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Εισαγωγή στο πρό
όγραμμ
μα Be Sttrong Onnline
Πρόκειταιι για την πρώ
ώτη ενότητα του
προγράμμ
ματος Be Stro
ong Online, ενός
ε
νέου
εργαλείου
υ από το θεσ
σμό Diana Aw
ward και τη
Vodafone για να βοηθ
θηθούν οι μα
αθητές στην
ση του ψηφιιακού κόσμο
ου.
εξερεύνησ
Tο πρόγρα
αμμα καλύπττει τα πάντα
α από το
gaming κα
αι τις selfies ως
ω την προσ
στασία της
ιδιωτικότη
ητας, τις εφα
αρμογές και την κοινωνικκή
δικτύωση. Το Be Stron
ng Online κάνει χρήση τηης
φιλοσοφία
ας peer‐to‐p
peer: κάθε εννότητα παρέέχει
το σύνολο
ο των αναγκα
αίων εργαλείίων, ώστε οιι
δάσκαλοι να καταρτίζζουν μία μικρ
ρή ομάδα
μαθητών – μεντόρων (τους αποκα
αλούμενους
«Tech Trainers») που με τη σειρά τους θα
κάνουν σύ
ύντομα μαθή
ήματα σε άλλλους μαθητέές
του σχολεείου.
Η ομάδα α
αυτή των Μα
αθητών – Μεεντόρων (Te ch
Trainers) μ
μπορεί στη συνέχεια
σ
να διδάξει και
άλλες ενότητες, που θα
θ διατεθούνν τους
επόμενου
έχει
υς μήνες. Το πρόγραμμα
π
σχεδιαστεεί για να είνα
αι ευέλικτο και
κ συνιστάτται
σε μαθητέές ηλικίας 7‐‐9 ετών από Μαθητές –
Μέντορεςς (Tech Train
ners) που είνναι
τουλάχισττον 9 ετών.
Η φιλοσοφ
φία αυτή του
υ peer‐to‐pe
eer βασίζεταιι
στις ιδιαίττερα επιτυχη
ημένες μεθόδ
δους που
χρησιμοπο
οιήθηκαν σττο Πρόγραμμ
μα Anti‐Bullyying
Ambassad
dor του θεσμ
μού Diana Aw
ward, το οποοίο
παρέχει κα
ατάρτιση κα
αταπολέμηση
ης του bullyinng
σε σχολεία
α και οργανώ
ώσεις νέων. Μέχρι τώρα
α
έχουν κατταρτιστεί ως Anti‐Bullyingg Ambassadoors
πάνω από
ό 16.000 νεαρά άτομα σττο Ηνωμένο
Βασίλειο: νεαρά άτομ
μα τα οποία είναι
ε
υπεύθυνα
α για την ευα
αισθητοποίηση σχετικά μ
με
το bullyingg, την οργάννωση εκστρα
ατειών, και τηη
διασφάλισ
ση της ασφά
άλειας των συνομηλίκωνν
τους τόσο
ο online όσο και offline. Αναγνωρίζου
Α
υμε
ότι τα νεα
αρά άτομα απ
ποτελούν τους καλύτεροους
παράγονττες της αλλαγγής στα σχολλεία.
Αποσκοπο
ούμε να τουςς δώσουμε την
τ
αυτοπεπο
οίθηση και τιις ικανότητεςς που
χρειάζονται για να ανττιμετωπίσου
υν το bullyingg,
και να υιο
οθετήσουν μίία συνολική σχολική

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

οπτική
ο
προκεειμένου να α
αλλάξουν τηνν τρέχουσα
στάση
σ
του σχχολείου ένανντι του bullyiing.
Το
Τ Diana Awa
ard συνεργά
άστηκε με τη Vodafone
για
γ τη δημιου
υργία του Bee Strong Onliine,
χρησιμοποιώ
χ
ώντας την πρ οσέγγιση pe
eer‐to‐peer,
ώστε
ώ
να ενθα
αρρύνει τουςς μαθητές κα
αι να τους
δώσει
δ
τη δυννατότητα να μοιραστούνν τη γνώση
του
τ ψηφιακο
ού κόσμου.

Το
Τ πρόγραμμ
μα καλύπτει επίσης μία ευρεία
ε
κλίμακα
κ
θεμά
άτων, εστιάζζοντας σε κά
άθε πτυχή
της
τ ψηφιακής ζωής των ννεαρών ατόμ
μων,
δίνοντας
δ
έμφ
φαση όχι μόννο στην προσ
στασία της
ιδ
διωτικότητα
ας και τη διαδδικτυακή επικοινωνία,
αλλά
α
και στα
α μέσα κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης, το
gaming,
g
τις se
elfies και πολλλά ακόμη.
Διδάσκοντας
Δ
το Be Strongg Online, οι μαθητές
μ
θα
αποκτήσουν
α
μία σειρά δεεξιοτήτων
συμπεριλαμβ
σ
βανομένης τοου δημόσιου
υ λόγου, τηςς
ηγεσίας
η
και της
τ καθοδήγγησης
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Εισαγω
ωγή στη
ην ενότητα Be SStrong Online
Η πρώτη εενότητα του προγράμματος Be Stronng Online εξεετάζει το ζήτη
ημα της διαδδικτυακής
παρενόχλησης. Πιστεύ
ύετε ότι η διαδικτυακή π
παρενόχληση
η αποτελεί, ή ενδέχεται ννα αποτελέσ
σει
πρόβλημα
α στο σχολείο
ο σας ή την ομάδα
ο
νέωνν στην οποία ανήκετε; Η ενότητα
ε
αυττή δίνει τη δυ
υνατότητα
στους μαθ
θητές να αρχχίσουν, μία σχετική
σ
με τοο θέμα, συζή
ήτηση με του
υς συνομηλίκκους τους.
Η ενότητα
α αυτή προσφ
φέρει μία σύ
ύντομη, εισα
αγωγική εξερ
ρεύνηση της διαδικτυακήής παρενόχλλησης
προσεγγίζζοντας:
◯
◯
◯

Τη
η σημασία το
ου να είναι κανείς
κ
συναιισθηματικά ανθεκτικός
α
Τη
η στήριξη φίλλων που ενδ
δεχομένως υ φίστανται παρενόχληση
η
Τη
η σημασία το
ου να μην είνναι κανείς α
αμέτοχος στο
ο πρόβλημα

Ανεξάρτηττα με το αν είχατε
ε
λάβει ή όχι κατάρρτιση για να είστε
ε
ένας Anti‐Bullying Π
Πρεσβευτήςς στο
σχολείο ή την ομάδα νέων
ν
σας, το
ο Be Strong O
Online δίνει την
τ ευκαιρία
α σε μεγαλύττερους μαθη
ητές να
ευαισθητο
οποιήσουν μικρότερους
μ
μαθητές στοο ζήτημα τηςς διαδικτυακκής παρενόχλλησης, να το
ους
παραπέμπ
πουν σε πηγέές στήριξης, και να ενθα
αρρύνουν τη θετική online συμπεριφ ορά.
Το πρόγρα
αμμα αυτό μπορεί
μ
να διο
οργανωθεί α
από οποιοδή
ήποτε μέλος του προσωππικού. (δάσκαλο κάθε
ειδικότητα
ας, εκπαιδευ
υτή, πνευματτικό ηγέτη ή αρχηγό ομά
άδα νέων). Εφόσον
Ε
ενδια
αφέρεστε να
α
βοηθήσεττε μαθητές να αναπτύξου
υν τις ικανόττητές τους, μπορείτε
μ
να ηγηθείτε
η
τηςς ενότητας κατάρτισης
και να στη
ηρίξετε τους Μαθητές – Μέντορες (TTech Trainerss) σε όλη τη διάρκεια
δ
τουυ προγράμματος.

Πώς λλειτουργγεί
Η ενότητα
α Be Strong Online
O
ακολο
ουθεί τη φιλοοσοφία «καττάρτισης του
υ εκπαιδευτήή». Με τη βο
οήθεια του
παρόντος οδηγού, ένα
α Ηγετικό Μέέλος του προοσωπικού (εεσείς!) θα δώ
ώσει σε μία οομάδα νεαρώ
ών ατόμων,
τους «Μα
αθητές – Μένντορες» (Tech Trainers), ττα εργαλεία
α και τη γνώσ
ση που απαιττούνται για να
ν διδάξουν
μια ενότηττα διάρκειαςς 20 λεπτών σε μικρότερρους μαθητές.
Η προσέγγγιση αυτή απ
ποτελεί μία σπουδαία
σ
ευ
υκαιρία για τους
τ
Μαθητέές – Μέντορρες (Tech Trainers) να
αναπτύξουν την αυτοπ
πεποίθησή τους
τ
και την ικανότητά τους να παρο
ουσιάζουν σεε κοινό. Πρόκειται για
αγωγής της δδιδασκαλίας,, διότι είναι πιο πιθανό οοι μαθητές να
ν
έναν αποττελεσματικό τρόπο διεξα
ακούσουνν με προσοχή
ή άλλα νεαρά άτομα όσοον αφορά σττο διαδίκτυο,, ιδίως εάν οοι εκπαιδευττές είναι
μόλις λίγα
α χρόνια μεγαλύτεροι απ
πό τους εκπα
αιδευόμενου
υς μαθητές. Ακόμη,
Α
συνεππάγεται μείω
ωση του
φόρτου σττο προσωπικκό, κάτι που οδηγεί σε α
αύξηση του αριθμού
α
των συμμετεχόνντων μαθητώ
ών.
Το 20λεπττο μάθημα απευθύνεται
α
υνιστάται οι Μαθητές‐Μέντορες
σε μαθητές ηλικίας 7‐9 ετών, και συ
(Tech Trainers) να είνα
αι μεγαλύτερ
ρης ηλικίας ––9 ετών και άνω. Όλα αυ
υτά τα εργαλλεία είναι σχχεδιασμένα
με γνώμοννα να προσα
αρμόζονται εύκολα.
ε
Θα δδιαπιστώσεττε ότι έχουμεε κάνει προτά
άσεις στον παρόντα
π
οδηγό, αλλλά μπορείτεε κάλλιστα να
α προσαρμόόσετε την ενό
ότητα στο δικό σας περιββάλλον, τις ηλικιακές
η
ομάδες, καθώς και τα διαθέσιμα χρονικά
χ
περιιθώρια.
Οδηγός Εφα
αρμογής θα σας
σ κατατοπίίσει σχετικά με το Be Strrong Online κκαι πώς να το
Ο παρών Ο
αξιοποιήσ
σετε κατά τονν καλύτερο δυνατό
δ
τρόπ
πο.

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
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Ποιός είναι ποιός
π
Γίνεται ανναφορά σε 4 διαφορετικέές ομάδες
ατόμων:
Όνομα

Ποιος είνα
αι

Ρόλος

Συντονισττής του
προγράμμ
ματος

Εσείς – ο δάσκαλος
δ
ή
επικεφαλή
ής
οργάνωση
ης νέων,
υπεύθυνο
ος του
προγράμμ
ματος

Κατάρτιση
η των Μαθηττών – Μεντόόρων
(Tech Trainers) και παροχή της ανα
αγκαίας
στήριξης για
γ τη διασφάλιση της
αποτελεσμ
ματικότητας των μαθημά
άτων

Μαθητές ‐ Μέντορες
σε θέματα
α
τεχνολογίίας

Η ομάδα των
τ
μαθητών που
π
αναλαμβά
άνουν την
υλοποίηση του
προγράμμ
ματος

Εργασία ανά
α ζεύγη για
α την παράδ οση
20λεπτου μαθήματος ανά θεματικκή
ενότητα σε
σ ομάδες μικκρότερων μα
αθητών

Μαθητές

Η ομάδα των
τ νεαρών
ατόμων πο
ου
λαμβάνου
υν την
κατάρτιση
η από τους
Μαθητές – Μέντορες
(Tech Trainers)

Παρακολο
ούθηση 20λεεπτων μαθημμάτων,
παροχή αννατροφοδόττησης και συ μμετοχή
σε συμπλη
ηρωματικές δραστηριότη
δ
ητες

Γονείς

Οι γονείς των
τ
μαθητών

Συμμετοχή
ή στις συμπλ
ληρωματικέςς
δραστηριό
ότητες, όπου
υ αυτό απαιττείται

(Tech Traiiners)

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Ξεεκινώνττας
Ως Συντοννιστής του πρ
ρογράμματο
ος, εσείς
αποτελείττε τον κύριο παράγοντα επιτυχίας
ε
αυτού του
υ προγράμμα
ατος στο σχο
ολείο ή την
ομάδα νέω
ων σας. Στο τέλος
τ
του μή
ήνα, οι
Μαθητές – Μέντορες (Tech Traine
ers) τους
οποίους κκαταρτίσατε θα έχουν ενισχύσει την
αυτοπεπο
οίθηση και τιις δεξιότητέςς τους στο να
α
κάνουν μίία παρουσία
αση– και θα έχουν
έ
συνεισφέρρει κατά απττό τρόπο στη
ην κοινότητά
ά
τους. Οι μ
μαθητές που θα εκπαιδεύ
ύουν, με τη
σειρά τους θα έχουν λάβει
λ
ολοκλη
ηρωμένη
ση σχετικά μεε την διαδικττυακή
ενημέρωσ
παρενόχληση, έχοντας ήδη συμμεετάσχει σε μίία
διαδραστιική ενότητα,, η οποία αυξξάνει την
ευαισθητο
οποίηση για τα θέματα αυτά.
α
Ελπίζουμεε αυτή η ενότητα να ήτανν χρήσιμη γιια
εσάς, ώσττε να συνεχίσ
σετε τις συνα
αντήσεις με
την ομάδα
α Μαθητών – Μεντόρωνν (Tech
Trainer), ο
ούτως ώστε και
κ αυτοί μεε τη σειρά τοους
να συνεχίσ
σουν τις επιμ
μορφωτικές συναντήσειις
αξιοποιώνντας τα εργα
αλεία που θα
α
κυκλοφορρήσουν τους επόμενους μήνες.
Για να απο
οφέρει η δια
αδικασία τα αναμενόμεν
α
να
αποτελέσματα, απαιτείται χρόνοςς και
προσπάθεεια από εσάςς. Εάν επιλέξξετε να
διδάξετε ττο σύνολο τω
ων 10 ενοτήττων που θα
κυκλοφορρήσουν κατά
ά τους επόμενους μήνες,
αυτός είνα
αι ο μέγιστος χρόνος που
υ θα
απαιτηθείί:
◯
Σύστα
αση της ομάδ
δας Tech Trainer (μία
φορά))
◯
2 – 2,55 ώρες κατάρτισης των Tech
T
Trainerss
(μηνια
αίως)
◯
Οργάννωση του χρόνου των Te
ech Trainers γγια
την πα
αράδοση των 20λεπτων ενοτήτων αννά
ζεύγη –πρωινές ή απογευματιινές ώρες, σεε
ώρα φ
φαγητού ή σττα διαλείμμα
ατα (μηνιαίω
ως)
◯
Απαιττείται ένα μέλος του προσωπικού,
όπως ο επιμελητή
ής ή ο δάσκα
αλος της τάξηης.
Επίσης, μπορείτε να συνοδεύ
ύσετε τους
εκπαιδ
δευτές σας στα
σ πρώτα τους
"μαθή
ήματα", για να
ν διασφαλίίσετε ότι όλα
α
κυλού
ύν ομαλά (μη
ηνιαίως).

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

◯

Προαιρεττικά: συνάνττηση με την ομάδα
ο
σας
για ανατρ
ροφοδότησηη (μηνιαίως)

Μόλις
Μ
η δομή
ή αυτή παγιω
ωθεί, η ομάδ
δα Tech
Trainer
T
θα εννδυναμώνετα
αι και θα δια
αμορφώσει
μία
μ πιο ενεργγητική προσέέγγιση στις
επιμορφωτικ
ε
κές συναντήσσεις, με τις δεξιότητες
δ
που
π αφορούνν στο διαδίκτ
κτυο. Λόγω της
ευαίσθητης
ε
θεματολογία
θ
ας του Be Strrong Online,
καλό
κ
είναι να
α παρίσταταιι ένα μέλος του
τ
προσωπικού
π
κατά τη διάάρκεια των εννοτήτων
των
τ Μαθητώ
ών – Μεντόρω
ων (Tech Tra
ainers), για
παράδειγμα
π
ο δάσκαλος της τάξης. Βεβαιωθείτε
Β
ότι
ό θα πρέπει να παρέμββει σε περίπττωση που
προκύψουν
π
συμπεριφορ
σ
ρικά θέματα κατά τη
διάρκεια
δ
της ενότητας.. Ί σως κι εσείςς να
θελήσετε
θ
να είστε παρώνν, ιδίως αν νιώθετε ότι
ορισμένοι
ο
απ
πό τους Μαθθητές – Μένττορες (Tech
Trainers)
T
χρειάζονται επιιπρόσθετη σττήριξη.
Είναι
Ε
επίσης σημαντικό ννα εμπλέξετεε και τους
γονείς
γ
στο πρ
ρόγραμμα. Ό
Όπως θα δείττε στην
ενότητα
ε
«εργγαλεία», η 200λεπτη ενότητα
ολοκληρώνετ
ο
ται με συμπλληρωματική
δραστηριότη
δ
τα, στην οποοία οι μαθηττές μπορούν
να
ν συμμετέχο
ουν μαζί με ττις οικογένειές τους.
Με
Μ την ολοκλ
λήρωση αυττών των εργα
ασιών, οι
μαθητές
μ
θα μπορούν
μ
να εξηγήσουν στους
σ
γονείςς
τους
τ
τι έμαθα
αν σχετικά μμε το Be Stron
ng Online
στο
σ σχολείο. Για να εμπλλέξετε τους γονείς στο
τι θα λέγατεε να τους στεείλετε ένα
πρόγραμμα,
π
μήνυμα
μ
μέσω
ω του σχολικκού ενημερω
ωτικού
δελτίου
δ
ή των μέσων κοιν
ινωνικής δικττύωσης;
Στο
Σ τέλος του
υ εντύπου, υυπάρχει επίσ
σης ένας
οδηγός
ο
γονέα
α, τον οποίο μπορείτε να
α
εκτυπώσετε
ε
για
γ να τον δώ
ώσετε στουςς γονείς ή να
α
τον
τ στείλετε μέσω email.. Ο οδηγός αυτός
α
περιέχει
π
πληθώρα χρήσιμμων πληροφ
φοριών για
τους
τ
γονείς που
π επιθυμοούν να εμβαθ
θύνουν στο
θέμα.
θ
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ΕΕργαλείία
ο των εργαλεείων που απαιτούνται γιια
Το σύνολο
τη λειτουρργία του Be Strong
S
Online διατίθεταιι
στην ενότητα του ιστο
οτόπου Anti‐Bullying Pro––
www.antibullyingpro.ccom.

Περιλαμβάνο
Π
ονται:
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Το παρόνν φύλλο εκπα
αίδευσης του
εκπαιδευ
υτή
1 σχέδιο μαθήματος
4 φύλλα δραστηριότηητας
1 φύλλο για εργασία
α στο σπίτι
1 βίντεο
1 σελίδα πληροφοριώ
ών

Ο πίνακας καταδεικνύεει πώς τα εργγαλεία είναι σσχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ναα είναι όλα μα
αζί υλοποιήσιμα:
Εργαλείο
Φύλλο εκπ
παίδευσης το
ου
εκπαιδευττή

Κοινό
Εσείς (μέλος του
προσω
ωπικού)

Σχέδιο μαθ
θήματος

Μαθητές – Μέντορρες (Tech
Traine
ers)

Βίντεο

Tech Trainers
T
/ μαθθητές

Φύλλα δρ
ραστηριότητα
ας

Tech Trainers
T
/ μαθθητές

Φύλλα συ
υμπληρωματιικής
δραστηριό
ότητας
Πληροφορ
ριακό έντυπο
ο

Μαθητές και γονείίς
Μαθητές και γονείίς

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

Σκοπός
Επισκόπηση της ενότηταας και του οδη
ηγού για
την κατάρτισ
ση των Μαθηητών – Μεντό
όρων
(Tech Trainers)
Είναι ο οδηγγός που θα χρρησιμοποιούν οι
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Teech Trainers) για την
παράδοση της 20λεπτης ενότητας
Η ενότητα ξε
εκινά με τουςς Tech Traine
ers να
προβάλουν το
τ σύντομο ααυτό βίντεο και
κ να
το συζητούν με την ομάδδα
Κατά την αρχική τους καττάρτιση, οι
Εκπαιδευτέςς θα επιλέξουυν μία από τις
τέσσερις αυττές δραστηριιότητες για
παράδοση στην
σ
ενότητα.. Τα φύλλα αυτά
α
εξηγούν ανα
αλυτικά τη δρραστηριότητα
α και
περιέχουν όλα τα συμπληηρωματικά στοιχεία
σ
που πρέπει να
ν δοθούν σττο πλαίσιο τη
ης
δραστηριότη
ητας
Οι Εκπαιδευτές τα μοιράάζουν στους μαθητές
μ
μετά το τέλο
ος της ενότηττάς τους
Αυτό το γενιικό πληροφορριακό έντυπο
ο
μπορεί να χρ
ρησιμοποιηθθεί από τους
εκπαιδευτέςς και τους μαθθητές. Επίσης,
περιέχει ερω
ωτήσεις και ααπαντήσεις γιια τους
γονείς
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Προεττοιμασία
α

Κατάρ
ρτιση τω
ων Techh Trainers

Για να ξεκκινήσετε, πρέέπει να επιλέέξετε την
ομάδα Tech Trainer σα
ας. Καθώς η ενότητα
7 ετών, σα
ας
απευθύνεεται σε μαθητές ηλικίας 7‐9
συνιστούμ
με να επιλέξετε εκπαιδευ
υτές ηλικίας 9
και άνω ‐ αυτό το προ
οσαρμόζετε ανάλογα με τις
ανάγκες σ
σας.
σους εκπαιδεευτές
Μπορείτε να έχετε όσ
επιθυμείττε. Θα παραδ
δίδουν το μά
άθημά τους
ανά ζεύγη
η, οπότε μία ομάδα με ζυ
υγό αριθμό
παιδιών είναι προτιμό
ότερη.
Σκεφτείτε ποιοί από τους μαθητέςς σας είναι
κατάλληλο
οι για το ρόλλο αυτό, ποιιοί δηλαδή
έχουν αρκετή αυτοπεεποίθηση για
α να
πραγματο
οποιήσουν έννα μάθημα σε
σ μία ομάδα
α
μικρότερω
ων μαθητών.. Μπορεί η κατάρτιση
κ
αυ
υτή
να αποτελλέσει μέρος ενός
ε
υφιστά
άμενου
προγράμμ
ματος εθελονντισμού, τελλειοποίησης
καθηκόντω
ων, ή προγράμματος Antti‐Bullying;
Επισκεφτεείτε τον ιστότοπό μας,
www.antibullyingpro.ccom, για περ
ρισσότερες
λεπτομέρεειες.
Όταν τα μ
μέλη της ομά
άδας έχουν επ
πιλεχθεί,
μπορείτε ννα συναντηθ
θείτε όλοι μα
αζί για τη
ενότητα "Κατάρτιση του εκπαιδευ
υτή".
Εκτυπώσττε ένα αντίγρ
ραφο των εργαλείων για
κάθε εκπα
αιδευτή, προ
οβάλετε το βίντεο, και
ξεκινάμε!
Οι Δεξιότη
ητες που θα βελτιώσουν οι Tech
Trainers ύ
ύστερα από την
τ κατάρτισ
σή τους:

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

Σκοπός
Σ
Στην
Σ
ενότητα
α αυτή θα διδδάξετε τους Μαθητές –
Μέντορες
Μ
(Te
ech Trainers)) σας πώς να
α κάνουν
μάθημα
μ
σχεττικά με τη δια
αδικτυακή
παρενόχληση
π
η σε μικρότεερους μαθητές.
Χρονική
Χ
διάρ
ρκεια
Συνιστούμε
Σ
να
ν αφιερώσεετε περίπου 1.30 ώρα –
2 ώρες στην ενότητα
ε
αυττή, ώστε να δώσετε
δ
στους
σ
εκπαιδ
δευτές αρκεττό χρόνο να
αφομοιώσου
α
υν τις πληροφ
φορίες και να «δέσουν»
σαν
σ ομάδα. Μπορείτε
Μ
να
α τη χωρίσετεε σε 2 μέρη
κατά
κ
τις σχολ
λικές ώρες, ή να μοιράσεετε το χρόνο
σε
σ δύο ενότη
ητες την ώρα
α του φαγητο
ού ή των
διαλειμμάτω
δ
ων. Ανατρέξττε στη σελ.11
1 για να
δείτε
δ
τις διαφ
φορετικές εππιλογές διάρκειας
ενοτήτων.
ε
Προαπαιτού
Π
μενα
Εκτυπώστε
Ε
έννα αντίγραφ
φο του "Σχεδίου
μαθήματος"
μ
και του "πληηροφοριακού εντύπου"
για
γ κάθε trainer, και προ βάλετε το βίίντεο Be
Strong
S
Online
e.
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Τι πρέπει να γνωρίζεττε
ong Online σττοχεύει στηνν ενημέρωσηη σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχχληση και τη
ην
Το Be Stro
αντιμετώπ
πισή της με ενδιαφέρον
ε
και θετικό τρρόπο, μέσω της χρήσης της
τ τεχνολογγίας.
Όταν αναττρέξετε στο σχέδιο
σ
μαθή
ήματος θα διιαπιστώσετεε ότι ορισμέννες από τις δ ραστηριότηττες
ενδέχεταιι να οδηγήσο
ουν σε συζηττήσεις που α
απαιτούν ευα
αίσθητους χεειρισμούς. Υππάρχουν οριισμένα
θέματα πο
ου πρέπει να
α θυμάστε σχχετικά με τα
α παρακάτω:
Βίντεο
Παρόλο που το ύφος του
τ φαίνετα
αι ξέγνοιαστοο, το βίντεο καλύπτει
κ
το ζήτημα του oonline trollin
ng. Είναι
σημαντικό
ό να μοιρασττεί το πληρο
οφοριακό ένττυπο στο τέλλος της ενότητας, ώστε ννα μπορούν οι μαθητέςς
να παραπεμφθούν σεε πηγές που παρέχουν
π
κα
αθοδήγηση και
κ συμβουλ
λές.
Μελέτη π
περίπτωσης «Άνδρας
«
που
υ χορεύει»
Η δραστηρριότητα αυτή επικεντρώνεται σε μία
α περίπτωση online «σωμ
ματικής διαππόμπευσης» και ίσως
αυτή, είναι σημαντική
οδηγήσει σε συζητήσεεις που απαιιτούν ευαίσθθητους χειρισμούς. Στην περίπτωση α
σ
η
παρουσία εννός μέλους του προσωπιικού για τη στήριξη
σ
των εκπαιδευτών
ε
ν.
επιτόπια π
Βεβαιωθεείτε ότι θα κα
αλύψετε κάθ
θε απορία τω
ων Μαθητώνν – Μεντόρων (Tech Trainners) και ότι θα τους
καθησυχά
άσετε ότι θα παρίσταται πάντα ένα μ
μέλος του πρ
ροσωπικού κατά τη διάρκκεια των ενο
οτήτων,
ώστε να το
ους στηρίξειι αν αντιμετω
ωπίσουν οποοιαδήποτε δυσκολία.

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Επισκό
όπηση ενότητα
ε
ας κατά
άρτισης
Σύντομη π
περιγραφή τω
ων χρονικώνν ορίων που πρέπει να τη
ηρηθούν στο
ο πλαίσιο τω
ων ενοτήτων κατάρτισης
των Μαθη
ητών – Μενττόρων (Tech Trainers).
Δραστηριό
ότητα

Π
Περιγραφή

Εκτιμώμενη διιάρκεια

Εισαγωγή

Δραστηριότητες για να "σπάσσει ο πάγος", επ
Δ
πεξήγηση
κ
καθηκόντων,
συ
υζήτηση σχετικκά με το «Be Strrong
O
Online»

25 λεπτά

Εξέταση σχχεδίου
μαθήματοςς

Μοιράστε το σχχέδιο μαθήματτος και ανατρέξξτε σε αυτό
Μ
γ να έχετε μία
για
α γενική εικόνα
α

10 λεπτά

Βασικοί κα
ανόνες

ΕΕπαναλάβετε το
ους βασικούς κκανόνες που πρ
ρέπει να
ε
εξηγήσουν
οι Μαθητές
Μ
– Μένττορες (Tech Traainers)
σ
στους
μαθητές στην αρχή της ενότητας

10 λεπτά

Συζήτηση σ
σχετικά με
το Video

Προβάλετε το video
Π
v
και συζηττήστε το, βρείττε ιδέες για
ε
ερωτήσεις,
τις οποίες
ο
μπορούύν να υποβάλου
υν οι
Μ
Μαθητές
– Μένντορες (Tech Trrainers) στους μαθητές
μ
σ
σχετικά
με το video, ώστε να ξξεκινήσει η συζζήτηση

10 λεπτά

Επιλογή
δραστηριό
ότητας

Χωρίστε τις 4 δραστηριότητεςς στην ομάδα τω
Χ
ων
μ
μαθητών,
ώστεε να προετοιμασστούν και να
π
παρουσιάσουν
στην υπόλοιπηη ομάδα την
α
ανατροφοδότη
ση και την επιλλεγμένη δραστη
ηριότητα

30 λεπτά

Συμπληρωματικές
Δραστηριό
ότητες

ΣΣυζητήστε τις συμπληρωματικ
σ
κές δραστηριόττητες που
θ δώσετε στου
θα
υς μαθητές

10 λεπτά

10 λεπτά

Ανατροφοδ
δότηση

Με ποιον τρόπο
Μ
ο οι Μαθητές – Μέντορες (Tech Trainers)
μ
μπορούν
να λάβουν ανατροφοοδότηση από τους
τ
μ
μαθητές
Αντιμετώπιση θεμάτων
Α
θ
διαδικκτυακής παρενό
όχλησης ‐
ε
επόμενα
βήματτα

20 λεπτά

Ολοκλήρωση

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Διαφο
ορετικέςς επιλογγές διάρ
ρκειας ενοτήτω
ε
ων
Εάν δεν έχεετε στη διάθεεσή σας τις δύ
ύο ώρες που α
απαιτούνται για την ενότηττα κατάρτισηςς, μπορείτε να
α
προσαρμόσ
σετε την ενότητα, χρησιμοπ
ποιώντας μία
α από τις παρα
ακάτω επιλογέ
ές που ταιριάάζει στο πρόγρ
ραμμά σας.
2 x ωριαίεςς ενότητες
Μπορείτε ννα οργανώσεττε δύο ενότηττες κατά τη διιάρκεια του διαλείμματος για
γ φαγητό ή μετά τη λήξη του
σχολικού ω
ωραρίου.
Ενότητα 1:
◯
Εισαγωγή (25 λεπτά)
λ
◯
Εξξέταση σχεδίο
ου μαθήματοςς (10 λεπτά)
◯
Βα
ασικοί κανόνεες (10 λεπτά)
◯
Συ
υζήτηση σχετιικά με το Vide
eo (10 λεπτά)
◯
Ζη
ητήστε από το
ους μαθητές να
ν εργαστούν ανά ζεύγη, γιια να προετοιμάσουν τη δρραστηριότητα
α πριν την
ένναρξη της ενόττητας 2 (5 λεπ
πτά)
Ενότητα 2:
◯
Αννακεφαλαίωσ
ση. Οι μαθητέςς έχουν στη δδιάθεσή τους λίγα
λ λεπτά να
α κάνουν πρόββα τη δραστηριότητά τους
(5 λεπτά)
◯
Πα
αρουσιάσεις και
κ παρατηρή
ήσεις σχετικά με τη δραστη
ηριότητα (20 λεπτά)
λ
◯
Συ
υμπληρωματικές δραστηριό
ότητες (10 λεπ
πτά)
◯
Πα
αρατηρήσεις (10 λεπτά)
◯
Ολλοκλήρωση (1
15 λεπτά)
α ενότητα
1 x ωριαία
Αν σας πιέζζει ο χρόνος, μπορείτε
μ
να επιλέξετε
ε
μία μόνο από τις δραστηριότητες, την οποίαα θα προετοιμ
μάσουν οι
Μαθητές – Μέντορες (TTech Trainers) για να "σπάσσει ο πάγος":
◯
Εισαγωγή (5 λεπτά)
◯
Εξξέταση σχεδίο
ου μαθήματοςς (5 λεπτά)
◯
Βα
ασικοί κανόνεες (5 λεπτά)
◯
Συ
υζήτηση σχετιικά με το Vide
eo (10 λεπτά)
◯
Εττοιμάστε 1 δραστηριότητα,, ανά ζεύγη ή ως ομάδα (5 λεπτά)
◯
Πα
αρουσιάστε τη δραστηριόττητα και τις πα
αρατηρήσεις (10 λεπτά)
◯
Συ
υμπληρωματικές δραστηριό
ότητες (5 λεπτ
πτά)
◯
Αννατροφοδότηση (5 λεπτά)
◯
Ολλοκλήρωση (1
10 λεπτά)
4 x 20λεπτες ενότητες
ματα,στα κενά
ά ή και μετά τοο σχολικό πρό
όγραμμα.
Μπορείτε ννα οργανώσεττε συντομότερες ενότητες στα διαλείμμ
Ενότητα 1:
◯
Εισαγωγή (χωρίίς το "σπάσιμ
μο του πάγου"") (10 λεπτά)
◯
Εξξέταση σχεδίο
ου μαθήματοςς (5 λεπτά)
◯
Βα
ασικοί κανόνεες (5 λεπτά)
Ενότητα 2:
◯
Συ
υζήτηση σχετιικά με το Vide
eo (10 λεπτά)
◯
Επ
πιλογή και προ
οετοιμασία δραστηριοτήτω
ων (10 λεπτά)
Ενότητα 3:
◯
Δρραστηριότητες και ανατροφ
φοδότηση (155 λεπτά)
◯
Συ
υμπληρωματικές δραστηριό
ότητες (5 λεπτ
πτά)
Ενότητα 4:
◯
Αννακεφαλαίωσ
ση εργασίας (1
10 λεπτά)
◯
Αννατροφοδότηση και ολοκλή
ήρωση (10 λε πτά)

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Οδηγός Εκκπαίδευσης
Συστάσειςς (20 λεπτά)
Ζητήστε α
από τον καθέένα να παρου
υσιάσει τον εαυτό του. Για
Γ να "σπάσ
σει ο πάγος" και για να
διευκολύννετε τα μέλη της ομάδαςς να γνωρισττούν καλύτερ
ρα, επιλέξτε από τις ιδέεες που παραττίθενται
παρακάτω
ω, ή προτείνεετε μία δική σας.

◯

◯

Όλα
α στη φόρα

Δώσε πά
άσα

Στα
α μέλη της ομ
μάδας
δίννετε ένα σακο
ουλάκι με
καρραμέλες. Ο καθένας
κ
μπο
ορεί να πάρεει όσες
θέλλει και να τιςς
ακο
ουμπήσει σττο τραπέζι
μπρροστά του. Μόλις
Μ
τελλειώσουν όλο
οι,
ανα
ακοινώνετε στην
σ
ομάδα
ότι πρέπει ο κα
αθένας να
δώσει τόσες πλληροφορίες
για
α τον εαυτό του,
τ
όσες καιι
οι καραμέλες που
π έχει
μπρροστά του

Η ομάδα δημιουργεί έναν
κύκλο. Έννα μέλος τηςς ομάδας
έχει τη μπ
πάλα, την πεετά σε
άλλο μέλλος της ομάδ
δας και μαζί
δίνει το όόνομά του απ
ποδέκτη
της πάσα
ας. Η ομάδα συνεχίζει
σ
να πετά ττην μπάλα κα
ατ’ αυτόν
τον τρόποο μέσα στον κύκλο και
πρέπει να
α θυμάται τη
η σειρά με
την οποία
α δόθηκαν οι
ο πάσες. Η
διαδικασσία επαναλαμ
μβάνεται,
χρησιμοπ
ποιούνται κα
αι δύο νέες
μπάλες κκαι ο ρυθμός
επιταχύν εται. Το παιχχνίδι
τελειώνε ι όταν γίνει χαοτικό.
χ

2 Αλήθειεςς 1 Ψέμα

Κινηθείτε γγύρω από τα
α μέλη της
ομάδας κα
αι ζητήστε το
ους να
δώσουν 3 στοιχεία για
α τους
εαυτούς τοους. Πείτε το
ους ότι 1
στοιχείο ππρέπει να είναι
ψευδές κα
αι δηλώστε ότι
ό δεν
πρέπει να το αποκαλύψουν
μέχρι το τέέλος. Όλοι πρέπει να
σημειώνουυν σε ένα φύ
ύλλο χαρτί
το πιθανό ψέμα. Μόλιις μιλήσει
και ο τελευυταίος, ζητήστε από
τον καθένα
α να αποκαλλύψει το
ψέμα που είπε. Μπορείτε να
βραβεύσεττε το μέλος της
τ
ομάδας ποου μάντεψε τα
τ
περισσότεερα ψέματα!
Ανακοινώστε του
υς ότι αποτελλούν την ομά
άδα των Μαθητών – Μενντόρων (Tec h Trainers), καθώς και
το Εξηγήστε τουςς τι σημαίνει αυτό: γιατί έέχουν επιλεχχθεί και ποιά
ά είναι τα κα
αθήκοντά του
υς.
Ολοκκληρώστε τηνν εισαγωγική
ή αυτή ενότηητα με μία δραστηριότηττα που θα τοους δώσει τη
ην αίσθηση
της κυριότητας το
ου προγράμμ
ματος Be Strrong Online. Μπορείτε να
α τους ζητήσσετε να βγάλλουν μία
ομαδ
δική φωτογραφία, ή να συμπληρώσο
σ
ουν και να υπ
πογράψουν το
τ έντυπο δέέσμευσης πο
ου
βρίσκκεται στο τέλλος του οδηγγού κατάρτισσης

Εισαγωγή
ή στο Be Stro
ong Online (5
5 λεπτά)
◯

◯

◯

Τι γνω
ωρίζουν ήδη
η οι εκπαιδευ
υτές για τη
διαδιικτυακή παρενόχληση;
Τι σκέέφτονται ότα
αν ακούν τη φράση «Be Strong
Onlin
ne»;
Γιατί είναι σημανντικό να διδά
άξουν τους
ότερους μαθ
θητές σχετικά
ά με αυτό;
μικρό

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

Ορισ
σμός της πα
αρενόχλησης
Παρενόχλησ
ση είναι οποιααδήποτε συμπ
περιφορά
κάνει
κ
κάποιονν να νιώθει ανναστατωμένοςς, αμήχανος
και ανασφ
φαλής. Συνήθω
ως είναι σκόπ
πιμη και
επαναλαμβα
ανόμενη και μμπορεί να λάβ
βει πολλές
μορφές, όπ
πως λεκτική, έέμμεση σωμα
ατική και
διαδικτυυακή.
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3. Ανάλυσ
ση του σχεδίίου μαθήματτος (10 λεπττά)
◯

◯

Συζητή
ήστε τους εκπ
παδευτικούςς στόχους τη ς
ενότηττας: τι θέλουν να επιτύχο
ουν μέσα στα
α
20 λεπ
πτά που διαθ
θέτουν; πώς θα
θ
διασφα
αλίσουν την επίτευξη τω
ων στόχων
αυτών;;
Εξηγήσ
στε ότι κάθε ενότητα ακο
ολουθεί την
παρακάτω δομή: 1)
1 εισαγωγή και
κ
εκπαιδ
δευτικοί στόχχοι, 2) παρακκολούθηση
του βίνντεο και συζή
ήτηση, 3) δεκάλεπτη
δραστη
ηριότητα, 4) κατ’ οίκον εργασία
ε
και
ολοκλή
ήρωση

4. Βασικοί κανόνες (1
10 λεπτά)
◯

Εξηγήσ
στε ότι η ενότητα αυτή επ
πικεντρώνετται
στο ευαίσθητο ζήτημα της διαδ
δικτυακής
παρενό
όχλησης. Ίσω
ως οι μαθητέές να μη
νιώθου
υν άνετα να συμμετάσχο
ουν σ’ αυτή ή
να χρειαστούν περ
ρισσότερες πληροφορίες
π
ς,
οπότε προτείνετε ορισμένους
ο
βασικούς
β
κανόνεες που πρέπεει να θέσουνν οι
εκπαιδ
δευτές πριν την
τ έναρξη της ενότητας .
Για παρράδειγμα:
-

-

Ο καθένας έχεει δικαίωμα να μην
παντήσει σε μία ερώτηση, αν δεν το
απ
επ
πιθυμεί
Ο καθένας έχεει το δικαίωμ
μα να ακουσστεί
Να
α αποφεύγο
ονται προσω
ωπικές
ερρωτήσεις σε μαθητές
Δεεν επιτρέπετται η φασαρίία.

5. Συζήτησ
ση του βίντεεο (5 λεπτά)
◯

Παίξτε το βίντεο κα
αι συζητήστεε με τους
δευτές. Τι πισ
στεύουν για αυτό; Πώς
εκπαιδ
μπορείί να ξεκινήσεει μία συζήτη
ηση για αυτόό
με την ομάδα; Τι ερ
ρωτήματα μπορεί να
θέσουνν;

ή δραστηριό
ότητας (45 λεεπτά)
6. Επιλογή
◯

Εξηγήσ
στε ότι υπάρχουν τέσσερ
ρις
δραστη
ηριότητες διαθέσιμες σττο σχέδιο
μαθήμ
ματος, από τιις οποίες οι εκπαιδευτές
ε
μπορούν να επιλέξξουν την αγα
απημένη του ς.

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

◯

◯

◯

◯

Για να πάρ
ρει μία γεύσση από τις
δραστηριό
ότητες, η ομμάδα θα χωριστεί σε
υπο‐ομάδ
δες, οι οποίεςς θα προετοιμάσουν
και θα οργγανώσουναππό μία δραστηριότητα.
Χωρίστε την
τ ομάδα σεε τέσσερις υπο‐ομάδες
(ή 2‐3 αν έχετε
έ
λιγότε ρους εκπαιδ
δευτές).
Αναθέστε στην κάθε οομάδα από μία
μ
δραστηριό
ότητα. Ζητήσστε από την ομάδα να
αφιερώσεει 10 λεπτά σστην προετοιμασία της
δραστηριό
ότητας.
Κάθε υπο‐ομάδα διαθθέτει 5‐7 λεπ
πτά για να
άσει τη δραστ
στηριότητα στην
παρουσιά
υπόλοιπη ομάδα. Η υππόλοιπη ομά
άδα θα
υποδυθεί τους μαθηττές και θα συ
υμμετάσχει
στις δραστηριότητες.
Στα τελευταία 10 λεπττά, ζητήστε από
α κάθε
τ
ομάδα να διευκρινίσεει το σκοπό της
δραστηριό
ότητας, και ττον τρόπο μεε τον οποίο
την προεττοίμασαν καιι την οργάνω
ωσαν.
Ζητήστε ανατροφοδότ
α
τηση από τη
ην ομάδα
για το τι πήγε
π
καλά, τιι θα μπορούσε να
βελτιωθείί, και ποιά ήτταν η δραστηριότητα
επιλογής των
τ εκπαιδεευτών.

Για
Γ καθεμία από τις ερω
ωτήσεις που τέθηκαν
τ
σε
κάθε
κ
δραστη
ηριότητα, ζηττήστε προτά
άσεις από
τους
τ
εκπαιδε
ευτές για το ποιές θεωρούν ότι θα
ήταν
ή
οι επιθυ
υμητές απανντήσεις.

7.
7 Παρακολο
ούθηση (folloow‐up) των
δραστηριοτή
δ
ήτων (5 λεπττά)
◯

Σκεφτείτε πώς θα θέλλατε οι μαθητές να
δώσουν ανατροφοδότ
α
τηση σχετικά
ά με τις
δραστηριό
ότητες – θα τταξινομήσεττε το
σύνολο τω
ων απαντητικκών φύλλωνν, θα
ζητήσετε από
α τους εκππαιδευτές να
α το
κάνουν, ή οι εκπαιδευυτές θα συζη
ητήσουν τα
αποτελέσματα της δια
αδικασίας μεε τις ομάδες
τους;
Αν παρίσττασθε και εσεείς στο μάθημ
μα με τους
εκπαιδευτές, μπορείττε να συστήσεετε τους
Μαθητέςς – Μέντορες (Tech Trainerrs) στους
μαθητέ
ές και να εξηγγήσετε το σκοπό του
προγράμμ
ματος. Έπειταα, μπορείτε να
α κλείσετε
το μάθημ
μα ευχαριστώ
ώντας τους Μα
αθητές –
Μέντορες Tech Traineers και τονίζοντας τα
διδάγμ
ματα που προοέκυψαν από αυτό.

Σ ε λ ί δ α | 14
4

8. Ανατρο
οφοδότηση από
α μαθητές (10 λεπτά))

9.
9 Αντιμετώπ
πιση ανησυχχιών (10 λεπτά)

◯

◯

◯

◯

Tο σχέδ
διο μαθήματτος περιλαμβάνει στο
τέλος κκαι μία ενότη
ητα για να λά
άβουν
ανατρο
οφοδότηση οι
ο Μαθητές ‐ Μέντορες
(Tech TTrainers). Πώ
ώς θα ήθελανν να το κάνοουν
αυτό;
Μία ιδέα είναι να γίνει
γ
μία ερώ
ώτηση και να
α
σημειω
ωθεί ο αριθμ
μός των χεριώ
ών που
σηκώθ
θηκαν. Για πα
αράδειγμα «ποιός νιώθεει
μεγαλύ
ύτερη αυτοπ
πεποίθηση να
α μιλήσει για
α
τη διαδ
δικτυακή πα
αρενόχληση ύστερα
ύ
από
την ενό
ότητα αυτή;»
»
Οι Εκπαιδευτές μπ
πορούν επίση
ης να ζητήσοουν
ους μαθητές να γράψουνν μία φράση
από το
ανατρο
οφοδότησηςς σε ένα postt‐it και αφού
ύ το
κολλήσ
σουν στον το
οίχο, να βγάλλουν μία
φωτογραφία με αυ
υτό.

10. Ολοκλλήρωση (10‐‐20 λεπτά)

◯

◯

Ρωτήσττε τους Μαθ
θητές – Μένττορες (Tech
Trainerrs) εάν είναι όλα σαφή ή εάν θέλουνν
να επα
ανέλθετε σε κάποια
κ
σημεεία της
κατάρττισης.
Μόλις νιώθουν έτο
οιμοι να ανα
αλάβουν τη
διεξαγω
ωγή του μαθ
θήματος σε ζεύγη,
ζ
δώστεε
τους μίία ημερομηννία, ώρα, ομάδα μαθητώ
ών

παρενόχλησ
Καθώς η διαδικτυακή
δ
ση είναι
ευαίσθητο
ο ζήτημα, είνναι σημαντικκό να
συζητήσεττε με τους Μ
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Tech Trainers) πώς θα
α αντιδράσο
ουν εάν
κάποιος μαθητής
μ
τουςς αποκαλύψει κάτι
προσωπικκό. Πώς θα ππράξουν εάν ένας
μαθητής τους
τ
πλησιάσσει δηλώνονντας θύμα
διαδικτυα
ακής παρενόχχλησης; Σκεφ
φτείτε:
Την άμεση απάνντησή που θα
α δώσουν
στονν μαθητή
Το είδος και τονν τρόπο που θα
παρέχουν σχετικκές πληροφο
ορίες
Την κατάλληλη γλώσσα σώμ
ματος, που
θα έχουν
έ

ότι οι Μαθθητές – Μένντορες (Tech
Βεβαιωθείτε
Β
h
Trainers)
T
μοίρασαν
αντίγρα
αφα
του
υ
ύ εντύπου σστο τέλος της ενότηταςς
ενημερωτικο
ε
κατάρτισης
κ
ρο όπου θα κκάνουν το πρώτο τους
και το χώρ
μάθημα. Βεβαιωθείτε
Β
ε ότι οι Μαθη
ητές –
Μέντορεςς (Tech Train ers) έχουν εκτυπώσει
επαρκή αριθμό αντιγρράφων για το
ους
μαθητές αν
α χρειαστείί.

Καλή ττύχη!

ΣΗΜΑΝΤ
ΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
Δ
Σ
ΗΣΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗ
Μιλήστε σ
στους Μαθητέές – Μέντορεςς (Tech Traineers) για την ανντίδρασή τουςς στην περίπττωση που ένα
ας μαθητής το
ους
αναφέρει κκρούσμα διαδ
δικτυακής παρ
ρενόχλησης ή κάνει κάποια
α προσωπική αποκάλυψη.
α
Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία
αυτή είίναι πάντοτε σύμφωνη
σ
με την
τ πολιτική κκαταπολέμησης της διαδικττυακής παρεννόχλησης και την πολιτική
προστασία
ας παιδιών του
υ σχολείου σα
ας. Βεβαιωθείίτε ότι οι Μαθ
θητές – Μέντο
ορες (Tech Traainers) διαθέττουν επιβλέπο
ουν
όλη τη
η διάρκεια τωνν ενοτήτων το
ους και ότι υπ
πάρχει μέλος του
τ προσωπικ
κού, το οποίο επιβλέπει το σύνολο των
δραστηριοτή
ήτων.
Ενθαρρύνεττε τους μαθητές να μη βάλο
ουν τους εαυττούς τους σε ευάλωτη
ε
θέση
η και να απευυθύνονται πάνντοτε σε εσάςς εάν
αντιμετωπίσσουν οποιοδή
ήποτε πρόβλη
ημα.

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Τακτικές διε υκόλυνσης τη
ης συζήτησης






Α
Αν δε θέλει κα
ανείς από τηνν ομάδα των μαθητών να
α πάρει το λόγο, οι Μαθηττές ‐ Μέντορες
(TTech Trainers)) θα μπορούσ
σαν να…
Κάνουν μία τελλείως τυχαία ερώτηση, πρροκειμένου να
α σπάσουν τη σιωπή όπωςς «ποιό είναι το
τ
α
αγαπημένο σα
ας παιχνίδι στο
ον υπολογιστήή;»
Χωρίσουν την ομάδα σε ζεύ
ύγη, για να συυζητήσουν μετταξύ τους πριιν επανέλθουνν στην ομαδικκή
συζήτηση
ητήσουν από τους μαθητές να περιγρά
άψουν με μία
α λέξη πώς νιώθουν εκείνηη τη στιγμή. Οι
ζη
μ
μαθητές μπορο
ούν ακόμη κα
αι να γράψουνν τις απαντήσ
σεις σε ένα φύλλο χαρτί
Έχχουν ένα κου
υτί στ6ην έδ
δρα για να ρρίχνουν μέσα
α οι μαθητές ερωτήσεις, οι οποίες θα
θ
διαβαστούν σττο τέλος Ζητήσουν από τουυς μαθητές να
α γίνουν πιο συγκεκριμένοι
σ
ι, με ερωτήσεεις
φέρον αυτό, γιατί το λες;» ««Μπορείς να μου πεις περιισσότερα για αυτό;»
όπως: «Ενδιαφ

ΕΕπόμενα βήμα
ατα
◯

◯

Αποφασίστε μαζί με τηνν ομάδα πώςς θα ήθελε ννα
λάβει την α
ανατροφοδόττηση από τους μαθητές
που συμμεττείχαν στο μάθημα. Θέλεει να
επανέλθει μ
μετά από λίγγες μέρες για
α να παραλά
άβει
τις εργασίεςς και να συζη
ητήσει με τους μαθητές;;
Όταν ολοκλληρωθεί και το
τ τελευταίο
ο μάθημα τηης
ομάδας, μπ
πορείτε να χρ
ρησιμοποιήσ
σετε τη
βεβαίωση σ
συμμετοχής στο τέλος το
ου παρόντος
οδηγού για να ανταμείψ
ψετε τα μέλη
η της για τη
υς δουλειά!
σκληρή του

Ση
ημαντικά
ά σημείία
◯

Βεβαιωθεείτε ότι οι εκππαιδευτές βρίσκονται
β
στο χώρο λίγα λεπτά ννωρίτερα, ώστε να
έχουν τον απαραίτητοο χρόνο για να
ν
προετοιμα
αστούν. Καλλό θα είναι να
α έχουν ήδη
εκτυπώσεει από πριν ττα αναγκαία έντυπα, να
έχουν έτοιμο το βίντε ο, και να έχο
ουν
προετοιμά
άσει την αίθ ουσα ανάλο
ογα με τη
δραστηριό
ότητα που θθα κάνουν.

Μιλήσττε στην ομάδ
δα εκπαιδευττών σας σχεετικά με το τιι θα μπορού σε να τους
ανησυχχήσει:





Τι ερωττήσεις θα μπορούσαν
μ
ννα υποβάλο
ουν στην ομ
μάδα μαθηττών για να
αρχίσουν μία συζήττηση;
Τι τακτιικές θα μπορ
ρούσαν να χχρησιμοποιήσουν εάν κα
ανείς δε θέλεει να πάρει
το λόγο
ο; Ανατρέξτεε στο πλαίσιοο «τακτικές διευκόλυνσης της συζήττησης» για
να βρείίτε μερικές ιδ
δέες.
Ποιός μπορεί να τους βοηθήήσει αν η ομάδα
ο
των μαθητών δδημιουργεί
αποδιο
οργάνωση;

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Σχετικά
Ο θεσμός του
τ Diana Aw
ward αποτελλεί κληρονομ
μιά της Πριγκκίπισσας Ντα
αϊάνα, η
οποία είχεε την πεποίθ ηση ότι τα νεεαρά άτομα έχουν τη δύύναμη να αλλλάξουν τον
κόσμο προ
ος το καλύτε ρο. Γι αυτό θα
θ πρέπει να δίδονται στοους νέους ευκκαιρίες για
εξέλιξη κα
αι ερεθίσματα
α να εμπλέκονται σε δράσσεις κοινωνικκού χαρακτήρ
ρα.
Είμαστε υπερήφανοι που
π διαθέτο
ουμε την αμέέριστη στήριιξη της ΑΕ του Πρίγκιπα Ο
Ουίλιαμ και της ΑΕ
Πρίγκιπα Χ
Χάρρυ, καθώ
ώς και της ομ
μάδας τους σστο Royal Ch
harities Forum
m του Δούκα
α και της Δού
ύκισσας του
Κέιμπριτζ και του Πρίγγκιπα Χάρρυ
υ.

Η απο
οστολή μας
μ
Η αποστολλή μας είναιι να εμπνέου
υμε και να ανναγνωρίζουμ
με την κοινω
ωνική δράση σε νεαρά άττομα. Αυτό
επιτυγχάννεται:




ν αξιοποιήσσουν το μέγιιστο των
Εννδυναμώνονντας τα νεαρά άτομα να κκάνουν τη διαφορά και να
δυ
υνατοτήτων τους
Εμ
μπλέκοντας τα
τ νεαρά άτομα στα προογράμματά του
τ Diana Aw
ward, που τοους παρέχου
υν τη
δυ
υνατότητα να ξεχωρίσου
υν μέσω της κοινωνικής δράσης
Εννθαρρύνοντα
ας νεαρά άτο
ομα να συνεεισφέρουν σττις κοινότητέές τους

Η Αποστολλή του θεσμο
ού Diana Aw
ward υλοποιεείται μέσω τεσσάρων
τ
βα
ασικών προγρραμμάτων:

1. Το Πρρόγραμμα Diana
D
Award – που αναγννωρίζει την αξία
α των νέω
ων ανθρώπω
ων.
2. Το Δίίκτυο του Diaana Award – που στηρίζζει την κοινωωνική συνοχήή και προάγεει την κοινωννική δράση
των νέων.

3. Η εκσστρατεία Anti‐Bullying του Diana Awward – που παρέχει
π
σε νεεαρά άτομα,, επαγγελματίες και
γονείς τις ικανότητες και
κ την αυτο
οπεποίθηση ννα αντιμετωπίζουν κάθεε μορφή παρεενόχλησης.

4. Το Πρρόγραμμα καθοδήγηση
κ
ς του Diana Award – που στηρίζει νεεαρά άτομα που βρίσκοννται σε
κίνδυνο.

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α
ΕΓΓΡΑΦ
ΦΟ ΔΕΣΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Μ
ΜΑΘΗΤΩ
ΩΝ – ΜΕ
ΕΝΤΟΡΩ
ΩΝ (TECH
H
TRAINERS)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜ
ΜΜΕΤΟ
ΟΧΗΣ ΓΙΑ
Α ΜΑΘΗ
ΗΤΕΣ‐ ΜΕΝΤΟΡ
Μ
ΕΣ (TECH
TRAINERS)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
Γ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Δ
Ο ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Τ

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward
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Σημειώσεις για
α το Δάσ
σκαλο της
τ τάξη
ης
Σα
ας ευχαριστούμε που δεχθ
θήκατε να πρραγματοποιη
ηθεί η εκπαίδευση των μααθητών σας από
α τους
Μ
Μαθητές – Μέέντορες σε θέέματα Τεχνολλογίας (Tech‐‐Trainers)!
ου Προγράμματος Be Stro ng Online απ
πό τον θεσμό “The Diana A
Award”, τη Vo
odafone και
Σττο πλαίσιο το
το
ον Επιστημοννικό Οργανισμ
μό «Μαζί για
α την Εφηβική
ή Υγεία» που ανέλαβε τηνν προσαρμογή και
επ
πιμέλεια του Προγράμματτος στα Ελληννικά, μία ομά
άδα μαθητώνν του σχολείοου σας, οι Μα
αθητές –
Μ
Μέντορες σε θέματα
θ
Τεχνο
ολογίας (Techh‐Trainers), θα εκπαιδεύσουν τους συμμμαθητές του
υς με
ειικοσάλεπτες ενότητες
ε
σε μία
μ σειρά θεμ
μάτων που σχετίζονται
σ
με
ε το διαδίκτυ ο – από την διαδικτυακή
δ
αρενόχληση, τη διαφύλαξξη της ιδιωτικκότητας και ασφάλειας
α
έω
ως τις selfies,, τα ηλεκτροννικά
πα
πα
αιχνίδια (gam
ming), τη δημ
μιουργία κώδδικα και τους ιστότοπους κοινωνικής δδικτύωσης.
Η πρώτη ενότη
ητα, Be Stron
ng Online, εξεετάζει το ζήττημα της διαδ
δικτυακής πα
αρενόχλησηςς.
αθώς τα ζητή
ήματα που θα
α συζητηθούνν στο πλαίσιο
ο των ενοτήτω
ων απαιτούν ευαίσθητο χειρισμό,
χ
θα
Κα
πρρέπει να έχεττε υπόψη σαςς τα εξής:
◯
◯

◯

◯

◯

Είίναι σημαντικκό να είστε πα
αρών σε όλη τη διάρκεια της 20λεπτης ενότητας, γγια να βοηθήσετε τους
Μ
Μαθητές – Μέέντορες (Tech
h‐Trainers), σσε περίπτωση
η που προκύψ
ψουν θέματαα συμπεριφορ
ράς.
Πρροσπαθήστε να συναντηθ
θείτε εκ των π
προτέρων με τους Μαθηττές – Μέντορεες (Tech‐Trainers) που
θα
α βρίσκονται στην τάξη σα
ας, για να ενηημερωθείτε για
γ το σχέδιο συνάντησηςς. Υπάρχει η επιλογή
ε
μεεταξύ τεσσάρ
ρων δραστηριοτήτων και μ
μπορεί τε να πείτε τη γνώ
ώμη σας για ττο ποιά από τις
τ τέσσερις
θα
α ήταν κατάλλληλη για του
υς μαθητές σσας.
Μ
Με τη δραστηρ
ριότητα ‐ μελλέτη περίπτω
ωσης με τίτλο «Άνδρας που χορεύει» εννδέχεται να προκύψει
π
συ
υζήτηση σχεττικά με το ευα
αίσθητο ζήτηημα της εξωττερικής εμφά
άνισης. Πείτε στους Μαθητές –
Μ
Μέντορες (Tecch‐Trainers) εάν
ε θεωρείτεε ότι η δρασττηριότητα αυτή ταιριάζει σστους μαθητές σας. Για
πα
αράδειγμα, ενδέχεται
ε
να μην είναι καττάλληλη σε μαθητές
μ
που αντιμετωπίζοουν προβλήμ
ματα
χα
αμηλής εκτίμησης για την εικόνα σώμα
ατός τους και
πρροβλήματα διατροφικών
δ
διαταραχών
δ
.
Βεεβαιωθείτε ότι
ό οι Μαθητέές – Μέντορεες (Tech‐Train
ners) γνωρίζο
ουν τι να κάνοουν, εάν τυχό
όν ένα παιδί
ανναφέρει κρού
ύσμα παρενό
όχλησης ή συ ζητήσει ένα ευαίσθητο
ε
θέ
έμα μαζί τουςς. Πρέπει να έχουν
συ
υμφωνήσει με
μ τον Εκπαιδ
δευτικό – Σύννδεσμο με το Πρόγραμμα ή με τον δάσσκαλο της τάξξης για το τι
θα
α κάνουν αν συμβεί
σ
κάποιο σχετικό πεεριστατικό.
Επ
πίσης, υπάρχχει και μία συμπληρωματιική δραστηριότητα που θα
α κάνουν οι μμαθητές στο σπίτι.
Απ
ποφασίστε με τους Μαθη
ητές – Μέντορρες (Tech‐Traainers) πότε είναι
ε
η κατάλλληλη στιγμή για να
διιεκπεραιώσουν τη συμπλη
ηρωματική εννότητα με την ομάδα, για
α να λάβουν κκαι παρατηρή
ήσεις από
το
ους μαθητές σχετικά
σ
με τη
η δραστηριόττητα.

σεις, μπορείτεε να απευθυννθείτε στον Εκπαιδευτικό
Ε
ό – Σύνδεσμοο με το Πρόγρ
ραμμα. Μην
Αν τυχόν έέχετε ερωτήσ
παραλείψεετε να του υπ
ποβάλετε οπο
οιαδήποτε πα
αρατήρησή σας
σ σχετικά με
μ τις ενότητεες για να βελλτιωθεί η
εκπαίδευσ
ση στο μέλλονν.

Σας ευχαρισττούμε!

Από τηνν καμπάνια
καταπολ
λέμησης του
bullyingτου
υ DianaAward

