
Just Send It!





Ας δούμε
“Just send it”

Sexting Sextortion

• Εφηβική σχέση
• Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης
• Αποστολή γυμνών ή 

ημίγυμνων φωτογραφιών 
μέσω ψηφιακής τεχνολογίας

• Ηθελημένη πράξη, στο πλαίσιο 
της εφηβικής σχέσης

• Εμπιστοσύνη και αίσθημα 
απόδειξης αγάπης

• Κοινοποίηση περιεχομένου, 
στο πλαίσιο του  σχολείου





Ας δούμε
“Just send it”

Sexting Sextortion

• Ελκυστική ταυτότητα θυτών
• Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης
• Απόκτηση εμπιστοσύνης
• Αποστολή γυμνών ή ημίγυμνων 

φωτογραφιών ή βίντεο, μέσω 
ψηφιακής τεχνολογίας

• Σεξουαλική Εκβίαση για μη 
κοινοποίηση, με αποστολή νέου 
σχετικού περιεχομένου ή οικονομικής 
αμοιβής



Ας δούμε
“Just send it”

http://www.childnet.com/resources/pshetoolkit/sexting/just-send-it




Ας δούμε
“Just send it”Είναι ρεαλιστική αυτή η ιστορία; Θα 
μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο σε 
κάποιο/κάποια μαθητή/μαθήτριά σας ή 
στο ίδιο το παιδί σας; 



Ας δούμε
“Just send it”

Γιατί συμβαίνει;



Ας δούμε
“Just send it”



Ας δούμε
“Just send it”

Γιατί συμβαίνει;

Μέρος της 
σεξουαλικότητας 
και των σχέσεων

Πίεση 
Συνομηλίκων

Απόδειξη 
Αγάπης

Άγνοια 
Κινδύνων

Εμπιστοσύνη



Ας δούμε
“Just send it”Δραστηριότητα με μαθητές/μαθήτριες

Τι θα μπορούσατε να κάνετε;

Φανταστείτε ότι είστε στη θέση των παιδιών 
που είδατε στο βίντεο και σκεφτείτε τι θα 
ήταν καλύτερο να απαντήσετε στα δύο 
σενάρια στο φύλλο εργασίας.



Ας δούμε
“Just send it”



Ας δούμε
“Just send it”

Γιατί συμβαίνει;

Τι μπορεί να πάει λάθος;



Ας δούμε
“Just send it”

Τι μπορεί να πάει λάθος;

Έχει χαθεί ο 
έλεγχος του 

περιεχομένου

Τερματισμός 
Σχέσεων 

Συναισθηματική 
Βλάβη

Διαδικτυακή  
και όχι μόνο 

Φήμη

Ποινικές 
Συνέπειες



Ας δούμε
“Just send it”

Γιατί συμβαίνει;

Τι μπορεί να πάει λάθος;

Τι λέει η νομοθεσία;



Ας δούμε
“Just send it”

Τι λέει η νομοθεσία;

Το Sexting ως συμπεριφορά δεν είναι ποινικά κολάσιμη πράξη.

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-

ind/2014_1_91/full.html), δεν επιτρέπεται σε κανένα παιδί κάτω των 13 ετών να στέλνει γυμνές

φωτογραφίες ακόμη και του ίδιου του εαυτού του.

Από την άλλη, παιδιά ηλικίας άνω των 13 και κάτω των 18 ετών, εάν και επιτρέπεται να ανταλλάσσουν

φωτογραφίες μεταξύ τους (εφόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών),

εντούτοις ο διαμοιρασμός και η κοινοποίηση του σχετικού περιεχομένου σε τρίτα πρόσωπα, επιφέρει

νομικές συνέπειες (στις σχετικές περιπτώσεις ενεργοποιείται ο νόμος περί παιδικής πορνογραφίας).

Οι νέοι που εμπλέκονται στο Sexting δεν αντιμετωπίζονται, ως παραβάτες (ποινική δίωξη), αλλά κάθε

περιστατικό διερευνάται, για να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενοι νέοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιον

κίνδυνο και ότι έχουν κατανοήσει τις συνέπειες των ενεργειών τους. Επομένως, τα περιστατικά

σεξουαλικής παρενόχλησης με την εμπλοκή των νέων αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως ζήτημα

διασφάλισης.

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2014_1_91/full.html


Ας δούμε
“Just send it”

https://forms.gle/oVw29xk4VVdvTMNg6

https://forms.gle/oVw29xk4VVdvTMNg6


Ας δούμε
“Just send it”

Γιατί συμβαίνει;

Τι μπορεί να πάει λάθος;

Νομοθεσία

Συναίνεση



Ας δούμε
“Just send it”





Τα κορίτσια έχουν περισσότερο 
αρνητική εμπειρία στο διαδίκτυο… 
Συμφωνείτε, διαφωνείτε; Γιατί;

Let’ s  vote

Τι νομίζετε;

Μερικά από τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία 
του Abi είναι πολύ άσχημα. 
Κανένα από αυτά δεν φαίνεται να περιγράφει τον 
Τζος αρνητικά. 
Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
κοριτσιών και αγοριών; (π.χ., αν ένα αγόρι ή ένα 
κορίτσι μοιράζεται την εικόνα/το περιεχόμενο)



Ομάδα Εργασίας 1

Εστιάστε στα πιο κάτω σημεία – ερωτήματα:

• Θεωρείς ότι το να στείλεις το σχετικό περιεχόμενο ήταν κάτι αναμενόμενο;

• Πιστεύεις ότι συμβαίνει και σε άλλα κορίτσια της ηλικίας σου;

• Τι ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να στείλεις το σχετικό περιεχόμενο;

• Ήταν δίκαιο αυτό που έχει συμβεί, ώστε το σχετικό περιεχόμενο να διαρρεύσει σε όλο το

σχολείο;

• Αισθάνεσαι ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σου;

• Το φύλο σου έπαιξε ρόλο στον τρόπο που σου συμπεριφέρθηκαν, τόσο το αγόρι σου όσο και

τα άλλα παιδιά στο σχολείο;

• Πιστεύεις ότι έκανες κάποιο λάθος;

• Τι θα μπορούσες να είχες κάνει, για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση;

• Τι θα ήθελες να γίνει, για να επιλυθεί η κατάσταση;

https://jamboard.google.com/d/1V8SKV6UQwRGeE_8V9WXYgv
ZV2-Wi3qG5mRg5z_QljBw/edit?usp=sharing



Ας δούμε
“Just send it”

Ομάδα Εργασίας 2

Εστιάστε στα πιο κάτω σημεία – ερωτήματα:

• Θεωρείς ότι το να ζητήσεις το σχετικό περιεχόμενο ήταν κάτι αναμενόμενο; 
• Πιστεύεις ότι συμβαίνει και σε άλλα αγόρια της ηλικίας σου; 
• Τι ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ζητήσεις το σχετικό περιεχόμενο; 
• Ήταν δίκαιο αυτό που έχει συμβεί και το σχετικό περιεχόμενο έχει διαρρεύσει σε όλο το 

σχολείο;  
• Συμπεριφέρθηκες δίκαια στο κορίτσι, κατά την άποψή σου; 
• Αισθάνεσαι ότι παραβίασες την εμπιστοσύνη ή τα δικαιώματα του κοριτσιού σου;
• Το γεγονός ότι είσαι αγόρι έπαιξε ρόλο στον τρόπο που συμπεριφέρθηκες; 
• Πιστεύεις ότι έκανες κάπου λάθος;
• Γνωρίζεις ότι αυτή η συμπεριφορά σου παραβαίνει τους νόμους;
• Τι θα μπορούσες να είχες κάνει, για να αποφευχθεί η κατάσταση;
• Τι θα ήθελες να γίνει, για να επιλυθεί η κατάσταση; 
• Θα μπορούσε να επιβληθεί κάποια τιμωρία για την πράξη σου;

https://jamboard.google.com/d/1V8SKV6UQwRGeE_8V9WXYgv
ZV2-Wi3qG5mRg5z_QljBw/edit?usp=sharing



Ας δούμε
“Just send it”

Ομάδα Εργασίας 3

Εστιάστε στα πιο κάτω σημεία – ερωτήματα:

• Θεωρείτε ότι το κορίτσι συμπεριφέρθηκε φυσιολογικά, στέλνοντας το σχετικό περιεχόμενο;

• Θεωρείτε ότι το αγόρι συμπεριφέρθηκε φυσιολογικά, ζητώντας το σχετικό περιεχόμενο;

• Τι ήταν αυτό που μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να σταλεί και να ζητηθεί το σχετικό

περιεχόμενο;

• Πιστεύετε ότι κάποιος από τους/τις συμμετέχοντες έκανε κάποιο λάθος;

• Ήταν δίκαιο αυτό που έχει συμβεί στο κορίτσι;

• Το φύλο της έπαιξε ρόλο στον τρόπο που της συμπεριφέρθηκαν;

• Τι ρόλο θα παίρνατε ως θεατές;

• Τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποφευχθεί η κατάσταση;

• Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιλυθεί η κατάσταση;

https://jamboard.google.com/d/1V8SKV6UQwRGeE_8V9WXYgv
ZV2-Wi3qG5mRg5z_QljBw/edit?usp=sharing



Ας δούμε
“Just send it”

Ομάδα Εργασίας 4

Εστιάστε στα πιο κάτω σημεία – ερωτήματα:

• Πιστεύετε ότι το σχετικό περιστατικό ήταν μια φυσιολογική και αναμενόμενη συμπεριφορά;

• Τι ήταν αυτό που μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να σταλεί και να ζητηθεί το σχετικό

περιεχόμενο;

• Πιστεύετε ότι κάποιος από τους/τις συμμετέχοντες έκανε κάποιο λάθος;

• Ήταν δίκαιο αυτό που συνέβη στο κορίτσι;

• Το φύλο της έπαιξε ρόλο στον τρόπο που της συμπεριφέρθηκαν;

• Τι ρόλο θα παίρνατε ως εκπαιδευτικοί;

• Τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο απέναντι στο θύμα;

• Πώς θα εμπλέκατε τους σωστούς ανθρώπους χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια του

θύματος;

• Θα ενημερώνατε τους γονείς του θύματος; Εάν, ναι, πώς;

• Θα ενημερώνατε τους γονείς του θύτη; Εάν, ναι, πώς;

https://jamboard.google.com/d/1V8SKV6UQwRGeE_8V9WXYgv
ZV2-Wi3qG5mRg5z_QljBw/edit?usp=sharing



PSHE Toolkit

www.childnet.com/pshetoolkit

Available to download at:

Ευχαριστούμε …

Ανάπτυξη Υλικού: Παναγιώτα Χατζηττοφή

http://www.childnet.com/pshetoolkit

