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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  
Αριθμός Υποβολής: 2018-1-DE03-KA201-047411 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 
Υπόδηση ρόλων 

 

Σενάριο 

Ο Τζος είναι 14 χρονών. Στον ελεύθερο χρόνο του περνάει πολλή ώρα 

στο διαδίκτυο, είτε παίζοντας παιχνίδια είτε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Βλέπει συχνά δημοσιεύσεις που δεν αρέσουν σε άλλους και 

κάνουν άσχημα σχόλια, κοροϊδεύοντας το πρόσωπο που έκανε την 

ανάρτηση. Συνήθως, η αρχική δημοσίευση γίνεται από κάποιον 

άγνωστο. Βρίσκει τα σχόλια μίσους ξεκαρδιστικά και έτσι κοινοποιεί 

αυτές τις δημοσιεύσεις στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μια μέρα, ο Τζος έκανε ένα σύντομο βίντεο χορού (challenge) και το 

δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του. Πολύ σύντομα, άρχισε 

να παίρνει ειδοποιήσεις, τη μία μετά την άλλη. Ο κόσμος έλεγε ότι ήταν 

απαίσιος στο χορό, και ότι δε θα έπρεπε να χορεύει αφού είναι τόσο 

κακός σε αυτό. Υπήρχαν emojis που γελούσαν και σχόλια μίσους από 

αγνώστους, ανθρώπους που δεν είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή του. Το 

βίντεο συνέχισε να παίρνει όλο και περισσότερες προβολές και 

κοινοποιήσεις. Σύντομα, οι συμμαθητές του στο σχολείο είδαν το βίντεο 

και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και αυτοί, κοινοποιώντας το βίντεο στα 

προσωπικά τους μέσα δικτύωσης και γελώντας με εκείνον με τους 

φίλους τους. 
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Θύματα: 

Υπόθεσε ότι είσαι ο Τζος. 

 

Τι θα έκανες; 

Τι θα έλεγες σε αυτούς που κάνουν διαδικτυακό εκφοβισμό, αν μπορούσες να κάνεις μια συζήτηση μαζί 

τους ιδιαιτέρως; 

Τι θα έλεγες στους παρευρισκόμενους - θεατές; 

Τι θα έλεγες στους φίλους σου; 

 

Επίλεξε 3 από αυτές τις ερωτήσεις. Γράψε 1-2  προτάσεις  για κάθε συνομιλία. 

 

Θύτες: 

Υπόθεσε ότι κάνεις διαδικτυακό εκφοβισμό, κάνοντας σχόλια μίσους στη δημοσίευση του Τζος σχετικά 

με το χορό του. 

 

Τι θα έλεγες στον Τζος, αν τον έβλεπες αυτοπροσώπως; 

Αν σε ρωτούσε γιατί ήσουν τόσο κακός μαζί του, τι θα έλεγες; 

Θα αντιδρούσες με τον ίδιο τρόπο, όπως έκανες και στο διαδίκτυο; 

 

Γράψε 3-4 προτάσεις συνολικά. 

 

Φίλοι: 

Υπόθεσε ότι είσαι φίλος του Τζος και βλέπεις όλα αυτά να συμβαίνουν στο διαδίκτυο. 

Τι θα έκανες; 

Τι θα έλεγες στον Τζος;  

Θα μιλούσες σε κάποιον άλλο; 

 

Γράψε 3-4 προτάσεις συνολικά. 

 

Παρευρισκόμενοι - Θεατές: 

Υπόθεσε ότι είδες τη δημοσίευση με το χορό του Τζος, με πολλούς ανθρώπους να σχολιάζουν με μίσος 

από κάτω. 

Τι θα έκανες; 

 

Γράψε 2-3 προτάσεις. 
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Ετικέτα ενηλίκου 
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Ετικέτες μαθητών 

 

 

 

Θύτης 

Θύμα 

Παρευρισκόμενος 

Φίλος 
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