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Πρόγραμμα: Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ
Περίλθψθ τθσ ανάλυςθσ αναγκϊν φςτερα από ζρευνα ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε.
Ειςαγωγι:
Στθριγμζνοι ςτα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από ζρευνεσ που υλοποιικθκαν ςε ζξι χϊρεσ τθσ
ΕΕ, μποροφμε να βγάλουμε ςθμαντικά ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ διαδικτυακή παρενόχληςη (Cyberbullying) και τθ δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων, κακϊσ και
τισ διαφορετικζσ επιπτϊςεισ που πικανόν να δθμιουργθκοφν ςε άτομα, ςε επίπεδο κοινωνικό,
οικονομικό, παιδαγωγικό κλπ.
Τα δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν μζςα από γραπτζσ ζρευνεσ που ζγιναν από επαγγελματίεσ εκπαιδευτικοφσ που αςχολοφνται με το ςφςτθμα τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Οι απαντιςεισ αναλφκθκαν
και επεξεργάςτθκαν. Η ποςοτικι ανάλυςθ ζδειξε ότι ςυνοπτικά ςτισ ζξι χϊρεσ, περιςςότερο από
το 66% όςων απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο ζχουν ηθτιςει τθ βοικεια των ειδικϊν.
Το 70% εξ αυτϊν ηθτοφν βοικεια 1 φορά το μινα, ενϊ το 25% ηθτοφν βοικεια 1 φορά τθν εβδομάδα. Ταυτόχρονα οι αναλφςεισ των απαντιςεων του ςυνοπτικοφ δείγματοσ, δείχνουν ότι υπάρχει ειδικι και πρακτικι άγνοια ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων Cyberbullying, προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Άρα θ κατάρτιςθ ςτο τομζα αυτό είναι επιτακτικι.

Διαςτάςεισ του προβλιματοσ Cyberbullying και μορφζσ που εμφανίηεται
Τα αποτελζςματα των ερευνϊν ςτισ ζξι χϊρεσ παρουςιάηουν τα εξισ: Σε όλεσ τισ χϊρεσ οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίηουν προβλιματα που ζχουν ςχζςθ με το Cyberbullying. Μεγαλφτερθ
ζκταςθ παρουςιάηει το πρόβλθμα ςτθν Γερμανία και Σλοβενία. Με τθν ίδια ζρευνα το 50% των
κοινωνικϊν λειτουργϊν ι άλλων υπεφκυνων εκ των ερωτθκζντων δθλϊνουν άγνοια ςχετικά με το
τρόπο που πρζπει να αντιμετωπίςουν κζματα που ςχετίηονται με το Cyberbullying. Ερωτθκζντεσ
ειδικά από τθ Γερμανία, Σλοβενία, Αυςτρία δθλϊνουν ότι γνωρίηουν μόνο οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία για το τρόπο αντιμετϊπιςθσ κεμάτων Cyberbullying. Ο βακμόσ παροχισ ςχετικισ εκπαίδευςθσ και θ ενθμζρωςθ ςε κζματα Cyberbullying διαφζρει αιςκθτά ςτισ διάφορεσ χϊρεσ. Συμπεραςματικά υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ για ςχετικι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ
happy slapping (Χαροφμενο χαςτοφκιςμα) και grooming (διαδικτυακι αποπλάνθςθ).
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διαφοροποιοφνται επίςθσ ανάλογα με τθν θλικία των νζων με
τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαφι οι ειδικοί. Η ςυχνότθτα αναηιτθςθσ βοικειασ είναι μεγαλφτερθ
από νζουσ που ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 12-18 ετϊν. Άρα και θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ ειδικϊν
που ζχουν επαφι με νζουσ αυτισ τθσ κατθγορίασ, είναι μεγαλφτερθ.
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Θζματα που αφοροφν προςωπικά δεδομζνα και τθν αςφάλεια τουσ
Το 57,3% των ερωτθκζντων απάντθςαν ότι τουσ είχαν προςεγγίςει άτομα που ηθτοφν βοικεια,
προκειμζνου να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά κζματα που αφοροφν τθ προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, και τθν αςφάλεια πειραματικϊν μοντζλων από κοινωνικά δίκτυα.
Το 40% των παραπάνω κατθγοριϊν πολιτϊν ηθτοφν βοικεια ςε μθνιαία ι ςε εβδομαδιαία βάςθ.
Πιό ςυγκεκριμζνα οι ερωτιςεισ αφοροφςαν για τα δικαιϊματα που ζχουν οι χριςτεσ του διαδικτφου. Πάντωσ όλεσ οι πτυχζσ που αφοροφν τθν αςφάλεια και τθ προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων, είναι κζματα που ςυηθτοφνται ςε μόνιμθ βάςθ.
Από τα κζματα για τα οποία ηθτείται κάποια λφςθ θ ςυμβουλι, το 30% είναι εντελϊσ άγνωςτα,
ενϊ μόλισ το 14% είναι γνωςτά και είναι δυνατόν να δοκοφν λφςεισ γι αυτά. Συχνά χρθςιμοποιοφνται οδθγίεσ και ςυμβουλζσ που προζρχονται από κεςμικά όργανα. Σχεδόν το 50% των ερωτθκζντων ηθτοφν πλθροφορίεσ ενϊ το 25% ηθτά εκπαίδευςθ ςε κζματα που αφοροφν το «Δίκαιο
ςτο Internet». Παρόμοια εικόνα εμφανίηεται ςε κζματα που αφοροφν τα δικαιϊματα των χρθςτϊν των κοινωνικϊν δικτφων. Συμπεραςματικά, εκπαίδευςθ χρειάηεται ςε όλα τα ςχετικά κζματα. Διαφοροποίθςθ υπάρχει μόνο ςτθ μορφι που πρζπει να ζχει θ ηθτοφμενθ υποςτιριξθ. Συγκεκριμζνο ςχζδιο υποςτιριξθσ ηθτά το 20-25% των ερωτθκζντων. Μεγαλφτερθ ηιτθςθ ζχουν κζματα γφρο από τθν πλθροφόρθςθ. Είναι λογικό και αναμενόμενο να ηθτείται πρίν και περιςςότερο
απ’ όλα, βαςικι αλλά και πιό εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ, προκειμζνου να καλυφκεί θ υπαρκτι
ζλλειψθ γνϊςθσ. Στθ ςυνζχεια να παραςχεκοφν οι απαραίτθτεσ επιπλζον γνϊςεισ που ςυνδζονται με τθν πολιτικι που ακολουκοφνται για τθν εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν ςτο χϊρο τθσ
εκπαίδευςθσ και να εξθγθκοφν οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ.
Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ του κζματοσ δείχνουν ότι θ αυτο-αξιολόγθςθ και θ επικυμία των
εκπαιδευτικϊν κοινωνιολόγων για περαιτζρω ςυηιτθςθ επί του κζματοσ, βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ
των διαδικαςιϊν του προγράμματοσ. Στισ απαντιςεισ των ερωτιςεων εκφράςτθκε θ επικυμία
πρόλθψθσ καταςτάςεων με ενζργειεσ μεςολάβθςθσ. Επιπλζον οι απαντϊντεσ εξζφραςαν τθν επικυμία τουσ για βοικεια εκ μζρουσ τθσ πολιτείασ και τθν αφξθςθ των ενεργειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ.

Στθριηόμενοι ςτα αποτελζςματα που ςυγκεντρώκθκαν εκ μζρουσ των εκπαιδευτικών, ςυμπεραίνουμε ότι θ ηιτθςθ εντοπίηεται ςτθν εξειδίκευςθ εκπαιδευτικών ςε ςχετικά κζματα, κακώσ
και ςτθν ανάπτυξθ τθσ υποςτιριξθσ ζκ μζρουσ του κοινωνικοφ κράτουσ.
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