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Αντικείμενο: 
Να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός.  
Να ξέρετε σε ποιον να μιλήσετε αν κάτι ή κάποιος σας ενοχλήσει στο διαδίκτυο.  
 

Δραστηριότητα: 
Ρωτήστε τους μαθητές σας αν γνωρίζουν τι είναι ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός και συζητήστε τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να συμβεί. Αν περιγράψουν κάτι που συμβαίνει 
εκτός διαδικτύου, ρωτήστε τους αν πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί και στο διαδίκτυο.  
Δείτε την ταινία «Gone too far…» Εξηγείστε ότι είναι για ένα αγόρι 
με το όνομα Jason, το οποίο έπεσε θύμα διαδικτυακού 
εκφοβισμού. Καθησυχάστε τα παιδιά, τονίζοντας ότι ακόμα κι αν 
συνέβησαν κάποια άσχημα πράγματα στον  Jason, εκείνος μπορεί να κάνει μια σωστή επιλογή 
στο τέλος του βίντεο και η ιστορία να έχει καλό τέλος.   

 
Μπορείτε να δείτε την ταινία στον παρακάτω σύνδεσμο:   

http://saferinternet4kids.gr/video/gone-too-far/     

 
Η ταινία περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα συμπεριφορών διαδικτυακού εκφοβισμού. Ίσως 
επιθυμείτε να προβάλλετε ξανά κάποια τμήματα της ταινίας για να επισημάνετε μία συγκεκριμένη 
συμπεριφορά. Μπορείτε να δείτε την ταινία τμηματικά για να αναλύσετε ξεχωριστά την κάθε 
περίπτωση διαδικτυακού εκφοβισμού.  
Με βάση τους μαθητές σας και τον σκοπό της συζήτησης μπορείτε να επικεντρωθείτε στα 
παρακάτω:  

 Ποιος εκφοβίζει τον Jason και ποια πράξη είναι κακόβουλη;  

 Ποιος βοηθάει τον Jason ; Πως; 

 Σε τι ενέργειες μπορεί να προβεί ο Jason; 

 Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε ο  Jason για να ξεκαθαρίσει τα 
προβλήματά του με τον διαδικτυακό εκφοβισμό; Μίλησε σε κάποιον; 

 Πως νιώθει ο Jason ; Πως η μητέρα του; Πως νιώθουν οι καθηγητές του; 

 Πως νιώθουν τα παιδιά που ασκούν τον εκφοβισμό;  

 Τι πρέπει να κάνω εάν εγώ ή κάποιος συμμαθητής μου πέσει θύμα εκφοβισμού όπως ο  
Jason; 

 
Το κύριο μήνυμα της ταινίας είναι ότι οι νέοι πρέπει πάντα να μιλάνε σε κάποιον ενήλικα που 
εμπιστεύονται σε περίπτωση που κάτι τους ενοχλήσει ή τους στεναχωρήσει στο διαδίκτυο.  
 
 
 

Σημείωση: Προτείνετε 
να δείτε πρώτα το 
βίντεο πριν το δείξετε 
στους μαθητές σας για 
να εξασφαλίσετε ότι τα 
θέματα ταιριάζουν στη 
συζήτησή σας.  
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