Schau hin –
Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming
im Alltag der Jugend-Sozialarbeit

Στο πλαύςιο του Ευρωπαώκού μασ ϋργου διεξϊγουμε μύα ϋρευνα που χρηςιμεύει για τον
εντοπιςμό των υφιςτϊμενων εκπαιδευτικών κενών ςτον τομϋα τησ πρόληψησ και
προςταςύασ από τον διαδικτυακό εκφοβιςμό (Cyberbulling). Σασ παρακαλούμε να
απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν. Με τη ςυμμετοχό ςασ θα μασ βοηθόςετε
ςτην προώθηςη και ανϊπτυξη βϋλτιςτων εκπαιδευτικών προςεγγύςεων ςτο θϋμα
Cyberbullying ςτην Ευρώπη.
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Όλνκα ηνπ Ηδξύκαηνο / Οξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν απαζρνιείζηε.

Αλήθεη ην ίδξπκά ζαο / ν νξγαληζκόο ζαο:

 ζην δεκόζην ηνκέα

 ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα

 είλαη κε θεξδνζθνπηθόο

ε πνηα ρώξα εξγάδεζηε;

 Γεξκαλία





ινβελία
Ρνπκαλία
Ζ ζέζε ζην ίδξπκα / ζηελ νξγάλσζή ζαο

 Απζηξία  ινβαθία  Διιάδα

Σν ίδξπκα / ε νξγάλσζή ζαο αζρνιείηαη εηδηθά κε:

 Δθπαίδεπζε

 Δθπαίδεπζε

Πξσηνβάζκηα

Γεπηεξνβάζκηα

 Δθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα





Έξεπλα

πκβνπιεπηηθή

Άιινο ηνκέαο:
Πόζν εηώλ είλαη ηα παηδηά / νη λένη κε ηα νπνία / ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεζηε;

 0-3 εηώλ  3-6 εηώλ  6-11 εηώλ  11-15 εηώλ

 15-18 εηώλ

Άιιε ειηθηαθή νκάδα:
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Απεπζύλνληαη άλζξσπνη πξνο εζάο, νη νπνίνη αλαδεηνύλ ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ





πξόιεςε θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ Cybermobbing / Cyberbullying;
Ναη
Όρη
Αλ λαη, πόζν ζπρλά απεπζύλνληαη
ζε ζαο;
θαζεκεξη εβδνκα κεληαίσο εηεζίσο δελ
λώο
δηαίσο
γλσξίδσ
Γηα πνηεο κνξθέο εθθνβηζκνύ ηνπ Cyberbullying (ζηνλ θπβεξλνρώξν) πξόθεηηαη;
πνιύ
πνπ θαη
ζπρλά
ζπάληα
ζπρλά
πνπ
flaming (ζύληνκε ζπδήηεζε ζην
chat ε νπνία, ζπλήζσο
ραξαθηεξίδεηαη από ρπδαία
γιώζζα)
Denigration (απνζηνιέο
κελπκάησλ κε ςεπδείο ή
πξνζβιεηηθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε
έλα πξόζσπν – ζπλήζσο ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκό παξαιεπηώλ)
Outing (δεκνζίεπζε ζρνιίσλ,
θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν ηα νπνία
κπνξνύλ λα εθζέζνπλ έλα άηνκν)
Exclusion (απνθιεηζκόο ελόο
αηόκνπ από κηα νκάδα)
Cyberstalking (ζπλερήο
πξνζβιεηηθή επηζεηηθή
παξελόριεζε κέζσ ζπζηεκαηηθήο
απεηιήο. Δθθνβηζκόο ηνπ
ζηνρεπόκελνπ αηόκνπ.
Sexting (αληαιιαγή ζηνηρείσλ,
θσηνγξαθηώλ ή άιινπ
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ ζπλήζσο κε ζεμνπαιηθό
πεξηερόκελν ή κε ζεμνπαιηθά
ππνλννύκελα)
Posing (παξνπζίαζε πξνθιεηηθώλ
εηθόλσλ ή άιινπ νπηηθναθνπζηηθνύ
πιηθνύ)
Grooming (ζηνρεπόκελε
δξαζηεξηόηεηα κε ζηόρν ηε
ζεμνπαιηθή επαθή κε αλειίθνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Δκπιέθνληαη
παηδεξαζηέο)
Happy Slapping
(Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό ην νπνί
πεξηέρεη ζθελέο βίαο θαη έρεη
αλέβεη ζην δηαδίθηπν)
Άιιεο:
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Έρσ εμνηθείσζε κε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εθθνβηζκνύ ζηνλ
θπβεξλνρώξν (Cyberbullying)

 Ναη  Όρη

Δάλ ην 03 απαληήζαηε κε Ναι, ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηνκείο θαη πεδία δξάζεο ηεο πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ Cyberbullying. Γηα πνηνπο ηνκείο πξνζθέξεη ην ίδξπκά ζαο ή εζείο
πξνζσπηθά ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα;
Γηαζέζηκε ππεξεζία.
Με δηαζέζηκε ππεξεζία
Εεηείηαη
δηαζέζηκε
ζρεδηάδεηαη
γηα ην
γηα ην
πνιύ
ζπάληα
ζπρλά
άκεζν
απώηεξν
ζπρλά
κέιινλ
κέιινλ
flaming (ζύληνκε ζπδήηεζε ζην
chat ε νπνία, ζπλήζσο
ραξαθηεξίδεηαη από ρπδαία
γιώζζα)
Denigration (απνζηνιέο
κελπκάησλ κε ςεπδείο ή
πξνζβιεηηθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε
έλα πξόζσπν – ζπλήζσο ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκό παξαιεπηώλ)
Outing (δεκνζίεπζε ζρνιίσλ,
θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν ηα νπνία
κπνξνύλ λα εθζέζνπλ έλα άηνκν)
Exclusion (απνθιεηζκόο ελόο
αηόκνπ από κηα νκάδα)
Cyberstalking (ζπλερήο
πξνζβιεηηθή επηζεηηθή
παξελόριεζε κέζσ ζπζηεκαηηθήο
απεηιήο. Δθθνβηζκόο ηνπ
ζηνρεπόκελνπ αηόκνπ.
Sexting (αληαιιαγή ζηνηρείσλ,
θσηνγξαθηώλ ή άιινπ
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ ζπλήζσο κε ζεμνπαιηθό
πεξηερόκελν ή κε ζεμνπαιηθά
ππνλννύκελα)
Posing (παξνπζίαζε πξνθιεηηθώλ
εηθόλσλ ή άιινπ νπηηθναθνπζηηθνύ
πιηθνύ)
Grooming (ζηνρεπόκελε
δξαζηεξηόηεηα κε ζηόρν ηε
ζεμνπαιηθή επαθή κε αλειίθνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Δκπιέθνληαη
παηδεξαζηέο)
Happy Slapping
(Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό ην νπνί
πεξηέρεη ζθελέο βίαο θαη έρεη
αλέβεη ζην δηαδίθηπν)



























































































Projekt Nr. 2014-2-DE04-KA205-001642

Σελίδα 3 από 7

Schau hin –
Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming
im Alltag der Jugend-Sozialarbeit
Άιιεο:





Projekt Nr. 2014-2-DE04-KA205-001642







Σελίδα 4 από 7

Schau hin –
Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming
im Alltag der Jugend-Sozialarbeit
04

Παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε ηνπο ηνκείο πνπ ζα ζέιαηε ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε
πξόιεςε θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Cyberbullying / εθθνβηζκνύ ζηνλ
θπβεξλνρώξν.
Γελ
άιιν
Γεληθά
ρεηηθή
Βαζηθέο
ρξεηάδ
πιεξν
εθπαίδεπ
γλώζεηο
νκαη
θνξίεο
ζε
ηίπνηα
flaming (ζύληνκε ζπδήηεζε ζην
chat ε νπνία, ζπλήζσο
ραξαθηεξίδεηαη από ρπδαία
γιώζζα)
Denigration (απνζηνιέο
κελπκάησλ κε ςεπδείο ή
πξνζβιεηηθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε
έλα πξόζσπν – ζπλήζσο ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκό παξαιεπηώλ)
Outing (δεκνζίεπζε ζρνιίσλ,
θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν ηα νπνία
κπνξνύλ λα εθζέζνπλ έλα άηνκν)
Exclusion (απνθιεηζκόο ελόο
αηόκνπ από κηα νκάδα)
Cyberstalking (ζπλερήο
πξνζβιεηηθή επηζεηηθή
παξελόριεζε κέζσ ζπζηεκαηηθήο
απεηιήο. Δθθνβηζκόο ηνπ
ζηνρεπόκελνπ αηόκνπ.
Sexting (αληαιιαγή ζηνηρείσλ,
θσηνγξαθηώλ ή άιινπ
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ ζπλήζσο κε ζεμνπαιηθό
πεξηερόκελν ή κε ζεμνπαιηθά
ππνλννύκελα)
Posing (παξνπζίαζε πξνθιεηηθώλ
εηθόλσλ ή άιινπ νπηηθναθνπζηηθνύ
πιηθνύ)
Grooming (ζηνρεπόκελε
δξαζηεξηόηεηα κε ζηόρν ηε
ζεμνπαιηθή επαθή κε αλειίθνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Δκπιέθνληαη
παηδεξαζηέο)
Happy Slapping
(Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό ην νπνί
πεξηέρεη ζθελέο βίαο θαη έρεη
αλέβεη ζην δηαδίθηπν)
Άιιεο:





































































































Projekt Nr. 2014-2-DE04-KA205-001642

Σελίδα 5 από 7

Schau hin –
Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming
im Alltag der Jugend-Sozialarbeit
05

Απεπζύλνληαη άλζξσπνη ζ’ εζάο, νη νπνίνη αλαδεηνύλ ππνζηήξημε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ







πξνζσπηθώλ ή επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ;
Ναη
Όρη
Αλ λαη, πόζν ζπρλά απεπζύλνληαη
ζε ζαο;
θαζεκεξη εβδνκα κεληαίσο
λώο
δηαίσο
Γηα πνηεο εξσηήζεηο πξόθεηηαη;
πνιύ
πνπ θαη
ζπρλά
ζπρλά
πνπ
Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά κνπ ζην
δηαδίθηπν;
Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά κνπ ζηα
θνηλσληθά δίθηπα;
Πνηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
δελ πξέπεη λα απνθαιύπησ;
Ση πξέπεη λα πξνζέρσ θαη ηη κέηξα
αζθαιείαο πξέπεη λα πάξσ ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ
δηθηύσλ (facebook, θηι.)
Θάπνηνο hacker έθιεςε ηνπο
θσδηθνύο κνπ. Ση κπνξώ λα θάλσ;
Άιιεο:



06





εηεζίσο

δελ
γλσξίδσ

ζπάληα





























































Έρσ απόιπηε εμνηθείσζε κε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο





θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
Ναη
Όρη
ε πνηνπο ηνκείο πξνζθέξεη ην ίδξπκά ζαο βνήζεηα ζην πιαίζην δξάζεσλ πξόιεςεο θαη
πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ;
Γηαζέζηκε ππεξεζία.
Με δηαζέζηκε ππεξεζία
Εεηείηαη
δηαζέζηκε
ζρεδηάδεη
γηα ην
αη γηα ην
πνιύ
ζπάληα
ζπρλά
άκεζν
απώηεξν
ζπρλά
κέιινλ
κέιινλ
Σα δηθαηώκαηα κνπ ζην δηαδίθηπν
Σα δηθαηώκαηα κνπ ζηα θνηλσληθά
δίθηπα
Αζθάιεηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Ρπζκίζεηο αζθαιείαο (facebook,
θηι.)
Άιια:
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πκπιεξώζηε παξαθαιώ, ζε πνηνπο ηνκείο επηζπκείηε ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ
πξόιεςε θαη πξνζηαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ αζθαιείαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη
ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Γεληθά
Γελ
άιιν
ρεηηθή
πιεξν Βαζηθέο
ρξεηάδ
εθπαίδεπ
θνξίεο γλώζεηο
νκαη
ζε
ηίπνηα
Σα δηθαηώκαηα κνπ ζην δηαδίθηπν
Σα δηθαηώκαηα κνπ ζηα θνηλσληθά
δίθηπα
Αζθάιεηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Ρπζκίζεηο αζθαιείαο (facebook,
θηι.)
Άιιεο:
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Αηζζάλνκαη εμαζθάιηζε από ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ πξόιεςε θαη ηελ πξνζηαζία
από ηνπ δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο.

 Ναη  Όρη
Δπηζπκώ:

Εσταριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας!
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