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Το πλάνο της ομιλίας 
 Ορισμοί, είδη 
 Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της 

έρευνας 
 Προκλήσεις στην έρευνα  
 Επιπολασμός (τρέχουσα εξάπλωση), 

ηλικία, φύλο 
  Προβλεπτικοί παράγοντες (οιωνοί) 

«συμμετοχής» στο cyberbullying  
 Συνέπειες, συσχετισμοί 
 Χειροτερεύει;  
 Στρατηγικές αντιμετώπισης 
 Πηγές (δράσης/ενημέρωσης), καθοδήγηση, 

παρεμβάσεις  
Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 
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Ε, αποτυχημένε! Σε 

μισούμε. Γιατί δεν 

εξαφανίζεσαι για 

πάντα; 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (AGGRESSION): πρόθεση για 

πρόκληση βλάβης 

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (CYBER-
AGGRESSION): πρόθεση για πρόκληση βλάβης μέσω 
κινητών τηλεφώνων ή του διαδικτύου 

 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING): επαναλαμβανόμενες 
επιθετικές ενέργειες εναντίον ατόμων που δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν εύκολα τον εαυτό τους ή η «συστηματική 
κατάχρηση εξουσίας». 

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING):  
μία «επιθετική, από πρόθεση, ενέργεια ομάδας ατόμων ή 
ενός ατόμου, μέσω κινητών τηλεφώνων ή του διαδικτύου, 
επαναλαμβανόμενα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
εναντίον ενός θύματος που αδυνατεί να υπερασπιστεί 
εύκολα τον εαυτό του/της» 
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Παραδοσιακός και κυβερνο-εκφοβισμός 

Παραδοσιακός ή offline εκφοβισμός (bullying) 
Φυσικός / Λεκτικός / κοινωνικός αποκλεισμός / διάδοση φημών 

 

 

 

 

 
 

Κυβερνο- ή online  

εκφοβισμός (cyber ή  

online bullying) 
Κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο 
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Ορολογία (1) 
[Κυβερνό-]εκφοβισμός/επιθετικότητα/θυματοποίηση; 
  

Οι Finkelhor et al. (2012) διατύπωσαν την άποψη ότι 

γίνεται κατάχρηση του όρου bullying και πρότειναν 

να δίνεται μια γενικότερη έμφαση στη 

θυματοποίηση. 
 

Οι Bauman et al. (2013) πρότειναν μία εστίαση του 

ενδιαφέροντος στην κυβερνο-επιθετικότητα (cyber-

aggression) αντί για τον κυβερνο-εκφοβισμό 

(cyberbullying). 
 

Στην πράξη, αυτό είναι που μετράνε πολλές μελέτες. 

Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 
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https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr


Ορολογία (2) 

Κάποιοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει γενικούς όρους 

όπως κυβερνο-θυματοποίηση (cyber victimization) (Law, 

Shapka, & Olson, 2010) ή διαδικτυακή παρενόχληση 

(online harassment) (Hinduja & Patchin, 2010). 

Οι Vandebosch και van Cleemput (2009) 

χρησιμοποίησαν τον όρο POP (potentially offensive 

internet and mobile phone practices – δυνητικά 

προσβλητικές πρακτικές μέσω διαδικτύου και κινητών 

τηλεφώνων).  

Ωστόσο, πολλές έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο  

«κυβερνο-εκφοβισμός» (“cyberbullying”).  
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Κυβερνο-εκφοβισμός (Cyberbullying): 

ξεκίνησε πριν το 2000,  

Bullying μέσω 

γραπτών 

μηνυμάτων: Η 

Wendy στέλνει 

άσεμνα μηνύματα 

στη Linda σε κάθε 

διάλειμμα 

αλλά οι περισσότερες αναφορές στον 
Τύπο και η ευαισθητοποίηση πάνω στο 
θέμα χρονολογούνται σε αυτόν τον 
αιώνα, με την αρχή να γίνεται με τον 
εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
– τώρα, όμως, έχει πολλές μορφές.   
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Μέσα για τον κυβερνο-εκφοβισμό: Δεδομένα από την 

Αγγλία, 2011: 1045 παιδιά ηλικίας 12-17 ετών. 
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Είδος εκφοβισμού μέσω κινητών - % των 

θυμάτων 

Είδος εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου - % των 

θυμάτων 
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ΕΙΔΗ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΣΗΣ / 

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Πολλά είδη συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:   

• επιθέσεις και απειλές 

• υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί 

• διαδικτυακοί λεκτικοί καυγάδες 

• επίμονος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberstalking) 

• αποκλεισμός από μια διαδικτυακή ομάδα 

• «μεταμφιέσεις» (το να προσποιείται κάποιος ότι είναι κάποιος 
άλλος για να στείλει / «ποστάρει» υλικό με στόχο να βλάψει 
κάποιον) 

• ανταλλαγή ντροπιαστικών πληροφοριών ή εικόνων κάποιου 
(outing) 

• Δημιουργία ψεύτικων προφίλ και διάδοση προσωπικού υλικού 
χωρίς συγκατάθεση  
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Cyberbullying: Διαφορές από το 

παραδοσιακό bullying 
 

 Εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την τεχνολογική γνώση 

 Είναι κατά κύριο λόγο έμμεση παρά άμεση (παρά 

πρόσωπο-με-πρόσωπο δηλαδή) – υπάρχει κάποιο είδος 

«μη ορατότητας» που καλύπτει εκείνους που κάνουν τον 

εκφοβισμό  

 Ο δράστης συνήθως δεν βλέπει την αντίδραση του θύματός 

του, τουλάχιστον όχι σε βραχυπρόθεσμο χρόνο  

 Η ποικιλία των ρόλων όσων παρίστανται (σα θεατές 

δηλαδή) στον κυβερνο-εκφοβισμό είναι πιο περίπλοκη 

 Το εύρος του εν δυνάμει «ακροατηρίου» είναι αυξημένο  

 Είναι δύσκολο να δραπετεύσεις. 

 Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 
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  Ήπειρος του επικεφαλής αρθρογράφου σε ομάδες ετών 

Βόρεια Αμερική 

Ευρώπη 

Ασία 

Αυστραλία 
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 Είδος άρθρου που αφορά το διαδικτυακό εκφοβισμό ανά ομάδες ετών 

Εμπειρικά δεδομένα 

Άρθρα γνώμης 

Αφηγηματική ανασκόπηση 

Μετα-ανάλυση* 

 

*Είδος στατιστικής ανάλυσης 

που εξάγει συμπεράσματα 

συνθέτοντας / συνδυάζοντας τα 

αποτελέσματα άλλων 

ανεξάρτητων μελετών  
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Θέματα που καλύφθηκαν σε 454 εμπειρικά άρθρα μεταξύ 
2000-2015 

• Θέματα ορισμού ή μέτρησης (7%) 
• Διαχρονικά δεδομένα (5%) 
• Ποιοτικά δεδομένα (7%) 

 
• Ποσοστά επιπολασμού (τρέχουσας εξάπλωσης) (38%) 
• Διαφορές στην ηλικία (16%) 
• Διαφορές στο φύλο (36%) 
• Συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων (3%) 
• Ομάδες μειονότητας (6%) 
• Άλλοι προβλεπτικοί παράγοντες «συμμετοχής» στο cyberbullying (57%) 

 
• Ομάδες συνομηλίκων, Κοινωνική δυναμική, Παριστάμενοι (20%)  
• Αποτελέσματα ανάμιξης (εννοεί των παρισταμένων/θεατών) (46%) 
• Δάσκαλοι (6%) 
• Γονείς (12%) 
• Αμφιθαλή αδέλφια (2%) 
• Νομικά θέματα (2%) 
• Στρατηγικές αντιμετώπισης (8%) 
• Πηγές (δράσης /ενημέρωσης) και παρεμβάσεις (9%) 
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Προκλήσεις στην προσπάθεια ορισμού του cyber-
bullying: χρησιμοποιώντας παραδοσιακά κριτήρια για 

τον κυβερνοχώρο 

Ανισορροπία δύναμης: η συνηθισμένη «φυσική δύναμη» ή 
οι «αριθμοί» δεν έχουν ισχύ – ΟΜΩΣ, έχουν ισχύ οι 
καλύτερες δεξιότητες πάνω στην πληροφορική και τις 
επικοινωνίες (ICT, Information and Communications 
Technology) και η ανωνυμία (ή αν δεν υπάρχει 
ανωνυμία, ενδεχομένως να εξακολουθούν να ισχύουν 
συμβατικά/συνηθισμένα κριτήρια) 

Επανάληψη: μία μοναδική πράξη του δράστη μπορεί να τη 
δουν ή να την αναπαράγουν άλλοι πολλές φορές – 
υπάρχουν αρκετά διαφορετικές πτυχές της 
επαναληψιμότητας στο cyberbullying. 
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Πρωτότυπο ppt από Peter K. Smith (έκδοση pdf εδώ) – Μετάφραση στα ελληνικά: Σωτήριος Γ. Μάιπας 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr


Εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται από τους νέους 

Μία διακρατική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 6 χώρες 
[συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας] από τους 
Menesini et al. (2012,2013) ζήτησε, μέσω σεναρίων, 
από παιδιά 11-17 ετών να κρίνουν εάν έκαναν 
cyberbullying ή όχι. 

Το πιο σημαντικό κριτήριο: η ανισορροπία δύναμης 

Στη συνέχεια: η σκοπιμότητα και η ανωνυμία του δράστη 
ως υποκατάστατο της ανισορροπίας στη δύναμη 

Λιγότερο σημαντικά: η επανάληψη και επίσης ο 
δημόσιος / ιδιωτικός χαρακτήρας που πλαισίωνε την 
ενέργεια.  
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Προκλήσεις στη μέτρηση του cyber-bullying 

Οι διαδικασίες μέτρησης πρέπει να προσδιορίζονται με 
σαφήνεια.  

Συστηματικές ανασκοπήσεις 44 εργαλείων (εννοεί π.χ. τα ειδικά 

ερωτηματολόγια) του cyberbullying από τους Berne et al. 
(2013) και τους Frisén et al. (2013) βρήκαν ότι πολλά 
δεν έδιναν επαρκείς ορισμούς (μόνο 13 στα 44 
ανέφεραν την ανισορροπία στη δύναμη) και λίγα 
ανέφεραν την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους.  

Οι περίοδοι αναφοράς και τα σημεία cutoff διέφεραν 
(αναφέρεται στα σημεία διαχωρισμού bullying – μη bullying).  

Παρόμοια ευρήματα από τους Vivolo-Kantor et al. (2014). 
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Η μεγαλύτερης σημασίας πρόκληση 

των ιστορικών παραγόντων 

• Ιστορικοί παράγοντες που δεν είναι ασήμαντοι στο 
παραδοσιακό bullying, π.χ. αλλαγές στον ορισμό, αλλά 
συνήθως προσδιορίζονται/αξιολογούνται σε δεκαετίες. 

• Πολύ πιο σημαντικοί και γρήγοροι στο cyberbullying   

• Αλλαγές στις τεχνολογίες και στην απήχησή τους στον 
κόσμο (π.χ. μηνύματα κειμένου  άμεσα μηνύματα 
(instant messaging) → ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης). 
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Δύο παραδείγματα της επίδρασης των 

ιστορικών αλλαγών στην έρευνα: 
(1) Οι Noret & Rivers (2006) παρέχουν τα καλύτερα διαχρονικά 

δεδομένα για το cyberbullying στην Αγγλία (πάνω από 11.000 
μαθητές από το 2002 έως το 2005), αλλά χρησιμοποίησαν 
την ερώτηση «πόσο συχνά έχετε λάβει τυχόν άσεμνα ή 
απειλητικά μηνύματα κειμένου ή emails;» – αυτά τώρα 
αποτελούν μόνο ένα μέρος του cyberbullying. 

(2) Το project “DAPHNE” (2007-2009) διέκρινε τις μορφές του 
cyberbullying «μέσω κινητού τηλεφώνου» και «μέσω 
διαδικτύου» – αλλά τώρα, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(smart phones) που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
περιπλέκουν αυτόν το διαχωρισμό.   
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Ποσοστά επιπολασμού 
Οι Modecki et al. (2014) εξέτασαν τα ποσοστά 
επιπολασμού (εννοεί τα ποσοστά υπαρχόντων περιστατικών τη στιγμή της 

έρευνας) σε 80 μελέτες.  
[Αυτο-αναφορές για bullying και θυματοποίηση από 
συνομηλίκους] 

Το cyberbullying βρέθηκε λιγότερο από το παραδοσιακό 
bullying. Μέσες τιμές: 

 TrB 35%  CyB 16% 

 TrV 36%  CyV 15% 

Σημαντική επικάλυψη 

 TrB, CyB    r=.47 

 TrV, CyV  r=.40 
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Μεγάλες διακυμάνσεις στα αναφερόμενα 

ποσοστά επιπολασμού 

Κάποιες μελέτες αναφέρουν μικρά ποσοστά:  
 

Olweus (2012), μεταξύ του 2007 και του 2010  

ΗΠΑ: περίπου 4-5% για ηλικίες 8-19 ετών 
 

Νορβηγία: περίπου 3-4%, για ηλικίες 9-17 
ετών 
 

Läftman et al. (2013): περίπου 2 με 5% στη 
Σουηδία για ηλικίες 15-16 ετών για το 2008.  
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Μεγάλες διακυμάνσεις στα αναφερόμενα ποσοστά 

επιπολασμού  

Hinduja and Patchin (2012):  

 «Τα ευρήματα του Olweus ότι το 4,1-5,0% των νέων έχει 
υποστεί cyberbullying και ότι το 2,5-3,2% των νέων έχει 
κυβερνο-εκφοβίσει άλλους απλά δεν συμβαδίζει με τη 
βαρύτητα των διαθέσιμων στοιχείων».   

Οι δικές τους μελέτες πρότειναν ότι το 20% των ατόμων ηλικίας 
11 με 18 ετών έχουν πέσει θύμα cyberbullying – και σε μία 
ανασκόπηση 35 δημοσιευμένων άρθρων, διαπίστωσαν ότι 
κατά μέσο όρο το 24% των μαθητών είχε υποστεί 
cyberbullying και το 17% είχε κυβερνο-εκφοβίσει άλλους. 

Υψηλά ποσοστά 35%-57% αναφέρθηκαν για την ηπειρωτική 
Κίνα, με δεδομένα που συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2012 
από τους Zhou et al. (2013). 
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Κάποιες αιτίες για τις διακυμάνσεις στα μεγέθη 

που καταγράφονται 
 Το κατώφλι (cut-off, σημείο διαχωρισμού μεταξύ bullying – μη bullying) στη 

συχνότητα (μόνο μία φορά ή δύο;) 

 Χρονική περίοδος αναφοράς (τον προηγούμενο μήνα; πάντα;) 

 Οι ορισμοί που περικλείουν ή όχι την επανάληψη και/ή την 
ανισορροπία στη δύναμη 

 Η φύση και η ηλικία του δείγματος 

 Η έμφαση σε συγκεκριμένα μέσα ή πρακτικές bullying 

 Η ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας [συχνά δεν αναφέρεται!] 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ: περιστασιακά ή μη επαναλαμβανόμενα 
περιστατικά μπορεί να αναφέρονται για πάνω από το 20% των 
νέων, αλλά σοβαρά ή πρόσφατα ή επαναλαμβανόμενα 
περιστατικά αναφέρονται συνήθως μόνο από το 5% περίπου – 
μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το παραδοσιακό bullying. 

Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 

Πρωτότυπο ppt από Peter K. Smith (έκδοση pdf εδώ) – Μετάφραση στα ελληνικά: Σωτήριος Γ. Μάιπας 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr
onpodium.gr


Cross et al. (2011): 7418 Αυστραλοί μαθητές, 8-14 ετών, 106 σχολεία, τέλη 2007 

Θύμα του cyber-bullying (κατά την προηγούμενη 

περίοδο) 

Κατ’ επανάληψη 
(κάθε λίγες 

εβδομάδες ή πιο 

συχνά)  

Μία ή 

περισσότερες 

φορές (όχι κατ’ 

επανάληψη) 

Μέσω απειλητικών μηνυμάτων 1,7%  4,9% 

Μέσω άσεμνων μηνυμάτων στο διαδίκτυο (MSN) 3,0% 10,0% 

Μέσω άσεμνων μηνυμάτων κειμένου ή τηλεφωνημάτων-

φάρσα στο κινητό μου τηλέφωνο 

1,9%  6,6% 

Μέσω χρησιμοποίησης του δικού μου ψευδώνυμου ή των 

δικών μου κωδικών, προσποιούμενοι εμένα, για να βλάψουν 

κάποιον άλλον 

1,6%  6,4% 

Μέσω αποστολής των δικών μου emails, μηνυμάτων, 

φωτογραφιών και βίντεο σε άλλους 

0,7%  2,8% 

Μέσω ανάρτησης κακόβουλων και άσεμνων σχολίων για 

εμένα ή φωτογραφιών μου σε ιστοσελίδες 

1,4%  5,8% 

Μέσω αποστολής κακόβουλων ή άσεμνων μηνυμάτων ή 

φωτογραφιών που αφορούν εμένα στα κινητά τηλέφωνα 

άλλων 

0,6%  2,8% 

Μέσω εσκεμμένων παραβλέψεων ή «ξεχασμένων» 

πραγμάτων στο διαδίκτυο 

2,4% 10,6% 
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Παιδιά στο διαδίκτυο στην ΕΕ: Κίνδυνοι και 

ασφάλεια στο διαδίκτυο. Livingstone et al. (2011) 

Έρευνες κατά την άνοιξη / καλοκαίρι του 2010. 
Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία περίπου 1000 
παιδιών, ηλικίας μεταξύ 9 και 16 ετών, σε κάθε μία από τις 
25 ευρωπαϊκές χώρες.  

Ποσοστό που έπεσε θύμα bullying τους τελευταίους 12 
μήνες: 

ΣΟΥΗΔΙΑ         11% στο διαδίκτυο       28% συνολικά 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ           5% στο διαδίκτυο       18% συνολικά  

ΣΥΝΟΛΟ  6% στο διαδίκτυο      19% συνολικά 
 

[Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα του HBSC!  
(HBSC: Health Behaviour in School-aged Children – δίκτυο ερευνών σχετικά με τη συμπεριφορά σε 
θέματα υγείας παιδιών που βρίσκονται σε ηλικία σχολείου) 

Βλέπε Smith, Robinson & Marchi, 2016] 
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Γενικές διαφορές σχετικά με ηλικία και φύλλο 

• ΗΛΙΚΙΑ: κορύφωση «συμμετοχής» σε θέματα cyber-bullying 
περίπου στα 15 έτη – ίσως λίγο αργότερα σε σχέση με το 
παραδοσιακό bullying. 

 

• ΦΥΛΟ: αντιφατικά ευρήματα από διαφορετικές μελέτες 

Κάποιες μελέτες βρίσκουν ότι τα κορίτσια εμπλέκονται σχετικώς 
περισσότερο στο cyber-bullying παρά στο παραδοσιακό bullying, 
π.χ. από Beckman et al. (2013), Σουηδία, παιδιά 13-15 ετών: 

 

 

 

 

 

 

 
 

TrB: Traditional (Παραδοσιακό) Bullying, TrV: Traditional Victimization (Παραδοσιακή 
Θυματοποίηση) 

CyB: Cyber-bullying, CyV: Cyber-victimization (Κυβερνο-θυματοποίηση) 

  TrB   TrV   CyB   CyV 

ΑΓΟΡΙΑ 10,0   4,9   1,1   1,5 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ   5,8   5,0   1,3   3,2 
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Διαφορές σχετικά με το φύλο 

Οι Barlett & Coyne (2014) εξέτασαν 122 μεγέθη 
σχετικά με την επίδραση του φύλου από 109 
ερευνητικά άρθρα για τη διάπραξη cyberbullying.   

Συνολικά, Α>Κ, αλλά υπήρχε εξάρτηση από την 
ηλικία– 

 μέχρι την πρώιμη εφηβεία K>A 

 αργότερα στην εφηβεία A>K 
 

Ίσως υπάρχει εξάρτηση από τον τύπο του 
cyberbullying (ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων; 
διαδικτυακά παιχνίδια;) 

Τα κορίτσια πιθανώς να ενδιαφέρονται σχετικά 
περισσότερο για τη βλάβη της υπόληψης ως μέσο 
του bullying. 
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Προβλεπτικοί παράγοντες για τη συμμετοχή στο 

cyber-bullying  
• Η συμμετοχή σε παραδοσιακό bullying [πολλές έρευνες] και 

άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές (Mishna et al., 2012; 
Läftman et al., 2013). 

• Ο χρόνος που περνούν με τις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Hinduja & Patchin, 2008; Smith et al., 2008; 
Tsitsika et al. 2015), οι πιο προχωρημένες δυνατότητες σχετικά 
με το διαδίκτυο (Vandebosch & van Cleemput, 2008), οι 
ριψοκίνδυνες πρακτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Peluchette et al., 2015).  

• Οικογένεια – μεγαλύτερη διαμάχη φροντιστών-παιδιών (Ybarra 
& Mitchell, 2007), χαμηλότερη γονική υποστήριξη στους 
εφήβους (Wang et al., 2009), έλλειψη επικοινωνίας με τους 
γονείς (Law et al., 2010), πολύ περιοριστική επίβλεψη (Sasson 
& Mesch, 2014). 

• Ομάδα συνομηλίκων – επιτακτικές νόρμες (Sasson & Mesch, 
2014). 
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Έλλειψη ενσυναίσθησης 
• Πολλές έρευνες δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης 

στους παραδοσιακούς «νταήδες» (που δεν έχουν 
βρεθεί σε θέση θύματος).  

• «Φαινόμενο διαδικτυακής έλλειψης αναστολών» – 
ο «κυβερνο-νταής» δεν μπορεί να δει το θύμα ή 
τις αντιδράσεις του/της – ίσως αυτό να σημαίνει 
ότι η ενσυναίσθηση είναι λιγότερο σημαντική στο 
cyberbullying – όμως, έρευνες σε Ιταλία (Renati 
et al., 2012), Σιγκαπούρη (Ang & Goh, 2010) και 
Τουρκία (Topcu & Erdur-Baker, 2012) βρήκαν 
χαμηλή τη συναισθηματική ενσυναίσθηση στους 
«κυβερνο-νταήδες». 
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Ηθική απελευθέρωση 

• Ηθική απελευθέρωση – μία διαδικασία μέσω της 
οποίας κάποιος μπορεί να παρακάμψει τους 
συνήθεις συλλογισμούς που μας αποτρέπουν από το 
να βλάψουμε σοβαρά κάποιον άλλον άνθρωπο. 

• Τα μέσα για αυτήν μπορούν να περιλαμβάνουν μία 
«νοητική αναδόμηση» (αντιμετώπιση της επίθεσης 
ως δικαιολογημένη – «Το άξιζε»), μία 
ελαχιστοποίηση του ρόλου συμμετοχής κάποιου 
(«Δεν το ξεκίνησα εγώ»), μία παράβλεψη ή μία 
διαστρέβλωση των συνεπειών («Ήταν μόνο για 
πλάκα») ή κατηγορίες προς το θύμα («Εκείνος το 
ξεκίνησε»). 
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Η Ηθική Απελευθέρωση μήπως είναι πιο εύκολη στο 

cyberbullying (αφού ο «νταής» δεν βλέπει το θύμα); 

• Οι Gini, Pozzoli και Hymel (2013) πραγματοποίησαν 
μία μετα-ανάλυση 11 μελετών πάνω στο 
παραδοσιακό bullying και 4 πάνω στο cyberbullying. 
Το “effect size” (μέγεθος της επίδρασης, ποσοτικό μέτρο της 

ισχύς ενός φαινομένου) που συνδέει την Ηθική 
Απελευθέρωση με το παραδοσιακό bullying ήταν 
r=0.25 και για το cyberbullying, ήταν r=0.31. 

• Αυτές οι συσχετίσεις ήταν παρόμοιες για τα αγόρια 
και τα κορίτσια, αλλά ήταν σημαντικά ισχυρότερες 
για τους εφήβους συγκριτικά με τα νεαρότερα 
παιδιά.  
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Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας γνωστής 

ως «Σκοτεινή Τριάδα»  
Η «Σκοτεινή Τριάδα» (“Dark Triad”) συνδυάζει το Μακιαβελισμό 

(ψυχρή χειραγωγική συμπεριφορά), το Ναρκισσισμό (αίσθηση 

αυτονόητου δικαιώματος – να συμφωνούν όλοι μαζί τους – και υπεροχής) 

και την Ψυχοπάθεια (παρορμητισμός, αναζήτηση έντονων 

συγκινήσεων, χαμηλή ενσυναίσθηση, χαμηλή νευρικότητα). Μπορεί 

να μετρηθεί σε υποκλινικά επίπεδα (χωρίς κλινικά συμπτώματα ακόμα δηλαδή). 

Gibb & Devereux (2014): 297 μαθητές κολλεγίων στις ΗΠΑ. Το να έχει 

βρεθεί κανείς στη θέση κυβερνο-θύματος ή να πάσχει από 

ψυχοπάθεια είναι προβλεπτικοί παράγοντες για τη διάπραξη 

cyberbullying. 

Pabian et al. (2015): 324 έφηβοι χρήστες του Facebook, 14-18 ετών, 

Βέλγιο. Η έντονη χρήση του Facebook και η ψυχοπάθεια αποτελούν 

προβλεπτικούς παράγοντες για την εμφάνιση κυβερνο-επιθετικότητας 

στο Facebook. 
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Επιρροή των media 
• Κάποιες έρευνες έχουν τεκμηριώσει συνδέσεις 

μεταξύ της έκθεσης σε σκηνές βίας στα media 
και της συμμετοχής στο bullying ή στο 
cyberbullying.  

• Οι Calvete et al. (2010) σε μια μελέτη στην 
Ισπανία και οι and Fanti et al. (2012) σε μια 
μελέτη στην Κύπρο βρήκαν συσχετίσεις μεταξύ 
της έκθεσης σε σκηνές βίας στα media 
(τηλεόραση, διαδίκτυο, ταινίες, 
βιντεοπαιχνίδια) τόσο του cyber-bullying όσο 
και της κυβερνο-θυματοποίησης (cyber 
victimization).  
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Gradinger, Strohmeier & Spiel (2009) 
DEP=depression (κατάθλιψη), SOM=somatic (σωματικά συμπτώματα) 

Αυστριακοί 
μαθητές, 
14-19 ετών 

Καμία 
συμμετοχή 

Tr 

V 

Cy 

V 

Tr+Cy 

V 

Tr 

BV 

Tr+Cy 

BV 

DEP 0,28 0,45 0,51 0,80 0,46 1,10 

SOM 0,42 0,63 0,59 0,71 0,66 0,86 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:  

Campbell, Spears, Slee, Butler & Kift (2012).  

Αυστραλοί 
μαθητές, 9-
19 ετών 

Καμία 
συμμετοχή 

Tr 

V 

Tr 

BV 

Cy 

V 

Cy 

BV 

Tr + 
Cy  

V 

Tr + Cy  

BV 

SDQ 
(Strengths & 
difficulties 
questionnaire - 
Ερωτηματολόγιο 
Δυνατοτήτων και 
Δυσκολιών) 

Το υψηλό 
score είναι 
χειρότερο 

9,7 11,0 12,7 12,5 13,5 15,3 15,6 
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Επιπτώσεις: Beckman (2012).  

Σουηδοί 
μαθητές,  

13-16 ετών 

Καμία 
συμμετοχή 

Tr  

V 

Cy  

V 

Tr + Cy V 

Ψυχοσωματικά 
προβλήματα 

Το υψηλό score 
είναι χειρότερο 

-1,45 -0,64 -0,27 1,83 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Kowalski & Limber (2013).  

Μαθητές στις ΗΠΑ, 13-
16 ετών 

Καμία 
συμμετοχή 

Cy  

B 

Cy  

V 

Cy  

BV 

Κατάθλιψη 

Αυτοκτονικός ιδεασµός  

Χαμηλοί βαθμοί 

26,7 

1,23 

3,02 

31,8 

1,65 

4,10 

36,1 

1,71 

3,56 

44,8 

2,06 

4,10 

Καμία 
συμμετοχή 

Tr  

B 

Tr  

V 

Tr 

BV 

Κατάθλιψη 

Αυτοκτονικός ιδεασµός  

Χαμηλοί βαθμοί 

25,9 

1,19 

2,97 

20,1 

1,64 

3,73 

34,3 

1,46 

3,24 

36,3 

1,84 

4,25 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Vieno et al. (2014).  

Ιταλοί μαθητές 12-14 

ετών / λόγοι 

πιθανοτήτων (odds 

ratios) 

Καμία 

συμμετοχή 
Περιστασιακά Συχνά 

TrV: ψυχολογικά 

συμπτώματα 
1 1,73 2,03 

CyV: ψυχολογικά 

συμπτώματα 
1 1,68 2,07 

TrV: σωματικά 

συμπτώματα 
1 1,53 1,59 

CyV: σωματικά 

συμπτώματα 
1 1,79 2,32 
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Περιληπτικά… 

 οι επιπτώσεις του να είσαι θύμα κυβερνο-
εκφοβισμού είναι εξίσου και πιθανότατα χειρότερες 
από τα να είσαι θύμα παραδοσιακού εκφοβισμού 

 το να είσαι θύμα τόσο παραδοσιακών επιθέσεων 
όσο και κυβερνο-επιθέσεων συνδέεται με ιδιαιτέρως 
χειρότερα αποτελέσματα 

 όπως το να είσαι ένας «νταής-θύμα». 

Όμως, υπάρχει έλλειψη σε δια-τομεακές μελέτες για 
τον προσδιορισμού αιτίου-αποτελέσματος. 
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Διαχρονικές μελέτες 
ΘΥΜΑΤΑ:  

Gámez-Guadix et al. (2013): Ισπανοί έφηβοι. Το να είσαι θύμα στο 

cyberbullying προμήνυε αύξηση στα συμπτώματα κατάθλιψης και το 

να έχεις συμπτώματα κατάθλιψης προμήνυε ρόλο θύματος σε 

cyberbullying, υποδεικνύοντας έναν «φαύλο κύκλο».  

Landoll et al. (2015): έφηβοι από τις ΗΠΑ. Διαπιστώθηκε ότι το να είσαι 

θύμα του cyberbullying αύξανε την κατάθλιψη, με την έρευνα να 

λαμβάνει ακόμη υπόψη και την ήδη υπάρχουσα παραδοσιακή 

θυματοποίηση και το κοινωνικό άγχος (άγχος εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους). 

ΔΡΑΣΤΕΣ:  

Badaly et al. (2013): έφηβοι από τις ΗΠΑ. Η δημοτικότητα συνδέθηκε με 

αυξήσεις στην ηλεκτρονική επιθετικότητα με την πάροδο του χρόνου & 

στα κορίτσια (αλλά όχι στα αγόρια), η ηλεκτρονική επιθετικότητα 

ενίσχυσε τη δημοτικότητά τους. 
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Αυτοκτονικός ιδεασµός, αυτοκτονίες 

Πέντε έρευνες στις ΗΠΑ: Οι Hinduja & Patchin (2010), Hay & 

Meldrum (2010), Bauman, Toomey & Walker (2013), Kowalski 

& Limber (2013) και Messias et al. (2014) βρήκαν ότι το να είσαι 

θύμα του cyberbullying συνδεόταν σημαντικά με αυτοκτονικές 

σκέψεις, είτε σε συγκρίσιμο επίπεδο με την αντίστοιχη συσχέτιση 

για το παραδοσιακό bullying είτε σε μεγαλύτερο. 

Τόσο η παραδοσιακή όσο και η 

κυβερνο-θυματοποίηση έχουν 

συνδεθεί με αυτοκτονικούς ιδεασμούς, 

πραγματικές απόπειρες αυτοκτονίας ή 

αυτοκτονικούς θανάτους.   
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Δύο από αυτές τις μελέτες διαπίστωσαν ότι η υποστήριξη 
από τους γονείς και/ή η προϋπάρχουσα κατάθλιψη ήταν 
σημαντικοί παράγοντες που μεσολαβούσαν μεταξύ της 
θυματοποίησης και των αποπειρών αυτοκτονίας.  

Πολλοί παράγοντες εμπλέκονται στις πραγματικές 
αυτοκτονίες – οι εμπειρίες του κυβερνο-θύματος στο 
σχολείο φαίνεται να συνεισφέρουν σε περιπτώσεις 
αυτοκτονικών ιδεασμών και σε ένα μικρό αριθμό 
πραγματικών αυτοκτονιών, αλλά είναι πολύ πιθανόν 
ότι θα είναι επίσης παρούσες η προϋπάρχουσα 
κατάθλιψη και/ή οι οικογενειακές δυσκολίες.   

 Αυτό καθιστά δύσκολο το να πούμε ότι μία αυτοκτονία 
«προκλήθηκε» από το bullying, παρόλο που σε κάποιες 
περιπτώσεις ίσως φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο. 
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Χειροτερεύει το cyberbullying;  
[Έρευνες της HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, διεθνής συμμαχία ερευνητών για τη 

σχετική με την υγεία συμπεριφορά παιδιών σχολικής ηλικίας) υποδεικνύουν κάποια μείωση 

στους συνολικούς δείκτες bullying σε πολλές χώρες] 

ΗΠΑ: “Youth Internet Safety Survey” (έρευνα για την ασφάλεια του διαδικτύου για τους 

νέους), 10-17 ετών, 2000, 2005, 2010.  

 Η διαδικτυακή παρενόχληση αυξήθηκε από 6% σε 9% και μετά 11%, με αυτό 

να είναι πιο εμφανές στα κορίτσια.  

ΗΠΑ: “Growing Up with Media” (Μεγαλώνοντας με τα media), έρευνα σε παιδιά 10-

15 ετών, 2006, 2007, 2008: τα περισσότερα ποσοστά βίαιων διαδικτυακών 

εμπειριών από νέους ήταν σταθερά κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος 36 

μηνών (όσο διήρκεσε η συλλογή δεδομένων στην έρευνά τους δηλαδή). 

ΗΒ: 4 σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Αγγλία το 2008 και το 2011: διαπιστώθηκε 

μία μείωση στο παραδοσιακό bullying, καμία αλλαγή στο cyberbullying. 

ΕΥΡΩΠΗ: Μία follow-up έρευνα (έρευνα που «παρακολουθεί» την πρόοδο/εξέλιξη 

δηλαδή) του δικτύου  “EU Kids Online” σε 7 χώρες  από το 2010 έως το 2013/14 

υποδεικνύει «κάποια αύξηση στο cyberbullying, ειδικά για τα κορίτσια – 

ωστόσο, το offline (μη διαδικτυακό) bullying παραμένει μεγαλύτερο» 

[9%→12%]. 

Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 

Πρωτότυπο ppt από Peter K. Smith (έκδοση pdf εδώ) – Μετάφραση στα ελληνικά: Σωτήριος Γ. Μάιπας 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr


Waasdorp et al. (2017): Δεκαετής έρευνα σε 109 
σχολεία στο Maryland (σταθμισμένα δεδομένα)  

(α) θύματα (όλα τα είδη bullying) 
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Waasdorp et al. (2017): Δεκαετής έρευνα σε 109 
σχολεία στο Maryland (σταθμισμένα δεδομένα)  

(β) θύματα (cyberbullying) 
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Στρατηγικές αντιμετώπισης: Δεδομένα από Αγγλία, 2011 
% αναφορές των θυμάτων του Cyberbullying 

Mobile Bullying 

 (μέσω κινητών τηλεφώνων) 

Internet Bullying  

(μέσω διαδικτύου) 

Ένιωσαν αβοήθητοι 10,9 10,3 

Αγνόησαν αυτό που συνέβη 26,1 25,6 

Έκλεισαν το κινητό 19,6 n/a 

Σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το Ίντερνετ n/a 5,1 

Το είπαν σε ένα φίλο 28,3 24,4 

Το είπαν σε ένα γονέα 21,7 21,8 

Το είπαν σε ένα δάσκαλο 10,9 7,7 

Ζήτησαν από τον «νταή» να σταματήσει 17,4 9,0 

«Μπλοκάρισαν» τους θύτες 10,9 29,5 

Άλλαξαν αριθμό τηλεφώνου 4,3 n/a 

Το ανέφεραν στην εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας / παροχής Ίντερνετ  
2,2 3,8 

Ανταπέδωσαν 6,5 9,0 
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Στρατηγικές αντιμετώπισης από μαθητές μέσης ηλικίας περίπου 16 
ετών στην ηπειρωτική Κίνα (Zhou et al., 2013). 

Δεν δίνουν σημασία / δεν αντιδρούν     46% 

Μιλούν για την εμπειρία τους / αναζητούν βοήθεια  36% 

[σε συμμαθητές/φίλους 66%, γονείς 29%, αμφιθαλή αδέλφια 28%, 
δασκάλους 3%] 

Διαγράφουν το υλικό      32% 

Αλλάζουν διαδικτυακό λογαριασμό      25%  

Αναζητούν εκδίκηση      12% 
 

Διαχρονική μελέτη σε ελβετικά σχολεία, σε μαθητές 13 ετών 
(Machmutow et al., 2012).  

Τόσο η παραδοσιακή όσο και η κυβερνο-θυματοποίηση συνδέθηκαν με 
υψηλά επίπεδα κατάθλιψης – επίσης, η κυβερνο-θυματοποίηση προμήνυε 
αυξήσεις στην κατάθλιψη κατά το χρονικό διάστημα της δεύτερης 
συλλογής δεδομένων της έρευνας.  

Με την πάροδο του χρόνου, η αναζήτηση στήριξης από συνομηλίκους και 
από την οικογένεια συνδεόταν με μειωμένη κατάθλιψη, ενώ οι δυναμικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης (όπως η εύρεση και η επαφή με τον θύτη) 
συνδέονταν με αυξημένη κατάθλιψη.   
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Κατευθυντήριες οδηγίες / πηγές / 

παρεμβάσεις για το cyberbullying 

Γενικά, το cyberbullying πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
με σαφήνεια στα κάτωθι: 
 Πολιτικές των σχολείων 

 Υλικό anti-bullying 

 Εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους σχετικά με δράσεις anti-bullying 

 Κατευθυντήριες οδηγίες για γονείς 

 Κατευθυντήριες οδηγίες για παιδιά και νέους  

Πολλές οργανώσεις / ιστοσελίδες, π.χ.:  
 Childnet International http://childnet-int.org/ 

 CyberTraining – A Research-based European Training Manual on Cyberbullying:  

  http://www.cybertraining-project.org 

 Digizen.org 

  http://old.digizen.org/cyberbullying/  

 Kids and Media 

  http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-
bullying/  

and many others … Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 

Πρωτότυπο ppt από Peter K. Smith (έκδοση pdf εδώ) – Μετάφραση στα ελληνικά: Σωτήριος Γ. Μάιπας 

http://childnet-int.org/
http://childnet-int.org/
http://childnet-int.org/
http://www.cybertraining-project.org/
http://www.cybertraining-project.org/
http://www.cybertraining-project.org/
http://old.digizen.org/cyberbullying/
http://old.digizen.org/cyberbullying/
http://old.digizen.org/cyberbullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
http://www.kidsandmedia.co.uk/european-training-courses-against-cyber-bullying/
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr


Κατευθυντήριες οδηγίες του COST*   

COST ACTION IS0801 Guidelines 2012 
*COST: Διακυβερνητικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επιστήμη 

και την τεχνολογία, 

European Cooperation in Science and Technology  

Περιεχόμενο:  
 

• Ανασκόπηση των στοιχείων, 

βασισμένη στην ερευνητική 

βιβλιογραφία 
 

• Βασικά ευρήματα από την ανάλυση 

περιεχομένου 54 κατευθυντήριων 

οδηγιών  
 

• Συστάσεις για προληπτικές πολιτικές 

και πρακτικές, κατανόηση και επάρκεια  

σχετικών ικανοτήτων, για συνεργασίες 

και για το κοινωνικό περιβάλλον 
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Κύκλοι ποιότητας 
Οι Κύκλοι Ποιότητας (Quality Circles, QCs) είναι ομάδες επίλυσης 

προβλημάτων, με επίκεντρο την αίθουσα διδασκαλίας. Ακολουθούν 
ένα σύνολο διαδικασιών: σχηματισμός ομάδας, συλλογή δεδομένων, 
why-why (γιατί-γιατί), how-how (πώς-πώς) κτλ, παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων.  

Μπορούν να αξιοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των bullying και cyberbullying.  

Οι Paul et al. (2010, 2012) ασχολήθηκαν με την εφαρμογή των QCs σε 
ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης του ΗΒ σχετικά με την κατανόηση 
και τη μείωση του (cyber)bullying. Οι QCs αποτέλεσαν μία 
διαδικασία συμμετοχής για τους μαθητές. Οι μαθητές πρότειναν μια 
σειρά λύσεων (οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν ήταν χρήσιμες για το 
προσωπικό στην κατανόηση του τρόπου μεταβολής του bullying με την 

πάροδο του χρόνου, π.χ. νέες μορφές cyberbullying) και έδωσαν κάποιες 
προτάσεις για παρέμβαση.  
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Παρεμβάσεις για το cyberbullying 

Ang (2015): 

 γενική εκπαίδευση για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και 
την τροποποίηση των πεποιθήσεων που υποστηρίζουν την 
επιθετικότητα 

 ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπεριφορά στο 
διαδίκτυο [αναφορά κατάχρησης, διατήρηση 
αποδεικτικών στοιχείων, πληροφόρηση για τα νομικά 
δικαιώματα, χρήσιμες ιστοσελίδες] 

 ανάπτυξη ισχυρών και ωφέλιμων δεσμών μεταξύ γονέων 
και εφήβων [ενασχόληση με ενδιαφέρον χωρίς, όμως, να 
γίνονται υπερβολικά περιοριστικοί]  

 εκπαίδευση για τους δασκάλους 
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Το cyberbullying συχνά δεν ξεκινάει στο σχολείο, αλλά συχνά 
εμπλέκονται συμμαθητές – σημαντική αλληλοεπικάλυψη 
της συμμετοχής και σε offline (εκτός διαδικτύου δηλαδή) και σε 
online bullying (Kowalski et al., 2014). 

Κάποια προγράμματα στοχεύουν κυρίως στο παραδοσιακό 
bullying, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν θετική επίδραση 
και στο cyberbullying: 

ΑΥΣΤΡΙΑ: VISC Social Competence Program  
       Gradinger, Yanagida, Strohmeier & Spiel (2016) 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ: KiVa  
 Salmivalli, Kärna, & Poskiparta (2011) 

Κάποια προγράμματα στοχεύουν τόσο στο παραδοσιακό όσο 
και στο cyberbullying: 

ΙΤΑΛΙΑ: NoTrap!  
 Palladino, Nocentini, & Menesini (2016) [τώρα στην 3η έκδοση] 

ΗΠΑ: BullyDown (πρόγραμμα που βασίζεται σε αποστολές 
γραπτών μηνυμάτων) 

 Ybarra et al. (2016) 

Original ppt by Peter K. Smith (pdf version here) – Translated in Greek by Sotirios G. Maipas 

Πρωτότυπο ppt από Peter K. Smith (έκδοση pdf εδώ) – Μετάφραση στα ελληνικά: Σωτήριος Γ. Μάιπας 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0017/320804/21ENSEC_June22017.pdf
onpodium.gr


Μερικά προγράμματα που στοχεύουν κυρίως στο 
cyberbullying: 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Cyber Friendly Schools  
 Cross et al. (2016) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Media Heroes (Medienhelden)  
       Schulze-Krumbholz et al. (2016) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Online Pestkoppenstoppen  
 Jacobs, Vollink, Dehue & Lechner (2014) 

ΙΣΠΑΝΙΑ: ConRed   

 Del Rey, Casas & Ortega (2016) 

ΗΒ: CATZ  

 Boulton et al. (2016) 
 

[και βλ. το “Special Issue of Aggressive Behavior”, 42(2), March/April 
2016]* 

 

*αναφέρεται σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού “Aggressive 
Behavior”. Πατήστε εδώ.  
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Περίληψη 
 Η μελέτη του cyberbullying βασίστηκε  

     στην προηγούμενη «παραδοσιακή» 

     έρευνα για το bullying – παραμένουν,  

     όμως, προβλήματα που αφορούν τον 

     ορισμό/προσδιορισμό του.  

 Ομοιότητες και διαφορές με το παραδοσιακό bullying. 

 Τα είδη του μεταβάλλονται γρήγορα, δεν ακολουθεί φθίνουσα 
πορεία όπως το παραδοσιακό bullying. 

 Πολλές έρευνες σχετικά με τους παράγοντες πρόβλεψης της 
«συμμετοχής» σε αυτό.  

 Πολλοί αρνητικοί συσχετισμοί σχετικά με τη συμμετοχή στο 
cyberbullying, τόσο πολλοί ή πιθανώς περισσότεροι σε σύγκριση με 
το παραδοσιακό bullying. 

 Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες και παρεμβάσεις, αλλά 
πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να αξιολογούνται.  
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