεφαλα
αίων χαρακτήήρων, αριθμώ
ών, και
αση στο
συμβόλων. Αυτό σημαίνει ότιι άλλα άτομα δε θα είναι σε θέση να έέχουν πρόσβα
αριασμό σαςς, να υποκλέέψουν προσω
ωπικές σας πληροφορίες
π
ή να αναρ
ρτήσουν
λογα
προσ
σβλητικά σχόλια ή προσβλλητικές φωτογγραφίες εξ ονό
όματός σας.
4. Ελέγγξτε τις ρυθμ
μίσεις προσττασίας της ιδ
διωτικότητας–
– επιλέξτε τιις πληροφορίίες που
μοιρ
ράζεστε με άλλα
ά
άτομα, για παράδειγγμα μπορείτε
ε να ρυθμίσεετε το προφίίλ ή τα
δεδο
ομένα σας ως
ω ιδιωτικά ή να επιτρέπετε μόνο σε ορισμένοους ανθρώπο
ους να
επικκοινωνούν μα
αζί σας και να έχουν πρόσβαση σε
σ συγκεκριμμένες πληροφορίες.
Βεβα
αιωθείτε ότι δε
δ μοιράζεστεε ποτέ τη διεύθυνση κατοικίας σας, τονν αριθμό τηλεεφώνου
σας ή την ηλεκτρο
ονική σας διε ύθυνση με οπ
ποιονδήποτε χρήστη
χ
του διιαδικτύου.
αζητήστε το όνομά
ό
σας στ
στο Google, προκειμένου
π
να ελέγξετε ποιες ιδιωτικκές σας
5. Ανα
πληρ
ροφορίες είνναι διαθέσιμ
μες στο δια
αδίκτυο. Τι θα βρει δηηλαδή κάποιος αν
πληκκτρολογήσει το
τ όνομά σαςς; Ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίίσεις προστασ
σίας της
ιδιω
ωτικότητάς σας.
6. Κρα
ατήστε αποδείίξεις της διαδδικτυακής παρ
ρενόχλησης, αποθηκεύοντα
α
ας σχετικά μηνύματα
ή απ
ποσπάσματα διαδικτυακών
δ
ν συζητήσεωνν που λάβατε.
7. Μηνν απαντάτε αμέσως αν λάββετε προσβλη
ητικά διαδικτυ
υακά μηνύματτα.
8. Ενημ
μερώστε αμέέσως κάποιοον που εμπιστεύεστε, όπως
ό
γονιό, δάσκαλο, μέέντορα,
συγγγενή, αδερφό
ό ή αδερφή – οοποιονδήποτε! Αν σας παρ
ρενοχλεί κάποοιος διαδικτυα
ακά, θα
σας βοηθήσουν να
ν αντιμετωπίίσετε το πρόβ
βλημα.
οκλείστε το άτομο
ά
που σ
σας παρενοχλλεί διαδικτυα
ακά– υπάρχεει πάντα τρό
όπος να
9. Απο
αποτρέψετε κάθεε είδους επικκοινωνία με αυτό
α
– ελέγξξτε τις ρυθμίσσεις προστασ
σίας της
ωτικότητας ή ασφαλείας
α
τηςς υπηρεσίας που
π χρησιμοπ
ποιείτε.
ιδιω
10. Ανα
αφέρετέ το‐ Κάθε
Κ
διαδικττυακή παρενό
όχληση στην οποία υποββάλλεστε μπο
ορεί να
κοιννοποιείται. Είττε πρόκειται για κακεντρεχή σχόλια, γραπτά μηνύύματα, διαδικκτυακές
ομαδ
δικές συζητήσ
σεις ή ομαδικκό εκφοβισμό,, δεν παύει να
α είναι παρενόόχληση και δεεν είναι
αποδ
δεκτή. Αποκλλείστε το συγ κεκριμένο άττομο και κάνττε χρήση της επιλογής «ανναφορά
κατά
άχρησης» που
υ είναι διαθέσσιμη σε όλουςς τους ιστοτόπ
πους κοινωνικκής δικτύωσηςς.
11. Διαττηρήστε θετικ
κή στάση –Η κατάσταση θα
θ βελτιωθεί. Ασχοληθείτεε με δραστηρ
ριότητες
που θα σας κάνου
υν να νιώσετεε χαρούμενοι,, μαζί με ανθρ
ρώπους που σσας εκτιμούν και σας
πούν.
αγαπ
12. Υποστηρίξτε ενε
εργά ανθρώπ
πους που υφίστανται παρενόχληση, ακολουθώνττας τις
π
σστην επόμενη
η σελίδα.
συμβουλές που παρατίθενται

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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Για περισσότερ
ρες πληροφ
φορίες και σσυμβουλές, παρακαλού
ύμε επισκεφ
φτείτε τουςς
παρρακάτω ιστο
οτόπους:
ww
ww.youth‐life.gr
ww
ww.youth‐heealth.gr
ww
ww.vodafonee.gr/bsafeo
online

Μπο
ορείτε επίσης να καλέσεττε την τηλεφ
φωνική γραμμ
μή:
Στη Μ
Μονάδα Εφη
ηβικής Υγείαςς (Μ.Ε.Υ.) τηςς Β΄ Παιδιατρ
ρικής Κλινικής του Πανεπιιστημίου Αθη
ηνών,
Νοσ
σοκομείο Παίδ
δων «Π. & Α. Κυριακού», λλειτουργεί η Γραμμή
Γ
για τη
ην Τεχνολογία
α, χωρίς χρέωση,
«ΜΕΕ Υποστηρίζω
ω» 800 11 800 15. Λειτουργγεί καθημερινά από τις 9:00
0 έως τις 15:000, για θέματα
α που
αφο
ορούν τη χρή
ήση της τεχνο
ολογίας από ανηλίκους (εξάρτηση απ
πό το διαδίκττυο, διαδικτυ
υακός
εκφο
οβισμός‐ bullying, αποπλλάνηση‐groom
ming, ακατάλλληλο περιεχχόμενο, θέμαατα προσωπ
πικών
δεδο
ομένων, πορννογραφικό υλλικό, τζόγος, ββίαια παιχνίδια κλπ). Απευ
υθύνεται σε π
παιδιά, εφήβ
βους,
γονεείς, εκπαιδευττικούς και ειδ
δικούς.
Η Γρραμμή για τηνν Τεχνολογία λειτουργεί σεε συνεργασία
α με τον Επισττημονικό Οργγανισμό «Μαζζί για
την Εφηβική Υγεία» www
w.youth‐life.grr στο πλαίσ
σιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης της
ENA
ACSO www.en
nacso.eu.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίε
π
ς:
Σχολλείο ‐ σε περίπτωση που
υ η διαδικτυ
υακή παρενόχληση συμβα
αίνει στο σχχολείο, πρέπεει να
αναφέρεται άμεσα στη Διεύθ
θυνση και να ζητηθεί διεξξαγωγή έρευννας.
ροχος υπηρεσ
σιών ‐ π.χ. εταιρεία κινηττής τηλεφωννίας ή ιστότοπος κοινωνικκής δικτύωση
ης. Η
Πάρ
πλειιονότητα τωνν παρόχων υπηρεσιών σττην Ελλάδα διαθέτει
δ
ειδικ
κές ομάδες, έέργο των οπ
ποίων
είνα
αι η διερεύννηση καταγγγελιών παρεννόχλησης κα
αι εκβοφισμού. Συνεπώςς καλό είνα
αι να
ενημ
μερώνονται σχετικά μεε ό,τι συμβα
αίνει στο δίκτυό τους. Για
Γ να λάβεετε περισσόττερες
πληροφορίες, επ
πισκεφτείτε τον ιστότοπό τους ή καλέσ
στε το τηλεφω
ωνικό τους κέέντρο.
υνομία ‐ ανν θεωρείτε ότι
ό ο διαδικττυακός εκφοβισμός που έχετε δεχθεεί είναι ιδιαίίτερα
Αστυ
σοβαρός, επικοιννωνήστε με το
τ αστυνομικκό Τμήμα της περιοχής σα
ας.
Χρήσιμες ιστοσεελίδες:


Μονάδα
α Εφηβικής Υγεείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρικκή Κλινική Πα
ανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομ
μείο Παίδων "Π.
" & Α. Κυρια
ακού", Γραμμή
ή για την Τεχννολογία 800 111 800 15



Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ττηλ. 1890, em
mail: ccu@ath.forthnet.gr,
http://www.astynomia.gr/index.phhp?option=ozo
o_content&pe
erform=view&
&id=8194&Ite
emid



Συνήγορος του Πολίτη
η, Κύκλος για τα ∆ικαιώματτα του Παιδιού, τηλ. 800.111.32.000



Κέντρο Άμεσης
Ά
Κοινωννικής Βοήθεια
ας, τηλ. 197 ή 210‐197, όλο
ο το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδ
δα, http://ww
ww.moh.gov.grr/articles/citizzen/xrhsima‐tthlefwna‐ampp‐
dieythynseis/201‐197‐‐ethniko‐kenttro‐koinwnikhs‐allhleggyhs



Ελληνική
ή Εταιρεία Μεελέτης της Δια
αταραχής Εθισ
σμού στο Διαδ
δίκτυο www.hhasiad.gr

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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Απ
παραίτη
ητες συ
υμβουλέές, για να
ν μην μένετε αμέτοχχος
στην π
παρενόχληση
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Α
Αν δείτε όττι κάποιος παρενοχλείτται, είναι σημαντικό
σ
να
ν επέμβετεε. Μπορείτεε να
εεκτονώσετε την
τ κατάστα
αση χρησιμοοποιώντας θεετικά σχόλια
α, εικόνες ή και «χιούμο
ορ» ‐
εεάν βέβαια το επιτρέπ
πει η κατά
άσταση. Δείξξετε φιλική διάθεση σστο άτομο που
π
παρενοχλείτα
αι και δώστεε του να κατταλάβει ότι κατανοείτε
κ
αυτό
α
που τουυ/της συμβα
αίνει.
Μ
Μπορείτε να
α το κάνετε απλά
α
ρωτώνττας πώς νιώ
ώθει και συζη
ητώντας γι’ α
αυτό.
Π
Πάντα να ανναφέρετε κάθε διαδικτυα
ακή (online) ή εκτός δια
αδικτύου (offfline) περίπττωση
π
παρενόχληση
ης που πέφτει στην ανττίληψή σας σε κάποιον συνομήλικόό σας ή ενή
ήλικα
π
που εμπιστεύεστε.
αρενοχλείτα
ΣΣυμπαραστα
αθείτε στο άτομο που πα
αι. Αν δείχνει απομονωμμένο, ζητήσττε να
π
περάσει χρόννο μαζί σας.. Οι πιθανόττητες να στοχχοποιηθεί έννας μαθητήςς είναι λιγόττερες
α
αν ανήκει σεε κάποια ομά
άδα ή έχει φίίλους.
Μ
Μη γίνεστε συμμέτοχοι στην παρεννόχληση. Ακό
όμη και αν παρακολουθ
π
θείτε αμέτοχχοι ή
γγελάτε, ενθα
αρρύνετε το δράστη,
δ
προοσφέροντάς του μάλιστα
α και θεατέςς‐κοινό.
Ν
Να σέβεστε τη διαφορεετικότητα τοου καθενός.. Μην κρίνετε κάποιον,, επειδή μοιάζει
δ
διαφορετικός από εσάς ή έχει διαφοορετικά ενδια
αφέροντα.
ΣΣκεφτείτε πώ
ώς θα νιώθαττε εσείς εάν ήσαστε στη θέση του «θ
θύματος» κα
αι πώς θα θέλατε
ννα σας συμπ
περιφέροντανν.
Π
Παροτρύνετεε τους φίλου
υς και τους π
παριστάμενο
ους να αποχχωρήσουν. Α
Αν ο δράστηςς της
π
παρενόχληση
ης μείνει χωρίς
χ
κοινόό, είναι πιο
ο πιθανό να
α μην προοβεί σε πρά
άξεις
π
παρενόχληση
ης.
Κ
Κατανοήστε αυτόν που
υ παρενοχλεεί. Συχνά και ο ίδιος χρειάζεται στήριξη, κα
αθώς
υ
υποκρύπτοντται βαθύτερ
ροι λόγοι πίίσω από την παρενόχληση. Μιλήσστε μαζί του
υ και
β
βοηθήστε το
ον να καταλά
άβει τι νιώθ ει «το θύμα
α» εξαιτίας της
τ συμπεριφ
φοράς του. Μην
π
προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, α
αν θεωρήσεττε ότι θα σα
ας καταστήσσει ευάλωτο στα
μ
μάτια αυτού που παρενο
οχλεί.

Αμ
μέτοχος θεαττής
Αμ
μέτοχος θεαττής είναι κάπο
οιος που ξέρεει ή
βλέπει την πα
αρενόχληση να
ν συμβαίνει σε
ποιον άλλον, και
κ δεν κάνειι τίποτε για ν α την
κάπ
προλάβεει ή να τη στα
αματήσει.

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award

Ενεργ
γός παρατηρρητής
ου
Εννεργός παρατηρητής είνααι κάποιος πο
αναγνωρίζει
α
μία
μ άσχημη κκατάσταση κα
αι
ενεργεί για να τη διοορθώσει.
Ότανν ένας ενεργό
ός παρατηρηττής δει ή ακο
ούσει
κάποιον να παρε
ενοχλείται, κάάνει το καλύττερο
δυνα
ατό, για να βο
οηθήσει, να ππροστατεύσεει και
να στηρίξει
σ
το άττομο.
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ΠΛΗΡ
ΡΟΦΟ
ΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟ
ΟΝΕΙΣΣ
Πώς θα
θ κατα
αλάβω ό
ότι το παιδί
π
μο
ου υφίσσταται
δια
αδικτυα
ακή παρ
ρενόχληση;
Μπο
ορεί να αποδ
δειχθεί δύσκο
ολο για τους γγονείς να δια
απιστώσουν ότι
ό το παιδί ττους παρενοχχλείται,
ιδίω
ως όταν αυτό δε θέλει να το
τ αποκαλύψ
ψει. Δεν είναιι εύκολο πάνττα να αναγνω
ωρίσετε τα σημάδια,
σ
και ττίποτε δεν πρ
ροεξοφλεί μεε βεβαιότητα
α κάποιου είδ
δους παρενόχχληση.
Ωστόσο, καλό είνναι να είστε ιδιαίτερα
ι
προοσεκτικοί ότα
αν το παιδί:
◯
◯
◯

Είναι εκνευρ
ρισμένο και απομονώνετα
αι ή παρουσιά
άζει αλλαγή στη
σ συμπεριφ
φορά του – ιδ
διαίτερα
αφού έχει χρ
ρησιμοποιήσεει κινητό τηλλέφωνο, υπολλογιστή ή κάπ
ποια άλλη ηλλεκτρονική συ
υσκευή.
Φοβάται να πάει στο σχο
ολείο ή χάνει μαθήματα.
Ξαφνικά απο
οφεύγει να χρ
ρησιμοποιήσσει το τηλέφω
ωνο ή τον υπο
ολογιστή του .

Τι είνα
αι η παρενόχχληση;
Παρ
ρενόχληση είνναι οποιαδήπ
ποτε συμπεριφ
φορά κάνει κά
άποιον να νιώ
ώθει
αναστατωμένοςς, αμήχανος κα
αι ανασφαλής. Συνήθως είίναι σκόπιμη κκαι
πως λεκτική, έέμμεση
επαναλλαμβανόμενη και μπορεί ν α λάβει πολλέές μορφές, όπ
κκαι σωματική.

Υπά
άρχουν και άλλλα σημάδια
α και συμπτώ
ώματα που μπορείτε
μ
να προσέξετε κκαι να
ανα
αζητήσετε σττον ιστότοπο
ο vodafone.ggr/bsafeonlin
ne.
Τι πρέπει να κάννω αν θεωρή
ήσω ότι το π αιδί μου παρενοχλείται ηλεκτρονικά
ά;
1. Βεβ
βαιωθείτε όττι αισθάνετα
αι άνετα να μιλήσει
μ
και
καθ
θησυχάστε το ότι δε θα αντιδράσετε
α
α
έντονα ή θα
κάννετε κάτι που
υ θα χειροτεερέψει την κα
ατάσταση.
2. Βρεείτε πηγές γιια βοήθεια που
π μπορείτεε να μοιρασττείτε με
το παιδί
π
σας. Ανν παρενοχλεείται, ίσως φοβηθεί
φ
να σσας
μιλλήσει απευθεείας. Συνεπώ
ώς το σχολείο
ο θα μπορού
ύσε
ενδ
δεχομένως να
α προσφέρει κάποια ενα
αλλακτική. Δ
Δώστε
στο
ο παιδί σας ννα καταλάβεει ότι μπορείί πάντα να
απεευθυνθεί σε έναν δάσκα
αλο ή/και ένα
αν ενήλικα τ ης
εμπ
πιστοσύνης ττου.
μα –
3. Βοη
ηθήστε το να
α ηρεμήσει και
κ να κάνει ένα διάλειμμ
δώστε του την εευκαιρία να ενισχύσει τη
ην αυτοπεποοίθησή
του
υ. Ενθαρρύνεετέ το να ασχχολείται με πράγματα
π
ποου το
κάννουν να νιώθ
θει όμορφα ‐ δραστηριό
ότητες που α
αγαπά
(αθ
θλητισμός, μουσική, άλλα
α χόμπυ).

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award

4.
4 Μιλήστε του
τ για την α
ασφαλή χρήσ
ση της τεχνο
ολογίας.
Δείξτε του
υ πώς να αποοκλείει άτομ
μα ή πού να αναφέρει
α
ακατάλληλο υλικό. Ο κατάλογος στην
σ
επόμενη
ενότητα παρέχει
π
περιισσότερες συ
υμβουλές για
α να
πλοηγείτα
αι το παιδί σσας με ασφάλλεια στο δια
αδίκτυο.
5.
5 Μιλήστε με
μ τους δασκκάλους ή τηνν παρέα του παιδιού
σας. Προγγραμματίστεε μια συνάντηση και μιλή
ήστε για
τους προβ
βληματισμούύς σας.
6.
6 Συζητήστεε για την πιθθανότητα πα
αρενόχλησηςς –
εξηγήστε τον ορισμό κκαι ρωτήστε το παιδί σα
ας αν του
αιμία σας κα
αι μην
συμβαίνει. Διατηρήσττε την ψυχρα
ξεχνάτε όττι είναι λογικκό το παιδί να
ν νιώθει ντρ
ροπή ή
ανησυχία εάν του συμμβαίνει κάτι τέτοιο.
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Τι να
ν κάνω
ω αν το παιδί μου,
μ
μου
υ πει όττι το
ρενοχλο
ούν;
παρ
1. Αν το παιδίί σας, παρα
απονεθεί ότιι το παρενοοχλούν, επαινέστε το για το θάρροος του να σας
σ το
αποκαλύψει. Απαιτείτα
αι πολύ κουρ
ράγιο για να
α πει κανείςς ότι παρενο
οχλείται, αλλλά είναι το πρώτο
βήμα για την επίλυση το
ου προβλήμα
ατος. Μη θυ μώσετε. Παρ
ραμείνετε ψύχραιμοι κα
αι διαβεβαιώ
ώστε το
ότι θα το βο
οηθήσετε να αντιμετωπίσ
σει την κατάσσταση. Μιλή
ήστε του για τον ορισμό ττης παρενόχχλησης
ως επαναλα
αμβανόμενο
ου και όχι σττιγμιαίου φα
αινομένου, αλλά
α
μην αγνοήσετε το σσυμβάν εάν έγινε
μόνο μία φο
ορά. Προφαννώς είχε αντίίκτυπο στο π
παιδί, εφόσο
ον σας το ανέέφερε.
2. Να ακούτε το παιδί σα
ας. Ζητήστε του να σας περιγράψει με λεπτομέρεια το γεεγονός, τι ακκριβώς
συνέβη και π
πώς το έκανε να νιώθει.
3. Ρωτήστε το για τα βήμ
ματα που θα ήθελε να
α ακολουθήσ
σει στη συννέχεια. Είναιι δύσκολο να
ν του
αφήσετε τονν πλήρη έλεγγχο, ωστόσο
ο προσπαθήσστε να αναζη
ητήσετε λύσεεις πάντα σεε συνεργασίία μαζί
του . Είναι σ
σημαντικό να
α νιώθει άνεττα.
4. Αν η παρενό
όχληση συμβ
βαίνει στο σχχολείο, ζητήσστε να συνανντηθείτε με κάποιο δάσκκαλο. Αν μπεείτε σε
πειρασμό να
α μιλήσετε με
μ τους γονεείς αυτού ποου παρενοχλεί, αυτό ενδ
δέχεται να έχχει επιπτώσεεις στο
παιδί σας κκαι καλό είνναι να το απ
ποφύγετε. Έννας δάσκαλο
ος μπορεί να
ν ενθαρρύννει άλλα μέλη της
σχολικής κοινότητας να υποστηρίζο
ουν το παιδί ας στο σχολλείο κατά τη διάρκεια τηης ημέρας κα
αι ίσως
να συμβάλλλουν στη δημ
μιουργία ενό
ός συστήματοος αναφοράς περιστατικκών παρενόχχλησης).
5. Εξηγήστε σττο παιδί σαςς, σε ποιουςς μπορεί να
α μιλήσει εάν παρενοχλεείται. Ενδέχεεται να υπά
άρχουν
ομάδες δρα
αστηριοτήτω
ων στα διαλλείμματα στ ις οποίες να μπορεί να συμμετέχχει, για να νιώθει
λιγότερο ευά
άλωτο.
6. Παροτρύνεττέ το να μηνν ανταποδίδ
δει ή να ανττιδρά στην παρενόχλησ
π
ση, για να μμην τροφοδο
οτεί τη
συμπεριφορρά αυτή. Μά
άθετέ το να επιβάλλετα
αι με τη γλώ
ώσσα του σώ
ώματος και ττις εκφράσεεις του
προσώπου μ
με αυτοπεπ
ποίθηση καιι δυναμισμόό. Συμβουλέψ
ψτε το να απ
ποφεύγει τέέτοιες κατασ
στάσεις
και να αναφ
φέρει το συμβάν όταν το κρίνει απαρραίτητο.
7. Μείνετε κονντά στο παιδί σας και ενδιαφερθείτεε για την ημέέρα του στο σχολείο με θθετική διάθεεση.
8. Η παρενόχλληση μπορείί να μειώσεει αισθητά ττην αυτοπεπ
ποίθηση καιι αυτοεκτίμηηση ενός πα
αιδιού.
Όταν το παιδ
ιδί σας είναι στο σπίτι, προσπαθήστε
π
ε να επισημα
αίνετε τις ιδιιαίτερες ικαννότητές του και να
το στρέφετεε σε δραστηρ
ριότητες που
υ το ευχαρισττούν και βοη
ηθούν και το
ο ανακουφίζοουν από το άγχος.
ά
9. Εάν υπάρξειι λόγος, διαττηρήστε ένα ημερολόγιοο με τα περισ
στατικά που σας προβληηματίζουν, ώστε να
το χρησιμοπ
ποιήσετε εάνν ποτέ χρειασ
στεί.
10. Μην αφήνεττε το πρόβλημα να σας καταβάλλειι. Είναι κατα
ανοητό να αννησυχείτε, α
αλλά προσπα
αθήστε
να παραμεείνετε ψύχρ
ραιμοι – αυτός
α
είναιι ο καλύτεερος τρόπο
ος για τηνν εκπόνηση ενός
αποτελεσμα
ατικού σχεδίο
ου δράσης.
11. Δώστε στο σ
σχολείο την ευκαιρία να
α συνεργασττεί με το πα
αιδί σας, σε μία προσπά
άθεια μείωση
ης των
φαινομένωνν παρενόχλλησης. Αν νιώθετε
ν
όττι το σχολεείο δεν κά
άνει ό,τι αππαιτείται για να
αντιμετωπισ
στεί η παρεννόχληση, μπ
πορείτε να π
παραπέμψεττε το ζήτημα
α στη Διεύθυυνση Εκπαίδ
δευσης
στην οποία
α ανήκει το
ο σχολείο ή στον υπε ύθυνο του Συμβουλευ
υτικού Σταθ μού Νέων (ΣΣΝ).

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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Τι να
α κάνω για
γ να π
πλοηγείίται το παιδί
π
μοου με
ασ
σφάλεια
α στο διαδίκτυ
υο;
Το δ
διαδίκτυο κα
αι τα μέσα κοινωνικής δδικτύωσης εξελίσσονται
ε
ι διαρκώς, κκαθώς κάθε
μέρα εμφανίζοννται νέοι ισττότοποι και εφαρμογές για τα «έξυπνα» κινητά
ά τηλέφωνα
ν
ιστοτόπ
πων και εεφαρμογών,
(smartphones). Όσο αυξάννεται ο αριθθμός των νέων
αντίίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των νεαρώνν ατόμων που
π
τα χρησσιμοποιούν.
Μιλλήστε ελεύθεερα με το πα
αιδί σας σχεττικά με τις διαθέσιμες
δ
επιλογές πουυ υπάρχουν,
τις εφαρμογέςς που χρησιμοποιεί κ αι τους ηλιικιακούς περιορισμούς στη χρήση
ορισ
σμένων ιστοττόπων. Για να
ν το βοηθήσσετε:
◯

◯

◯

◯

Γνωρίστε τους
τ
ιστοτόπ
πους που χρησιμοποιεεί το παιδίί σας και μάθετε το
περιεχόμενο
ο τους. Με τον
τ τρόπο αυ
υτό θα κατα
ανοήσετε τονν εικονικό κόόσμο και θα
συζητήσετε ευκολότερα
α γι’ αυτόν μεε το παιδί σα
ας.
σ να μη δίίνει ποτέ προ
οσωπικές πλ
ληροφορίες για το ίδιο,
Εκπαιδεύστε το παιδί σας
καθώς και για άλλο μέέλος της οικοογένειας ή του
τ ευρύτερου περιβάλλλοντος. Στις
βάνονται: οονόματα, διιευθύνσεις, τηλεφωνικοοί αριθμοί,
πληροφορίεες περιλαμβ
ηλεκτρονικέές διευθύνσεεις, κωδικοί εεισόδου ή κω
ωδικοί πιστω
ωτικών καρτώ
ών.
Ενθαρρύνεττε το παιδί σας
σ να σας π
πει εάν κάπο
οιος το πίεσεε να δώσει ππροσωπικές
πληροφορίεες.
ι πιο κάτω.
Για περισσό
ότερες συμβο
ουλές, δείτε τους συνδέσ
σμους που παρατίθενται
π

Ση
ημεία τρ
ροφοδότησης σ
συζήτησ
σης
Καθ
θώς μπορεί να
ν αποδειχθ
θεί δύσκολο να σας εμπ
πιστευθεί ένα
ας έφηβος γγια κάτι που
υ τον
απα
ασχολεί, ακολλουθούν ορισμένες ιδέεες που μπορεεί να σας βοηθήσουν:
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

«Πώς περνά
άς την ώρα του
τ διαλείμμ
ματος στο σχολείο
σ
σου; Με ποιον κκάθεσαι/παίίζεις/
κάνεις παρέέα;»
«Είναι κάπο
οιος συμμαθ
θητής σου ποου δεν συμμετέχει στις δραστηριότητ
δ
τες σας ;»
«Τι πιστεύεεις ότι πρέπει να γίνει στο σχολείο
ο για να στα
αματήσει τοο φαινόμενο
ο της
παρενόχλησ
σης;»
«Τι πιστεύεις ότι θα μπ
πορούσαν να
α κάνουν οι γονείς για να σταματήσσει το φαινόμενο
της παρενόχχλησης στα σχολεία;»
σ
«Εάν είχες ένα
έ μαγικό ραβδί
ρ
ή μία εευχή μόνο, τι θα ήθελες να
ν αλλάξεις και γιατί;»
«Ποιά νομίζζεις ότι είνα
αι τα προτε ρήματα σου
υ;» (μιλήστε για τη σημμασία της κα
αλής
σχέσης με το
ον εαυτό μας)
«Ποιός είνα
αι ο σημαντικκότερος στόχχος σου ή η μεγαλύτερη
μ
φιλοδοξία σσου για φέτο
ος;»
«Πιστεύεις ότι
ό οι φίλοι σου
σ μιλάνε σστους γονείςς τους σχετικκά με το πώςς νιώθουν;»
«Ποιό είναι το δυνατό σημείο
σ
της οιικογένειάς μας;»
μ
«Ποιά πιστεεύεις ότι είνα
αι τα χαρακττηριστικά ενό
ός καλού γοννέα;»
«Ποιά στοιχχεία θαυμάζεεις σε άλλου
υς ανθρώπου
υς;»

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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Δια
αδικτυα
ακοί τόπ
ποι για περισσότερες πληροφ
φορίες
ww
ww.youth‐life.gr
ww
ww.youth‐heealth.gr
ww
ww.hasiad.grr
http
p://www.m
moh.gov.gr/
ww
ww.vodafonee.gr/bsafeo
online

Από την καμπάν
νια
καταπολέμησης του
κ
bulllyingτου DianaA
Award
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