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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI I I

Η άνοδος του Διαδικτύου μας έδωσε νέα επίπεδα δημιουργικότητας, καινοτομίας και ενημερωμένων
γενεών, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων. Ωστόσο, αυτή η συνδεσιμότητα έχει γίνει επίσης ένα
όχημα για ακραιότητες και βλάβες. Αν και τα παιδιά έχουν εκτεθεί εδώ και πολύ καιρό σε βία και
εκμετάλλευση, το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την κλίμακα, τη μορφή και τον
αντίκτυπο της κακοποίησης των νέων παντού.

Οι ζωές και οι εμπειρίες των παιδιών διαμορφώνονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο. Πάνω
από 200.000 παιδιά συνδέονται καθημερινά και 800 εκατομμύρια χρησιμοποιούν ενεργά τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Οι ζωές των παιδιών διαμορφώνονται τώρα πίσω από μια οθόνη και κάθε μέρα,
τα παιδιά καταδύονται βαθύτερα σε πλατφόρμες που δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλειά
τους. Καθώς λαμβάνουν πληροφορίες, δημιουργούν φιλίες και κάνουν συνδέσεις, εμφανίζονται
ανησυχητικές τάσεις που απειλούν παιδιά όλων των ηλικιών - ακόμη και εκείνα που είναι πολύ μικρά
για να μιλήσουν.

Όλοι ξοδεύουμε ένα γελοίο χρόνο στο διαδίκτυο. Με το Διαδίκτυο στην τσέπη σας, στο σχολείο, στη
δουλειά και στο σπίτι, είναι αδύνατο να το ξεφύγετε. Γι 'αυτό ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο μπορεί να σας
κάνει να νιώσετε αδύναμους να ζήσετε τη ζωή σας. Έχουμε συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες, ώστε
να μπορείτε να κατανοήσετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο
και πού μπορείτε να λάβετε βοήθεια εάν τις χρειάζεστε. 

Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο, εξηγώντας το πρόβλημα και τονώνοντας το
ενδιαφέρον των νέων που θα διαδώσουν περαιτέρω τις πληροφορίες μεταξύ των φίλων τους. Τα
εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε ομαδική μορφή εργασίας, σε ένα ασφαλές και προστατευτικό
περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να μάθουν, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και
να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 

να εκπαιδεύσουν και να εξοικειώσουν τους νέους με τα
ζητήματα της διαδικτυακής βίας, ιδίως του διαδικτυακού
εκφοβισμού, δηλαδή της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών με
σκοπό να προσβάλουν, να ταπεινώσουν, να απειλήσουν, να
παρενοχλήσουν ή να κακοποιήσουν κάποιον.
να παρέχουν παραδείγματα ώστε τα παιδιά να
εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Διαδικτύου.
να διδάξουν στα παιδιά και τους νέους πώς να
αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να προστατεύονται.
να προώθούν την αλλαγή της συμπεριφοράς. 

Αυτές οι τέσσερις φάσεις του εργαστηρίου στοχεύουν::

Εξαρτάται από εσάς
8.1 Εισαγωγή
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Φάση Ανάγνωσης  30 Λεπτά

10 Λεπτά - Είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να γνωριστούμε, γι 'αυτό τα πρώτα 5 λεπτά θα μιλήαετε για
τον εαυτό σας. Πρώτα θα πείτε το μικρό σας όνομα, την ηλικία και τον χρόνο που αφιερώνετε στον χώρο
του διαδικτύου. Ο τελευταίος πρόκειται να δώσει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις στο
Διαδίκτυο για την ομάδα με την οποία συνεργάζεστε, ώστε να έχετε μια ιδέα για τις βασικές γνώσεις τους
(Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένα παιδί που δεν ξοδεύει καθόλου χρόνο στο Διαδίκτυο μάλλον είναι
λιγότερο εξοικειωμένος με την πιθανότητα διαδικτυακής βίας και θα ξέρετε με πόσες λεπτομερείς θα
συνεχίσετε)

20 Λεπτά – Μοιραστείτε μια ιστορία με την ομάδα σχετικά με κάποιον που βίωσε διαδικτυακή βία
(έφηβος ή παιδί, ή ένα ενήλικο άτομο, ώστε να μπορείτε να δείξετε στους συμμετέχοντες ότι δεν υπάρχει
ηλικία για αυτό και ότι όλοι μπορούν να είναι θύματα στο Διαδίκτυο). Μπορείτε επίσης να κάνετε μια
παρουσίαση PowerPoint, ξεκινώντας από την παρουσίαση των τύπων εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο ή
χαρτογράφησης του χειρότερου που θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς: «Παρόλο που το λογισμικό
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ορισμένες απειλές, το πιο
σημαντικό μέτρο ασφάλειας είναι η ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά σας. 

Μετά από αυτό θα μπορούσατε να μοιραστείτε την ιστορία, ώστε η ομάδα να καταλάβει πώς θα
μπορούσε να συμβεί σε όλους και γιατί πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο.

Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη γνώση για το περιβάλλον του
Διαδικτύου - είναι ασφαλές μέρος ή παγίδα για τα περισσότερα παιδιά που το χρησιμοποιούν. Ο στόχος
αυτής της φάσης ανάγνωσης είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το φαινόμενο «Cybercrime»
και επίσης να κατανοήσουν τι είναι η διαδικτυακή κακοποίηση και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας και διανομής παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της εμπορικής σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών, δελεασμός, προσέλκυση και περιποίηση, εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο,
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και καταδίωξη στον κυβερνοχώρο, καθώς και έκθεση σε επιβλαβές
περιεχόμενο. 
Για να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον της ομάδας, είναι καλύτερα να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε όσα
ήδη γνωρίζουν σχετικά με αυτό το θέμα.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Η/Υ
Προβολέας
PowerPoint Παρουσίαση
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

8.2 Είναι το Διαδίκτυο ασφαλές μέρος;

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

CONVEY Greece Survivors 
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Στην online επιλογή αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να κάνετε το ίδιο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα ή ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε την
επιφάνεια εργασίας σας, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν την παρουσίαση του PowerPoint και
το βίντεο σχετικά με την ιστορία (Για παράδειγμα Microsoft Teams).
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοια πλατφόρμα ή πρόγραμμα, μπορείτε πάντα να
μοιραστείτε όλες τις πληροφορίες. 

Η/Υ
Προβολέας
PowerPoint Παρουσίαση
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

199

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν τη σημασία της
συγκατάθεσης και της υπεύθυνης χρήσης των κοινωνικών μέσων και του διαδικτυακού χώρου. 

Γι 'αυτό θα βάλουμε κάθε συμμετέχοντα στα παπούτσια κάποιου άλλου.

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να γράψει σε χαρτί τη χειρότερη περίπτωση διαδικτυακής βίας. 
Όλοι έχουν κάποια ιδέα τι μπορεί να είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον στο
Διαδίκτυο. Αυτό θα δώσει μια ιδέα για τις γνώσεις τους σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια μακρά ιστορία, απλά θα πρέπει να τους κάνει να σκεφτούν και να
δείξουν το χειρότερο σενάριο. 
Θα μπορούσε να είναι κάποια εξωπραγματική ιστορία ή κάτι που συμβαίνει σε αυτούς ή σε κάποιον
φίλο τους. 
Δεν χρειάζεται να επισημαίνετε ονόματα και ιδιωτικά γεγονότα. 
Αφού είναι έτοιμοι ζητήστε από μερικούς από αυτούς να μοιραστούν την ιστορία τους. Επισημάνετε τη
σημασία της γνώσης σχετικά με το τι επιλέγει ο καθένας να μοιραστεί και με ποιον.

Η απεριόριστη και μη εποπτευόμενη χρήση των κοινωνικών μέσων και η ανταλλαγή πληροφοριών /
εικόνων / βίντεο με μη αξιόπιστα άτομα ή άγνωστα άτομα μπορεί να δημιουργήσει μια διαδικασία που
καθίσταται αδύνατο να σταματήσει, στην οποία κάποιος μοιράζεται ή δημοσιεύει κάτι για εσάς που
παραπλανά το κοινό και δημιουργεί μια διαφορετική, μη επιθυμητή ή μη πραγματική εικόνα σας χωρίς
τη συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί για εκδίκηση, σε περίπτωση αγώνα ή επιχειρήματος.
Μπορείτε να αναφερθείτε εδώ στην έννοια της εκδίκησης πορνό ως παράδειγμα.
Όταν αισθάνεστε ότι η συζήτηση έχει καλύψει όλα τα κύρια σημεία, ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να
δημιουργήσει ένα έγγραφο που περιέχει μεταξύ 5 και 10 κουκκίδες σχετικά με το τι ΔΕΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ στο
διαδίκτυο για να αποφύγετε μια ανεπιθύμητη κατάσταση όπως αυτή που μόλις συζητήσατε. Αφήστε
τους λίγα λεπτά να βρουν κάποιες ιδέες. 
Τώρα ζητήστε τους να εκφράσουν τη λίστα τους και να γράψουν τα σημεία τους σε ένα φύλλο χαρτιού
για ολόκληρη την ομάδα. 

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Διάφορα αντικείμενα
Η/Υ και Προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία
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"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

8.3 Βρεθείτε στη Θέση μου



Σκεφτείτε πριν μοιραστείτε: Θα εξετάσω προσεκτικά τι μοιράζομαι και με ποιον, και θα κρατήσω
εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στον εαυτό μου (όπως η διεύθυνση του σπιτιού μου, η
τρέχουσα τοποθεσία ή η επιχείρηση άλλων ατόμων).
Ελέγξτε ότι είναι πραγματικό: Θα προσέχω για ηλεκτρονικό ψάρεμα και απάτες, και θα αναφέρω
αμφισβητήσιμη δραστηριότητα κάθε φορά.
Προστατέψτε τα πράγματα σας: Θα αναλάβω την ευθύνη για την προστασία σημαντικών
πληροφοριών δημιουργώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης με χαρακτήρες,
αριθμούς και σύμβολα.
Να σέβεστε ο ένας τον άλλο: Θα διαδώσω τη θετικότητα και θα χρησιμοποιήσω τις δεξιότητες
που έχω μάθει για να αποκλείσω και να αναφέρω αρνητικές συμπεριφορές.
Όταν αμφισβητείται, συζητήστε: Θα χρησιμοποιήσω τη φωνή μου όταν παρατηρήσω
ακατάλληλη συμπεριφορά και θα αναζητήσω έναν αξιόπιστο ενήλικα για να συζητήσω καταστάσεις
που με κάνουν να νιώθω άβολα. Επειδή αυτό είναι που χρειάζεται για να είναι ένας ασφαλής και
άφοβος εξερευνητής στο διαδικτυακό κόσμο.

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Χαρτί
Στυλό / μολύβια για κάθε
συμμετέχοντα/-ουσα
Η/Υ
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Αυτό θα γίνει οι κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας για το πώς να μείνετε ασφαλείς
σε κοινωνικά μέσα και Διαδίκτυο.

Μπορείτε να αφήσετε τις οδηγίες στον τοίχο του δωματίου.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Η δραστηριότητα θα είναι η ίδια με την επιλογή πρόσωπο με πρόσωπο εκτός από τη χρήση του
πίνακα.
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Συζητήστε με την ομάδα ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές πτυχές του Διαδικτύου. Μπορείτε να τα
επισημάνετε στο flipchart ενώ συζητάτε με τους συμμετέχοντες. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητας

Φάση Κριτικής 40 Λεπτά

Δείκτες
Μαρκαδόροι
Flipchart
PowerPoint Παρουσίαση

Εργαλεία

8.4 Λαμβάνω δράση!

Το Διαδίκτυο έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν:

Το Διαδίκτυο φέρνει κάθε είδους πληροφορίες για τους χρήστες του Διαδικτύου, από τοπικά
εστιατόρια έως διεθνή νέα.
Το Διαδίκτυο παρέχει μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των άμεσων
μηνυμάτων.
Χάρη στο Διαδίκτυο, οι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν δράση και να αποφύγουν δυσμενείς
περιστάσεις. Για παράδειγμα, ο τυφώνας, οι καταιγίδες και τα ατυχήματα μπορούν να εντοπιστούν
μέσω του Διαδικτύου. 
Το Διαδίκτυο επέτρεψε την ανταλλαγή ιδεών και υλικού μεταξύ επιστημόνων, καθηγητών
πανεπιστημίων και φοιτητών, εκτός από την παροχή διακομιστών, κέντρων πόρων και διαδικτυακών
εργαλείων για τις ερευνητικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Επιπλέον, εκατομμύρια βιβλία, περιοδικά και άλλο υλικό είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου λόγω της
ψηφιοποίησης υλικού δημόσιων τομέων από βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στους ανθρώπους να μάθουν όλα τα νέα πράγματα..

Πρέπει να συμπεριλάβετε επίσης το αρνητικό μέρος της χρήσης του. 
Για παράδειγμα: Μερικές φορές, το Διαδίκτυο μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα,

όπως: 
Μπορείτε να βρείτε παράνομο ή ακατάλληλο υλικό στο Διαδίκτυο.
Ορισμένα άτομα τα τελευταία χρόνια έχουν κατεβάσει παράνομα μουσική ή άλλο υλικό που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτή η ενέργεια είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μουσική
βιομηχανία και οδήγησε σε πολλές αγωγές.
Ο εθισμός στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να διαταράξει τον τρόπο ζωής και την
επαγγελματική δραστηριότητα ενός ατόμου.
Ορισμένοι εγκληματίες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διάδοση ιών υπολογιστών ή ακόμη και
την υποκλοπή πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών στοιχείων για ψευδείς σκοπούς. 

Μετά από αυτήν τη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε όλα τα εθνικά μέσα που έχετε για
προστασία κατά τη χρήση του Διαδικτύου. 
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Εδώ μπορείτε να κάνετε μια μικρή παρουσίαση σχετικά με το πώς να "ΔΡΑΣΕΤΕ ΔΡΑΣΗ" - Εάν κάποιος
σας παρενοχλεί στο διαδίκτυο ή οι αναρτήσεις του απειλούν ή βλάπτουν απέναντί σας, αναφέρετέ τα
στα κοινωνικά μέσα.
Η αναφορά ενδέχεται να μην είναι πάντα μια εγγυημένη προσέγγιση, αλλά είναι ένα καλό πρώτο βήμα
για την αντιμετώπιση επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όταν αναφέρονται, ενδέχεται να
καταργηθεί η ανάρτησή τους ή να ανασταλεί / διαγραφεί ο λογαριασμός τους ανάλογα με την
κατάσταση. Η αναφορά δεν θα εμποδίσει το άτομο να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας, οπότε φροντίστε να
το αποκλείσετε επίσης. Παραδείγματα για το υλικό που πρέπει να παρουσιάσετε στην ομάδα για τα
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 1. Αναφορά Λογαριασμών, 2. Facebook, 3. Instagram, 4 Twitter. 
Στο τέλος μπορείτε να μοιραστείτε με τον συμμετέχοντα ότι για παράδειγμα στη Βουλγαρία υπάρχει μια
επίσημη ιστοσελίδα όπου μπορείτε να αναφέρετε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο:

Δείτε τον σύνδεσμο:
https://www.cybercrime.bg/bg/cyberbu/

40 Λεπτά

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για
συναντήσεις
Καλή Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα περισσότερα παιδιά και εφήβους.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής

Η δραστηριότητα θα είναι η ίδια με την επιλογή πρόσωπο με πρόσωπο.
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Ο στόχος είναι η μέτρηση της στάσης και η αλλαγή της συμπεριφοράς στην ομάδα-στόχο. Στην αρχή ο
συμμετέχων πρέπει να απαντήσει σε μερικές γενικές ερωτήσεις σχετικά με το τι ξέρει για αυτό το θέμα
και το τέλος πρέπει να γράψει τι έχουν μάθει και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς και μερικές
προτάσεις βελτιώσεων.

Σε αυτήν την τελευταία δραστηριότητα θα αξιολογήσουμε τη μάθηση του εργαστηρίου. Προκειμένου να
εκτιμηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου, η ομάδα συνομηλίκων θα πρέπει να
συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο (προ-ερωτηματολόγιο) πριν από το εργαστήριο και ένα
ερωτηματολόγιο στο τέλος του εργαστηρίου. 

Στυλό
Τυπωμένα ερωτηματολόγια

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης 10 Λεπτά

8.5 Από σένα εξαρτάται!

Είναι το Διαδίκτυο ένα ασφαλές μέρος; 
Έχετε μάθει τι είναι η διαδικτυακή παρενόχληση;
Έχετε μάθει τι είναι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο;
Έχετε μάθει τι είναι η διαδικτυακή κατάχρηση;
Έχετε μάθει τι είναι η παιδική πορνογραφία;
Έχετε μάθει τι είναι το πορνό εκδίκησης;
Έχετε μάθει τι είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση
των παιδιών;
Έχετε μάθει πώς να παραμένετε ασφαλείς στο
Διαδίκτυο;
Ήταν χρήσιμο το εργαστήριο για εσάς; 
Σας άρεσαν οι δραστηριότητες στο εργαστήριο;
Έχετε προτάσεις για βελτίωση;

Προτεινόμενες ερωτήσεις:

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι δραστηριότητες και το περιεχόμενό τους πρέπει να προετοιμάζονται
ανάλογα με την ηλικία του κοινού!
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Φάση Αξιολόγησης  10 Λεπτά

Η διαδικτυακή έκδοση αυτής της δραστηριότητας θα είναι διαδικτυακά ερωτηματολόγια αξιολόγησης
για κάθε συμμετέχοντα.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

 Διαδικτυακά Ερωτηματολόγια
Tools
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙς
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.

αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε υπό το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και
Ιθαγένειας (Αριθμός σύμβασης επιχορήγησης: 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-
RDAP-GBV-AG-2018)  ON-OFF Project - https://on-offproject.eu/

Αυτό το έργο έχει άδεια δικαιωμάτων κοινής χρήσης Creative Common
AttributionNonCommercial - ShareAlike 4.0 International license
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Μια συλλογική εργασία των:



CYBER BULLYING IS
BULLYING.

HIDING BEHIND A
SCREEN DOESN'T

MAKE IT LESS
HATEFULL.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.on-offproject.eu
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