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Συγχα
αρητήρια
για την επιλογή σας να
α συμμετέχεττε ως μέλος
στην ομάδ
δα των Μαθη
ητών ‐ Μεντόόρων σε θέμ
ματα
Τεχνολογία
ας (Tech Trainer)!
Στην επιμο
ορφωτική σα
ας συνάντησση με το
Συντονιστή
ή του Προγράμματος, θα
α εξετάσετε το
τ
σχέδιο εκπ
παίδευσής σας και θα κά
άνετε εξάσκη
ηση
στην εφαρ
ρμογή των δραστηριοτήττων και στο
συντονισμ
μό μιας συζήττησης.
Ύστερα απ
πό την εκπαίδ
δευσή σας, ττο σχέδιο θα
α
λειτουργείί ως οδηγός που μπορείττε να
χρησιμοπο
οιείτε με τον Μαθητή – Μ
Μέντορα (Te
ech
Trainer) με
μ τον οποίο θα συνεργα
αστείτε κατά
ά την
εικοσάλεπ
πτη ενότητα που
π θα διδά
άξετε.

Τα 20 λεπττά χωρίζοντα
αι σε τέσσερ α μέρη:
1.
2.
3.
4.

Εισαγω
ωγή
Συζήτη
ηση και προ
οβολή του βίίντεο (5 λεπττά)
Πραγμ
ματοποίηση δραστηριόττητας (10 λεπ
πτά)
Συμπλληρωματικές δραστηριόττητες για το σπίτι
σ
και ανατροφοδότη
ηση (3 λεπτά
ά)

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Προ
οετοιμα
ασία
Μά
άθετε πόσοι μαθητές θα παρακολοουθήσουν τη
ην ενότητα και βεβαιω
ωθείτε ότι έχετε
εκτυπώσει επαρ
ρκή αριθμό από το υλιικό που θα χρησιμοποιή
ήσετε (ενημεερωτικά φύλλλα,
στηριότητας)..
φύλλλα εργασίαςς, υλικό δρασ
Είνα
αι απαραίτητο να παρίσ
σταται στην αίθουσα ένας εκπαιδευ
υτικός κατά ττη διάρκεια της
ενό
ότητας, τον οποίο
ο
γνωρίζζετε και έχεττε ενημερώσει σχετικά από πριν. Ο Εκπαιδευτικκός ‐
Σύννδεσμος για το Πρόγραμ
μμα Be Stronng Online ή ο δάσκαλος της τάξης, εενδέχεται να σας
συσ
στήσει ποιεςς από τις προτεινόμεννες δραστηρ
ριότητες θα ταιριάξουν καλύτερα στη
συγγκεκριμένη ομάδα.
Καλλό θα ήταν να είστε 10‐15
5 λεπτά νωρίίτερα στην τά
άξη, ώστε να
α την προετοιιμάσετε πρινν την
ένα
αρξη της ενόττητας.
Ετο
οιμάστε το βίντεο
β
σε ένναν υπολογιιστή και συνδέστε τον σε έναν πρροβολέα ή έναν
έ
δια
αδραστικό πίννακα, ώστε να μπορούν ννα το βλέπουν όλοι οι μαθ
θητές της τάξξης. Βεβαιωθ
θείτε
ότι και ο ήχος λεειτουργεί!
οετοιμάστε την
τ αίθουσα όπως απαιτεείται (π.χ. κο
ολλήστε τα φύλλα «A, B, Γ, Δ» στον τοίχο
Προ
για τη δραστηριιότητα «Ψηφίστε με τα πόόδια σας»)
Έτο
οιμοι; Ας αρχίίσουμε!

Ε
Εισαγωγ
γή στο B
Be Stron
ng Onlin
ne (2 λεπτάά)
Συσ
στηθείτε στου
υς μαθητές και εξηγήστε ττους
ποιιος είναι ο σκκοπός της παρ
ράδοσης τωνν
ενο
οτήτων Be Strrong Online στο
σ σχολείο ή την
ομά
άδα νέων από
ό τους Μαθη
ητές – Μέντορρες
(Tecch‐Trainers).
Γρά
άψτε στον πίννακα τους πα
αρακάτω
εκπ
παιδευτικούς στόχους:
Να γίνει μία ομα
αδική συζήτη
ηση σχετικά μ
με τη
αρενόχληση (cyberbullyinng).
διαδικτυακή πα
Έπ
πειτα προσθέέστε τον συγκ
κεκριμένο σττόχο
της δρ
ραστηριότητά
άς σας.
Να συνεχιστεί η συζήτηση περί διαδικτυα
ακής
αρενόχλησηςς στο σπίτι μεε τους γονείς και
πα
ννα ολοκληρω
ωθούν οι συμπληρωματικέές
δρραστηριότητεες σε συνεργα
ασία με αυτοούς.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward

ορείτε να έχε
ετε εκτυπώσσει τα έντυπα
α εκ
Μπο
των προτέρων, για
γ να εξοικοονομήσετε
χρόννο.
Στη συνέχεια, εξηγήστε ότι τοο θέμα απαιττεί
διακκριτικούς χειιρισμούς και ότι υπάρχουν
ορισ
σμένοι βασικοί κανόνες. ΓΓια παράδειγμα:
◯

Ο καθένας έχχει δικαίωμα
α να μην
ώτηση, αν δεν
απαντήσει
α
σε κάποια ερώ
το
τ επιθυμεί.
◯ Όλοι
Ό έχουν δικαίωμα
δ
να εκφράσουν την
άποψή
ά
τους..
◯ Δεν
Δ επιτρέπο
ονται προσω
ωπικές
ερωτήσεις
ε
σεε άλλους μα
αθητές.
◯ Δεν
Δ επιτρέπεεται να γίνετται φασαρία.
Επίσ
σης εξηγήστε ότι ο Εκπαιδδευτικός –
Σύνδ
δεσμος ή ο δάσκαλος της τάξης θα
παρ
ρευρίσκεται καθ’
κ
όλη τη δδιάρκεια της
ενόττητας.
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Συζήτησ
ση σχεττικά με το
τ βίντεεο (3 λεπτάά)
κ
μία γεννική
ανώστε μία ομαδική συζήττηση στην τά
άξη
Πριιν προβάλετεε το βίντεο, κάντε
Οργα
ερώ
ώτηση, για να
α παρουσιάσεετε το θέμα.
σχετιικά με το βίνττεο. Μπορείττε να υπ0βάλλετε
Ζηττήστε 2 ή 3 απ
παντήσεις απ
πό τους μαθηητές. Η τις πα
αρακάτω ερω
ωτήσεις:
ερώ
ώτηση θα μπο
ορούσε να είίναι η εξής:
◯
Γιατί
Γ
πιστεύεττε ότι ορισμέένοι στέλνουνν
◯ Τι σημαίνει «Be
« Strong Online» για σα
ας;
κακόβουλα
κ
σχχόλια (tweetss) σε διάσημους
ανθρώπους;
α
ακή παρενόχλληση;
◯ Πώς ορίζετε τη διαδικτυα
◯
Ποια
Π
συμβουλ
λή θα δίνατεε σε όσους
ρει από άλλεςς μορφές
(Πώς διαφέρ
λαμβάνουν
λ
τέ
έτοιου είδουςς μηνύματα; Και
παρενόχλησης; Είναι παρ
ρενόχληση εά
άν
ποια
π
σε όσους τα στέλνουυν;
ο μία φορά;)
συμβεί μόνο
◯
Έχετε
Έ
παραδε
είγματα κακόόβουλης
συμπεριφορά
σ
άς στο διαδίκτ
κτυο;
Έπεειτα, προβάλεετε το βίντεο
ο που παρουσσιάζει
Παραδείγματ
Π
α θετικής συ μπεριφοράς;;
το θ
θέμα της διαδ
δικτυακής πα
αρενόχλησηςς
θέττοντας το ερώ
ώτημα : «Γιαττί ορισμένοι
στέλνουν κακόβ
βουλα σχόλια
α (tweets) σεε
ασημότητες;».
δια

Ορισμόός της παρεννόχλησης
Παρεενόχληση είνναι οποιαδήπ
ποτε συμπερ
ριφορά κάνει κάποιον να
α νιώθει
ανασ
στατωμένος,, αμήχανος κκαι ανασφαλλής. Συνήθωςς είναι σκόπιιμη και
επαναλαμβανόμενη και μπορεί ννα λάβει πολλλές μορφές, όπως λεκτικκή, έμμεση,
σωματτική και διαδ
δικτυακή.

Τεεχνικές διευ
υκόλυνσης της συζήτη
ησης







Αν δε θέλει
θ
κανείς από
α την ομάδδα των μαθη
ητών να πάρε
ει το λόγο, οιι Μαθητές
– Μέντο
ορες (Tech‐Trainers) θα μ
μπορούσαν να
α…
κάνουνν μία τελείωςς τυχαία ερώ
ώτηση, προκεειμένου να σπάσουν
σ
τηνν αμήχανη
σιωπή, όπως «Ποιό είναι το αγαπ
πημένο σας παιχνίδι
π
στονν υπολογιστήή;»
άδα σε ζευγγάρια για να
α συζητήσου
υν μεταξύ ττους πριν
χωρίσουν την ομά
επανέλθουν στην ομ
μαδική συζήττηση
ζητήσου
υν από τους μαθητές να π
περιγράψουνν με μία λέξη
η πώς νιώθοουν εκείνη
τη στιγμή. Οι μαθηττές μπορούν ακόμη και να
ν γράψουν τις
τ απαντήσεεις σε ένα
κομμάττι χαρτί
έχουν ένα
έ κουτί σττην έδρα, για
α να ρίχνουνν μέσα οι μα
αθητές ερωττήσεις, οι
οποίες θα διαβαστο
ούν στο τέλοςς
υν από τους μαθητές να γίνουν πιο συγκεκριμένο
σ
οι με ερωτήσσεις όπως
ζητήσου
«Ενδιαφ
φέρον αυτό,, γιατί το λεες;» «Μπορεείς να μου πεις
π
περισσόότερα για
αυτό;»

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Δραστη
Δ
ηριότητα
α (10 λεπτάά)
Μπ
πορείτε να δια
αλέξετε ανάμ
μεσα σε τέσσσερις δραστηρ
ριότητες. Καττά τη διάρκειια της
εκπ
παίδευσής σα
ας με τον Εκπαιδευτικό ‐ ΣΣύνδεσμο, θα
α τις δοκιμάσετε όλες και θα επιλέξετεε την
αγα
απημένη σας.

Επιιλογές δρασττηριοτήτων
1. Ά
Άνδρας που χορεύει – μελέτη περίπτω
ωσης
(case studyy)

όδια σας
2. Ψηφίίστε με τα πόδ

3. Κακόβου
υλος πίσω απ
πό την οθόνηη

4. Στοπ καρέ

1. Άνδρας που χορεύει (10 λεπτά)

Δεξιότητα
παρουσίασης

Αναζήτηση &
συγγραφή

Κριτική σκέψ
ψη

Έρευνα &
αξιολόγησ
ση

A
Σημαντικό
ό
Ηδ
δραστηριότη
ητα αυτή μπο
ορεί να ανοίξξει μία συζήτηση για ένα
α ευαίσθητο θέμα, όπωςς η
εικκόνα του σώμ
ματος. Βεβαιωθείτε ότι σσυζητήσατε για τη δρασττηριότητα αυυτή με τον
Εκπ
παιδευτικό – Σύνδεσμο ή με το δάσκκαλο της τάξης, όπου θα την πραγμα
ατοποιήσετεε,
για
α να διασφαλλίσετε ότι είνναι κατάλληλλη για την ομάδα των μα
αθητών που θα διδάξετεε.
Ο ΕΕκπαιδευτικό
ός – Σύνδεσμ
μος ή ο δάσκκαλος της τά
άξης θα σας παρέχει συμμβουλές καιι
καθ
θοδήγηση είίτε για να πρ
ροχωρήσετε με τη συγκεκριμένη δρα
αστηριότητα ή να
επιιλέξετε μία από
α τις υπόλλοιπες τρεις.
Εκπαιδευτικός στόχος: Οι μαθητές θα
μπορέσουν
μ
να
α διαπιστώσο
ουν τον τρόπο
ο με τον
οποίο αντιδρά
ά κανείς στη διαδικτυακή
δ
παρενόχληση..
Προετοιμασία
Π
α: Εκτυπώστε το Έντυπο τη
ης
Δραστηριότηττας «Άνδρας που
π χορεύει»
». Πρέπει
να
α υπάρχουν α
αντίγραφα γιια κάθε ζευγά
άρι της
ομάδας.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward

Η συ
υγκεκριμένη δραστηριότητ
δ
τα αφορά μία
μελέέτη περίπτωσ
σης κάποιου ππου δέχθηκε
επίθ
θεση στο διαδ
δίκτυο με μονναδική αφορμή
την εικόνα
ε
του. Μην
Μ πείτε σττoυς μαθητέςς
μέχρ
ρι το τέλος όττι πρόκειται γγια αληθινή
ιστορία ‐ και εάν κάποιος στη ν τάξη γνωρίίζει
ητήστε του ναα μην το
ήδη τι συνέβη, ζη
κ
αποκκαλύψει σε κανέναν!
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◯

◯

◯

◯

◯
◯
◯
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Μοιράστε
Μ
τα φ
φύλλα στουςς μαθητές καιι
εξξηγήστε ότι η δραστηριόττητα αυτή εσττιάζει σε
έννα ευαίσθητο
ο θέμα – τον αντίκτυπο τη
ης
διαδικτυακής παρενόχλησης.
Ζητήστε από ττα παιδιά να κοιτάξουν τη
η
φωτογραφία
φ
π
που απεικονίίζεται στο Ένττυπο της
Δραστηριότηττας « Άνδρας που χορεύει» και το
σχόλιο που ανναρτήθηκε σττο διαδίκτυο.. Ζητήστε
από
α έναν μαθητή να διαβά
άσει δυνατά το
τ
σχόλιο.
Κάντε στην ομ
μάδα τις παρα
ακάτω ερωτή
ήσεις, για
να
α αρχίσει η σ
συζήτηση:

Πιστεύεετε ότι η φωττογραφία αυττή έχει
υ άνδρα;
έχει την άδεια του εικονιζόμενο
ε

Τι πιστεύετε ότι προ
οσπαθούσε να
ν
πετύχεει ο άνθρωπος που την ανήρτησε;

Πώς πιιστεύετε ότι ένιωσε
έ
ο άνδρας μετά
από αυ
υτό;

Πώς θα
α νιώθατε εσείς εάν σας έβγαζαν
έ
φωτογραφία χωρίς την άδειά σα
ας και
την ανέέβαζαν στο διαδίκτυο;
δ

Και πώ
ώς θα νιώθατεε εάν κάποιος
αναρτο
ούσε ένα παρ
ρόμοιο σχόλιο
ο για
εσάς;
Σττο σημείο αυ
υτό πρέπει οι μαθητές να
κα
αταλάβουν ό
ότι τα αρνητιικά σχόλια πλληγώνουν
κα
αι πρέπει να
α τα σταματήσουν. Ζητήσττε τους
να
α αφιερώσου
υν 5 λεπτά μεε το διπλανό τους
γρ
ράφοντας θεετικά σχόλια και
κ ιδέες στο
ον κενό
χώ
ώρο του φύλλλου τους.
Τι θα έλεγαν σ
στο άτομο πο
ου ανέβασε τη
τ
φωτογραφία
φ
α
αυτή;
Τι
Τ θα έλεγαν σ
στον άνδρα που
π χορεύει;
Πώς
Π θα μπορο
ούσαν να ευα
αισθητοποιήσ
σουν το
κο
οινό με το θεετικό μήνυμα
α που προσπαθούν να
διαδώσουν; (Θ
Θα διοργάνω
ωναν εκδήλωσ
ση, θα

◯
◯

◯

μιλο
ούσαν στα ΜΜ
ΜΕ, θα δημιοουργούσαν αφίσα,
α
κ.λπ.;).
Ζητή
ήστε από τα ζευγάρια
ζ
να ππαρουσιάσου
υν τις
ιδέες τους στην τάξη.
τ
Εξηγγήστε ότι πρό
όκειται για αλληθινή ιστορίία και
μοιρ
ράστε το δεύττερο φύλλο. Ό
Όταν μία ομά
άδα
κοριιτσιών είδε μίία φωτογραφ
φία του Sean
O’Brrien, ενός άνδ
δρα από το Λί
Λίβερπουλ, πο
ου
αναρ
ρτήθηκε διαδ
δικτυακά, δενν ανέχτηκαν τα
κακό
όβουλα σχόλια για το σώμμα του και
αποφ
φάσισαν να τον
τ εντοπίσο υν. Μέσω του
Twitter προκάλεσ
σαν αίσθησηη στο διαδίκτυο και
ο άνδρας πέταξε για το Λος Ά
Άντζελες, όπο
ου
περιισσότεροι από 1.000 άνθρρωποι,
συμπ
περιλαμβανο
ομένων διασηημοτήτων
παρέέστησαν σε πάρτι
π
που διοοργανώθηκε προς
τιμήν του. Έπειτα
α, εμφανίστη κε σε τηλεοπ
πτικές
εκπο
ομπές, τιμήθη
ηκε από αστέέρες και έριξεε την
πρώτη μπαλιά σε
ε αγώνα του μπέιζμπολ.
◯ Εξηγήστε
Ε
στους μαθητές όότι χρειάστηκκε ένα
μόνο
μ
άτομο να
ν επέμβει κααι να αποφασ
σίσει
να
ν σταματήσε
ει τη διαδικτυυακή
παρενόχληση
π
η ‐ και χάρη σσε σχόλια καιι
ενέργειες,
ε
όπ
πως αυτά πουυ πρότειναν οι
ο
μαθητές,
μ
η ισ
στορία αυτή εείχε θετική
έκβαση!
έ
Αν διαθέτετε ακό
όμη χρόνο στοο τέλος αυτή
ής της
δρασ
στηριότητας, μπορείτε ναα εξηγήστε τη
ην
έννο
οια του «ενερ
ργού παρατηρρητή» και του
«αμέέτοχου θεατή
ή» (δείτε παρρακάτω). Ρωττήστε
τουςς μαθητές:
◯
Σε
Σ ποια από αυτές
α
τις δύοο ομάδες ανήκατε
στο
σ παρελθόνν;
◯
Πιστεύετε
Π
ότιι θα γίνετε «εενεργός
παρατηρητής
π
ς» στο μέλλοον;

Α
Αμέτοχος
Θεα
ατής

Ενεργ
γός Παρατηρρητής

Αμέέτοχος Θεατή
ής είναι κάπ
ποιος που ξέέρει ή
βλέέπει την πα
αρενόχληση να συμβαίνεει σε
κάπ
ποιον άλλον και
κ δεν κάνειι τίποτε για ννα την
προ
ολάβει ή να τη
τ σταματήσεει.

Ενερ
ργός Παρατη
ηρητής είνααι κάποιος που
αναγγνωρίζει μία
α άσχημη κατάσταση και
ενερ
ργεί για να τη διορθώ
ώσει. Όταν ένας
ενερ
ργός παρατηρ
ρητής δει ή ακούσει κάπ
ποιον
να παρενοχλείτα
π
αι, κάνει το κκαλύτερο δυννατό,
για να βοηθήσε
ει, να προσττατεύσει κα
αι να
στηρ
ρίξει το άτομο
ο.

Από την καμπάνια
ης του
καταπολέμηση
bu
ullyingτου Diana
aAward
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Ψηφίστε με
μ τα πόδια σας
σ (10 λεπτά
ά)

Ψηφιιακός
γραμματισ
σμός

ΚΚριτική σκέψη
Ομ
μαδική εργασ
σία

παιδευτικός στόχος:
σ
Οι μα
αθητές θα
Εκπ
συζζητήσουν τονν αντίκτυπο της διαδικτυα
ακής
παρρενόχλησης και
κ θα είναι σε
σ θέση να
ανα
αλάβουν υπο
οστηρικτική δράση
δ
σε
ανά
άλογες περιπτώσεις.
Προ
οετοιμασία: Εκτυπώστε και
κ κόψτε 4 κά
άρτες
/ κο
ομμάτια χαρττιού ανά μαθητή. Κάθε κά
άρτα
πρέέπει να έχει ένα
έ από τα γρ
ράμματα A, B
B, Γ ή
Δ.
Η ιδ
δέα αυτής της δραστηριόττητας είναι ννα
συζζητηθούν στη
ην τάξη αποττελεσματικοί
τρό
όποι αντίδρασ
σης στη διαδικτυακή
παρρενόχληση. Ορισμένα
Ο
από
ό τα σενάρια δεν
έχο
ουν απαραιτή
ήτως σωστές ή λάθος
απα
αντήσεις – αλλλά είναι σχεδιασμένα, γιια να
συζζητηθούν στη
ην τάξη και να
α γίνει ανταλλλαγή
από
όψεων και ιδ
δεών.
◯

◯

Εξηγήστε στους
σ
μαθητέές ότι αυτή η
δραστηριόττητα θα εξετά
άσει διαφορεετικά
σενάρια, καθώς
κ
και τονν τρόπο
αντίδρασήςς τους στις περιπτώσεις
π
α
αυτές.
Εξηγήστε ότι
ό δεν πρόκειται για τεστ‐‐
πρέπει να επιλέξουν
ε
τηνν απάντηση π
που
θεωρούν ως
ω πιο πιθανή
ή επιλογή του
υς.
Δεν υπάρχο
ουν σωστές ή λάθος
απαντήσειςς, αλλά πρέπει να είναι
ειλικρινείς κατά τη διάρ
ρκεια της
συζήτησης στην τάξη, να σέβονται τ ις
απαντήσειςς που δίνουν οι άλλοι καιι να
νιώθουν άννετα να εκφρ
ράζουν τις
απόψεις το
ους.
Διαβάστε δυνατά
δ
κάθε σενάριο που
υ
ακολουθεί.. Κάθε γράμμ
μα (A, B, Γ, Δ)

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward

◯

◯

◯

◯

Ομαδδική Εργασία

αντιπροσωπε
α
εύει μία διαφ
φορετική
απάντηση.
α
Αφ
φού διαβάσεετε κάθε
σενάριο,
σ
οι μαθητές
μ
πρέππει να κλείσου
υν
τα
τ μάτια τουςς και να σηκώ
ώσουν ψηλά την
κάρτα
κ
με την απάντησή τοους.
Οι
Ο Tech Trainers πρέπει ναα μετρήσουνν τον
αριθμό
α
των καρτών
κ
με κάάθε γράμμα και
να
ν τις καταγρ
ράψουν. Πείττε στους μαθη
ητές
της
τ τάξης να ανοίξουν τα μάτια τους και
τους πόσοι εεπέλεξαν κάθ
αποκαλύψτε
α
θε
απάντηση.
α
Ρωτήστε
Ρ
τουςς μαθητές εάάν κάποιος πο
ου
επέλεξε
ε
την απάντηση
α
A, B, Γ ή Δ μπορ
ρεί
να
ν εξηγήσει γιατί
γ
επέλεξεε το
συγκεκριμένο
σ
ο γράμμα. Μππορούν να
εξηγήσουν
ε
ανναλυτικότεραα τι θα έκανα
αν
σε
σ αυτή την περίπτωση.
π
Εάν
Ε κανείς δε
ε θέλει να μοοιραστεί τις
απόψεις
α
του,, ζητήστε απόό τον Tech
Trainer
T
να εξη
ηγήσει γιατί οορισμένες
απαντήσεις
α
ήταν
ή
πιο δημοοφιλείς από
άλλες.
ά
Ύστερα
α, συζητήστεε στην τάξη κα
αι
ρωτήστε
ρ
τουςς μαθητές εάάν έχει κανείςς να
πει
π κάτι άλλο
ο σχετικά με ττο σενάριο,
πριν
π περάσετε στο επόμεενο.
Στο
Σ τέλος, ρω
ωτήστε τους μαθητές τι
έμαθαν
έ
από αυτή τη δρα
αστηριότητα
α.
Συμβουλή:
Σ
δεν υπάρχει πποτέ μία σωστή
απάντηση.
α
Το σημαντικόό είναι να μην
είναι
ε
κανείς αμέτοχος θεεατής σε μία
α
κατάσταση
κ
παρενόχληση
π
ης (δείτε
παραπάνω
π
τον ορισμό).
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Σενάρια:

Κ
κάτι άλ
λλο;
Δ ‐ Κάνετε

1. Διαβάζετε ένα σχόλιο που ανήρτησε σε ένα
ής δικτύωσης
δημοφιλές μέέσο κοινωνική
(Facebook) έννας φίλος σαςς για κάποιον
μαθητή του σχολείου.
σ
Είνα
αι αστείο, αλλλά θα
μπορούσε να
α παρεξηγηθείί και να πληγώ
ώσει
τα αισθήματα
α του συγκεκρ
ριμένου ατόμοου.
Εσείς:

4. Έχχετε αρχίσει να
ν δέχεστε καακόβουλα μηννύματα σε
ιστό
ότοπους κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης από κάπο
οιον
μαθητή του σχολείου. Εσείς:

η δική σας ομ
μάδα
A ‐ ΤΤο μοιράζεστε κρυφά με τη
φίλων

A ‐ Τα
Τ αγνοείτε
B ‐ Ανταποδίδετε
Α
με προσβολέές
Γ ‐ Το
Τ αναφέρετε και «μπλοκάρρετε» το συγκκεκριμένο
άτομ
μο
Δ ‐ Κάνετε
Κ
κάτι άλ
λλο;

B ‐ ΤΤο αγνοείτε
Γ ‐ ΖΖητάτε από το
ον φίλο σας να
α το διαγράψ ει
Δ ‐ Κάνετε κάτι άλλο;
ά

Παρακολουθείίτε έναν άνθρ
ρωπο να δέχετται
2. Π
αρννητικά σχόλια για τη σωματτική του
διάπ
πλαση σε ένα
α δημοφιλές μέσο
μ
κοινωνικκής
δικττύωσης (Twittter). Δεν τον γνωρίζετε,
γ
αλλλά
πολλλά άτομα συννεχίζουν να προσθέτουν
κακκόβουλα σχόλλια. Εσείς:

άποιος μαθηττής από το σχοολείο τράβηξε βίντεο με
5. Κά
κάποιον άλλον πο
ου συμπεριφέέρεται ανάρμοστα σε ένα
αι το
πάρτι. Κυκλοφορεί το βίντεο σστο σχολείο κα
λαμβάνετε. Εσείς:
Γ
και το προωθείτε
A ‐ Γελάτε
B ‐ Ενημερώνετε
Ε
κάποιον δάσκκαλο ή γονέα
Γ ‐ Μιλάτε
Μ
στο άτομο που εμφαανίζεται στο βίντεο
β
Δ ‐ Κάνετε
Κ
κάτι άλ
λλο;

A ‐ ΣΣυμμετέχετε
Διαφο
ορετικές επιλογγές υλοποίησης
Η δραστηριότητα
δ
αυτή μπορεί ναα λειτουργήσειι με
Γ ‐ ΤΤο αναφέρετεε
δια
αφορετικές μορφές και μπορείίτε να αποφασίίσετε ποια
ταιρ
ριάζει σε κάθε τάξη
Δ ‐ Κάνετε κάτι άλλο;
ά
Μπορείτε να κολλήσετε 4 κοομμάτια χαρτί (Α, Β, Γ και

Δ) σε 4 τοίχου
υς της τάξης κααι μετά από κάθ
θε σενάριο,
χ
διάσττημα ένας φίλλος
3. ΤΤο τελευταίο χρονικό
να
ζητήσετε
από
α
τους
μαθητ
τές
να
σταθούν
ν κάτω από
σαςς είναι «κλεισ
σμένος» στον εαυτό του κα
αι
το
γράμμα
τη
ης
απάντησης
π
που
επέλεξαν.
Βεβαιωθείτε
Β
δείχχνει να ανασττατώνεται κάθ
θε
ότι είπατε στους μαθητές ναα είναι απολύτω
ως
φορρά που κοιτάζζει το
αι να μην
ειλικρινείς σττις απαντήσεις που έδωσαν κα
κινητό του τηλέφ
φωνο. Εσείς:
κρίνουν άλλο
ους συμμαθητέ ς τους.
Μπορείτε να ζητήσετε από ττους μαθητές να
ν

πευθείας
A ‐ TTου μιλάτε απ
σχηματίσουν ομάδες των 3 ή 4 παιδιών κα
αι μετά από
B ‐ Ελέγχετε τα χαρακτηριστικκά του λογαρια
ασμού του
κάθε σενάριο
ο, κάθε ομάδα ππρέπει να συζη
ητήσει τις
υ προφίλ του στον ιστότοπ
πο κοινωνικήςς δικτύωσης
/του
απαντήσεις για
γ λίγο. Έπειταα, συλλογικά θα
α επιλέξουν
μήπ
πως βρείτε τη
ην αιτία του προβλήματος
την απάντησή
ή τους και θα ττη μοιραστούν με
μ τους
υπόλοιπους συμμαθητές
σ
τοους. Πρόκειται για
γ έναν
Μιλάτε σε ένα
αν δάσκαλο
Γ‐Μ
καλό τρόπο ενθάρρυνσης
ε
τηης συζήτησης με
μ ήρεμο
τρόπο.

B ‐ ΤΤοποθετείστεε με θετικά σχχόλια

Δείττε τον ορισμό του «Ενεργού Παρατηρητ ή» / του «Αμέέτοχου Θεατή» στη σελίδα 6. Για κάθε
σενά
λησιέστερη γιια κάθε ορισμ
μό.
άριο, μπορείττε να ρωτήσεττε τους μαθηττές ποια απάνντηση είναι πλ
Πρό
όκειται για ένα
αν καλό τρόπο
ο ενθάρρυνσηης της συζήτη
ησης. Μπορείτε να κάνετεε τους μαθητές
να σ
σκεφτούν ποιος ορισμός ισ
σχύει και αφορρά και τους ίδ
διους.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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3. «Οδύνη πίσω
ω από την οθ
θόνη» ‐ Παιχν
χνίδι ρόλων (10 λεπτά)

Ψηφιακός
γγραμματισμός

Δημόσιος
λόγος

Εκπ
παιδευτικός στόχος:
σ
Οι μα
αθητές θα
ανα
ακαλύψουν τη διαφορά ανάμεσα
α
στη
δια
αδικτυακή καιι την εκτός διιαδικτύου
επικοινωνία καιι θα είναι σε θέση
θ
να
καττανοούν τονν αντίκτυπο της διαδικτυα
ακής
επικοινωνίας σττους άλλους.

Κριτική σκέ
έψη

Ακολουθούν μερ
ρικές ιδέες, γιια να
ξεκιινήσετε:
◯

οετοιμασία: Ετοιμάστε έννα σύντομο
Προ
παιιχνίδι ρόλων πριν τη διεξα
αγωγή της
ενό
ότητας και μπ
προστά στην ομάδα
ο
των
μαθ
θητών:
◯

Συνεργαστείττε με τον Συμμαθητή –
Μέντορα σε θέματα Τεχννολογίας (Tecch‐
Trainer) προεετοιμάζονταςς ένα ολιγόλεεπτο
παιχνίδι ρόλων που εξετά
άζει την
παρακάτω παραδοχή:

οι θεωρούν ευ
υκολότερο να
α
Οι άνθρωπο
γγράψουν προ
οσβλητικά λό
όγια σε άλλου
υς
διαδικτυα
ακά, παρά να
α μιλήσουν
πρροσβλητικά για εκείνους στην
σ
πραγματτική
ζωή
ή. Χωρίς τις οπτικές
ο
και λεεκτικές νύξειςς, τις
οποίες δέχεεται κανείς ότταν συνομιλείί
πρροσωπικά με κάποιον
κ
άλλο
ον, συχνά νιώ
ώθει
ισχχυρότερος, διότι
δ
στο διαδ
δίκτυο μπορείί να
είίναι ανώνυμο
ος.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward

Έρευνα και
κ
αξιολόγη
ηση

◯

◯

Ίσως θα μπορ
ρούσατε να υυποδυθείτε
αγνώστους
α
στο δρόμο. Έννας Μαθητής –
Μέντορας
Μ
σε θέματα Τεχννολογίας (Tecch‐
Trainer)
T
ζητά
ά από τον άλλλον μία
φιλοφρόνηση
φ
η. Έπειτα, τουυ ζητά να
εκφραστεί
ε
αρ
ρνητικά – κάττι που θα
αρνηθεί
α
να κά
άνει. Κατόπινν, ζητά να σα
ας
απευθύνει
α
ένναν αρνητικό χαρακτηρισμ
μό,
τον
τ οποίο θα χρησιμοποιοούσε με
μεγαλύτερη
μ
ευκολία
ε
διαδδικτυακά
(ανωνυμία
(
οθ
θόνης)..
Μία
Μ άλλη ιδέ
έα είναι να διιερευνήσετε πώς
νιώθει
ν
το άτο
ομο πίσω απόό την οθόνη,
όταν
ό
στέλνει προσβλητικάά σχόλια σε
κάποιον
κ
άλλο
ον. Συνειδητοοποιεί τον
αντίκτυπο
α
τω
ων λέξεών τουυ; Πώς θα νιώ
ώσει
ο αποδέκτης των σχολίωνν; Τι θα γινότα
αν
αν
α τα σχόλια αυτά ήταν αανώνυμα;
Για
Γ να αναδειχθεί η διαφοορά ανάμεσα
α
στα
σ λόγια που λέει κανείςς διαδικτυακά
ά
και
κ σε όσα λέ
έει εκτός διαδδικτύου,
μπορείτε
μ
να ζητήσετε
ζ
απόό τους μαθηττές
να
ν γράψουν ένα
έ σχόλιο γιια κάποιον
συμμαθητή
σ
τους που δε σσυμπαθούν σε
σ
ένα
έ χαρτί. Ύστερα, ζητήσττε από τους
μαθητές
μ
να πουν
π
κάτι αρννητικό για
κάποιον
κ
συμμ
μαθητή τους,, για να
καταλάβουν
κ
τη
τ διαφορά αανάμεσα στιςς
δύο
δ πράξεις.
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Συννεχίστε το πα
αιχνίδι ρόλων στην ομάδα,, και
ρωττήστε:
◯
◯
◯

◯
◯

Πώς πισ
στεύετε ότι νιώθει κάθε
άτομο στο
σ συγκεκριμένο σενάριοο;
Τι συμβ
βουλή θα δίνα
ατε και στα δδύο
άτομα;
Εσείς συ
υμφωνείτε ότι οι άνθρωπ
ποι
νιώθουν ισχυρότερο
οι όταν είναι
ανώνυμ
μοι; Γιατί;
Τι έμαθ
θαν οι μαθητέές από το
συγκεκρ
ριμένο παιχνίδι ρόλων;
Τι θα έκκαναν οι ίδιοι εάν βρίσκοννταν
στη θέσ
ση ενός εκ τω
ων δύο ατόμω
ων;

◯

Ποιά η διαφορά
δ
του να δέχεται
κανείς προσβολές
π
διιαδικτυακά κα
αι
του να δέχεται
δ
προσσβολές στον
πραγματτικό κόσμο;

◯

Στο τέλο
ος, εξηγήστε όότι, όταν οι
άνθρωποι βρίσκοντααι πίσω από την
τ
οθόνη το
ου υπολογισττή τους, είνα
αι
αποστασ
σιοποιημένο ι από τον
αντίκτυπ
πο που έχουνν τα λόγια τους.
Δεν μπο
ορούν να δου ν την αντίδρα
αση
του απο
οδέκτη της πρροσβολής,
καθώς η ανωνυμία το
τους κάνει να
α
νιώθουνν ισχυρότεροοι.

4. Στοπ καρέ (10 λεπτά)

Δεξιότητες
παρουσίασης

Ψηφιακό
ός
γραμματτι‐
σμός

Δημμόσιος
λόόγος

Δημιουργία
επιχειρημάτων
ε

Κριτική
σκέψη

Έρευνα
α και
αξιολόγηση

Εκπ
παιδευτικός στόχος:
σ
Οι μα
αθητές θα είνναι σε θέση να
ν αναγνωρίζζουν τα σημάάδια που
δείχχνουν ότι κάπ
ποιος ενδέχεται να παρεννοχλείται, κα
αι να τα συζηττήσουν.
Προ
οετοιμασία: Εκτυπώστε ένα «Φύλλο Δ
Δραστηριότηττας Στοπ καρέ» και μοιράάστε το σε κάθ
θε
μαθ
θητή. Οι Μαθ
θητές – Μέντορες (Tech‐TTrainers) σε θέματα Τεχνολογίας προεττοιμάζουν το
ο
σεννάριο της συγγκεκριμένης ενότητας
ε
εκ των προτέρω
ων. και συζητήσει το παιχννίδι ρόλων μεε
τονν Εκπαιδευτικκό – Σύνδεσμ
μο ή τον δάσκκαλο της τάξη
ης και να έχουν ετοιμάσειι τις πιθανές
αντήσεις στο «Φύλλο Δρα
αστηριότηταςς» με βάση το
ο σενάριό του
υς.
απα
◯

Συνεργαστείττε με τον Συμ
μμαθητή – Μ
Μέντορα (Tech
h‐Trainers), για να προετοοιμάσετε ένα
παιχνίδι ρόλων διάρκεια
ας 2 λεπτών ββασισμένο σεε ένα από τα παρακάτω
π
σεενάρια:
- Αρχίσατε να δέχεστε κακοήθη
κ
μηννύματα στο τη
ηλέφωνό σαςς
- Αρχίσατε να δέχεστε προσβλητικά
π
ά μηνύματα στο
σ Facebook ή tweets στοο Twitter
- Κάποιος που
π δε γνωρίίζετε έχει αρχχίσει να σας στέλνει
σ
κακόβουλα γραπττά μηνύματα
αή
ηλεκτροννικά μηνύματα (emails) κα
αι δεν ξέρετε πώς μπορείττε να μάθετεε την ταυτότη
ητα
του
- Μία ομάδ
δα παιδιών από
α το σχολείίο σας άρχισεε να γράφει σχόλια
σ
με αρννητικό
χαρακτηρ
ρισμό για εσά
άς στους ιστόότοπους κοινω
ωνικής δικτύωσης
Βεβ
βαιωθείτε ότιι έχετε προεττοιμάσει το σσενάριο εκ τω
ων προτέρων, ώστε να είσττε έτοιμοι να
α
παίίξετε το παιχννίδι ρόλων σττην τάξη!

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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◯
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Συνεχίστε το παιχνίδι ρόλλων στην τάξηη. Στη μέση του
τ σεναρίου
υ σταματήστεε ξαφνικά καιι
μβουν» και να
α δώσουν τις συμβουλές ττους στην
ζητήστε από τους μαθητέές να «παρέμ
περίπτωση αυτή.
α
Ζητήστεε τους να αφ ιερώσουν 5 λεπτά
λ
απαντώ
ώντας στις ερρωτήσεις
σχετικά με το
ο σενάριο στο
ο «Φύλλο Δρραστηριότητα
ας».
Κατόπιν, ζητήστε τις απανντήσεις. Προττρέψτε τους με τις ερωτήσεις στο «Φύύλλο
Δραστηριότη
ητας» και ζητήστε τους να
α τεκμηριώσο
ουν τις απανττήσεις τους. ΓΓια ποιό λόγο
ο τις
επιλέγουν; Πώς
Π θα μπορο
ούσαν να βοηηθήσουν αυττό το άτομο;
Εάν υπάρχει χρόνος στο τέλος
τ
της συγγκεκριμένης δραστηριότη
δ
τας, μπορείττε να αλλάξεττε
κ να συνεχίσ
σετε το παιχννίδι με βάση τις νέες προττάσεις των μααθητών, ώσττε να
το σενάριο και
ολοκληρωθεεί με τρόπο θεετικό.
Βεβαιωθείτεε ότι επισημα
αίνετε τα συμ
μβουλευτικά σημεία
σ
που υπάρχουν
υ
στοο ενημερωτικκό
έντυπο, σε περίπτωση
π
πο
ου κάποιος επ
πιθυμεί περισ
σσότερες πλη
ηροφορίες σχχετικά με τηνν
διαδικτυακή παρενόχλησ
ση.

Διαφορετιικές επιλογές υλοποίησης
Α
Αντί να ακολο
ουθήσετε το σενάριο
σ
μόνοιι σας, μπορείττε να χωρίσετε την ομάδα ττων μαθητών σε
μικρότερες υπο‐ομάδες και να τους ζηητήσετε να συ
υνεργαστούν για την προεττοιμασία ενόςς
μικκρού «στοπ κα
αρέ».
Έπειτα, επιιλέξτε μία ομά
άδα που θα π
παίξει το παιχννίδι ρόλων μπ
προστά στους συμμαθητές.
Να έχετε υπό
όψη σας τους χρονικούς πεεριορισμούς και
κ να είστε βέ
έβαιοι ότι ο χρρόνος επαρκεεί ,
λογή.
εάνν προχωρήσεττε με τη συγκκεκριμένη επιλ

ΣΣυμπληρωματιική δρα
αστηριόττητα (fo
ollow upp)

(2 λεπτά
ά)

Υπά
άρχει και μία συμπληρωματική δραστηηριότητα, τηνν οποία οι μα
αθητές μποροούν να κάνου
υν
στο
ο σπίτι έχοντα
ας μαζί τους το
τ Ενημερωτ ικό Φύλλο το
ου Προγράμμ
ματος και το ΕΕνημερωτικό
Έντυπο για τουςς γονείς.
οετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι έχετε απ
ποφασίσει εκ των προτέρω
ων με τον Εκππαιδευτικό ‐
Προ
Σύννδεσμο ή τον δάσκαλο τηςς τάξης με ποοιον τρόπο επ
πιθυμείτε να λάβετε παραατηρήσεις
σχεετικά με τη δρ
ραστηριότητα
α για το σπίτιι.
Εκτυπώστε ένα «Φύλλο Εργα
ασίας» για τοο σπίτι σε κάθ
θε άτομο της ομάδας.
◯
◯

Εξηγήστε τις συμπληρωματικές δρασττηριότητες σττην ομάδα
Ενημερώστε τους για το πότε
π
και πώςς μπορούν να
α υποβάλουν τις παρατηρήήσεις τους
σχετικά με τις
τ δραστηριό
ότητες

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Ανατρ
ροφοδό
ότηση
Τέλλος, είναι μία καλή ιδέα να
α λάβετε ανα
ατροφοδότησ
ση μετά το πέ
έρας της ενόττητας, για να
α
δια
απιστώσετε με ποιον τρόπ
πο μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση των
τ συμμαθηητών σας τηνν
επό
όμενη φορά.
Επα
ανέλθετε στους εκπαιδευττικούς στόχο υς που διαβά
άσατε αρχικά
ά μέσα στην ττάξη και ζητή
ήστε
από
ό τους μαθηττές να σηκώσ
σουν το χέρι ττους, εάν θεω
ωρούν ότι επιιτεύχθηκαν. Π
Πόσοι μαθηττές
δήλλωσαν ότι είνναι ευχαριστη
ημένοι με τηνν εκπαίδευσή
ή τους στη συ
υγκεκριμένη εενότητα;

Ρωττήστε τους μα
αθητές ποιά συγκεκριμέννη φάση της δραστηριότητ
δ
τας τούς άρεεσε και τι θα
μπο
ορούσε να βεελτιωθεί την επόμενη φορρά. Καταγράψ
ψτε τις σημειιώσεις σας πααρακάτω:

Συγχαρηττήρια, εδ
δώ τελεειώνει η ενότηττα!

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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DIX
ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ Ι
ΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΦΥΛΛΟ ΕΡ

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Φύλλλο Δρασ
στηριότη
ητας «Άνδρας που
π χορρεύει»

Οι ιδέεες σας
◯
◯
◯

Τι θα λέγα
ατε στο άτομο
ο που ανέβασσε αυτή την εικόνα;
ε
Τι θα λέγα
ατε στον άνδρ
ρα που εικονί
νίζεται στη φω
ωτογραφία;
Φανταστεείτε ότι αποφασίζετε να βρρείτε αυτόν τον
τ άνδρα, για να τον τιμήήσετε σχετικά με τα θετικκά του
χαρακτηριστικά και να
α ευαισθητοπ
ποιήσετε την κοινή
κ
γνώμη σχετικά με τηην διαδικτυα
ακή παρενόχλληση.
Πώς θα πρ
ροσπαθούσα
ατε να τον βρεείτε;
Πώς θα ευ
υαισθητοποιο
ούσατε το κοοινό; (παράδεειγμα: Χρησιμ
μοποιώντας ττα μέσα κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης
ή διοργαννώνοντας μία
α εκδήλωση;))

Οδύνη πίσω από τηην οθόνη Φύλλλο Δραστηριότητας

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Φ
Φύλλο
Δραστη
Δ
ηριότητα
ας «Στοπ καρέ»»
Αφο
ού παρακολο
ουθήσετε το παιχνίδι
π
ρόλω
ων, συνεργασ
στείτε με τονν Συμμαθητή – Μέντορα
(Tecch‐Trainer), για
γ να απαντήσετε στις πα
αρακάτω ερω
ωτήσεις:
◯

Τι θα κά
άνατε εάν βρισκόσασταν σστη θέση του
υ;

◯

Πώς θα
α στηρίζατε το
ον φίλο σας α
αν συνέβαινεε σε εκείνον;

◯

Εάν αυττό συνέβαινεε στον φίλο σ ας, ποιά μπο
ορεί να ήταν τα
τ σημάδια ππου θα
προσέχατε και ιδιαίττερα εάν το ά
άτομο αυτό ήταν
ή
πολύ τρομαγμένο, γιια να μιλήσειι σε
οποιονδ
δήποτε;

◯

Πώς θα
α στηρίζατε το
ον φίλο σας κκαι πώς θα το
ον ενθαρρύνα
ατε να μιλήσεει σε έναν
δάσκαλλο ή στους γο
ονείς του;

◯

Τι θα λέέγατε στο άτο
ομο που παρ ενοχλείται, για
γ να το βοηθήσετε να μηη χάσει το
κουράγιο του και να
α αυξήσει τηνν αυτοπεποίθ
θησή του;

◯

Τι θα κά
άνατε, εάν νο
ομίζατε ότι εσσείς επιδεικνύετε συμπεριφορά παρεννόχλησης;

◯

Σε περίπ
πτωση που κάνατε share ή like σε μία προσβλητική
ή ανάρτηση σστα μέσα
κοινωνιικής δικτύωσης, είναι το ίδ
ίδιο με την διιαδικτυακή παρενόχληση;; Γιατί / γιατί όχι;

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Be Sttrong Online
O
Δραστηριόττητες Ανατρο
οφοδότησηςς

Επιλλέξτε μία από τις παρακά
άτω δραστηριιότητες, για να
ν την ολοκλη
ηρώσετε στο σπίτι:

 Μία πρόκλησση καλοσύνηης στα μέλη τ ης οικογένειά
άς σας:
Ζητήστε του
υς να στείλουν σε κάποιιον από την οικογένεια μία φιλοφρόόνηση στα μέσα
μ
κοινωνικής δικτύωσης,
δ
στο ηλεκτρονιικό ταχυδρομ
μείο, ή ακόμη και προσω
ωπικά σε κάποιον
άλλον. Η πρό
όκληση είναιι να διαδώσοουν τη φιλοφ
φρόνηση σε όσους περισσσότερους γίνεεται.
Μην ξεχνάτεε να συμπεριλάβετε το hhashtag #Be Strong
S
Online και να μαςς κάνετε tag στο
@AntiBullyin
ngPro αν τη μοιραστείτε
μ
σσε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης!

 Βγάλτε μία οικογενειακή
ο
selfie! Μπορρείτε είτε να βγάλετε μία φωτογραφίαα και να ζητήσ
σετε
από το γονέα
α ή τον κηδεεμόνα σας να
α την αναρτήσει στα μέσα
α κοινωνικήςς δικτύωσης (μην
(
ξεχάσετε να συμπεριλάβ
βετε το hashttag #Be Stro
ong Online κα
αι να μας κάάνετε tag στο
ο@
AntiBullyingP
Pro!) ή να ζω
ωγραφίσετε ένα «αυτοπο
ορτραίτο» τω
ων ανθρώπω
ων που ζουν στο
σπίτι σας. Χρησιμοποιήσ
στε μπογιές, μολύβια ή κάντε κολάζ και βάλτε όόνομα κάτω από
κάθε άτομο του
τ πορτραίττου σας. Ζητήήστε τους να γράψουν τιςς δικές τους σσυμβουλές ‐ πώς
να είστε Be Strong
S
Online
e ‐ δίπλα στη ζωγραφιά το
ους.

 Φτιάξτε μία αφίσα Be Strong
S
Onlin e που να περιέχει συμβ
βουλές από το ενημερω
ωτικό
έντυπο, καθώ
ώς και ΕΝΑ στοιχείο
σ
που μάθατε από την ενότητα Be Strong O
Online. Φέρτεε την
αφίσα στην τάξη για να
α τη δείξετε στους Μαθη
ητές – Μέντο
ορες σε θέμαατα Τεχνολογίας
(Tech‐Trainers) ή ανεβάσ
στε μία φωτοογραφία της στους ιστοτό
όπους κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης
χρησιμοποιώ
ώντας το παραπάνω hashttag.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Σημειώσ
σεις για τον Δάσ
σκαλο της
τ τάξη
ης
Σαςς ευχαριστούμε που δεχθ
θήκατε να πρραγματοποιηθεί η εκπαίδ
δευση των μααθητών σας από
του
υς Μαθητές – Μέντορες σε θέματα Τεχχνολογίας (Te
ech‐Trainers)!
Στο
ο πλαίσιο του Προγράμμ
ματος Be Strrong Online από τον θεσ
σμό “The Diiana Award”, τη
dafone και το
ον Επιστημοννικό Οργανισσμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» ππου ανέλαβε την
Vod
προ
οσαρμογή κα
αι επιμέλεια
α του Προγρράμματος σττα Ελληνικά, μία ομάδαα μαθητών του
σχο
ολείου σας, οι Μαθητέές – Μέντοορες σε θέέματα Τεχνο
ολογίας (Tecch‐Trainers), θα
εκπ
παιδεύσουν τους
τ
συμμαθ
θητές τους μ
με εικοσάλεπτες ενότητεςς σε μία σειρρά θεμάτων που
σχεετίζονται με το διαδίκτυ
υο – από ττην διαδικτυ
υακή παρενόχληση, τη διαφύλαξη της
ιδιω
ωτικότητας και
κ
ασφάλειας έως τιςς selfies, τα
α ηλεκτρονικ
κά παιχνίδιαα (gaming),, τη
δημ
μιουργία κώδ
δικα και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
δ
πρώτη ενότηττα, Be Strongg Online, εξεττάζει το ζήτημα της διαδιικτυακής παρρενόχλησης.
Ηπ
θώς τα ζητήματα που θα
θ συζητηθο ύν στο πλαίίσιο των ενο
οτήτων απαιιτούν ευαίσθ
θητο
Καθ
χειρρισμό, θα πρέπει να έχετεε υπόψη σας τα εξής:
◯

◯

◯

◯

◯

Είναι ση
ημαντικό να είστε παρώνν σε όλη τη διάρκεια
δ
τηςς εικοσάλεπτ ης ενότητας,, για
να βοη
ηθήσετε του
υς Μαθητές – Μέντορεες (Tech‐Tra
ainers), σε ππερίπτωση που
προκύψ
ψουν θέματα άσχημης συμ
μπεριφοράς.
Προσπα
αθήστε να συ
υναντηθείτε εεκ των προτέέρων με τους Μαθητές – Μέντορες (Tech‐
Trainerss) που θα βρίσκονται
β
σστην τάξη σα
ας, για να ενημερωθείτε
ε
ε για το σχέδιο
μαθήμα
ατος. Υπάρχεει η επιλογή μεταξύ τεσσ
σάρων δρασττηριοτήτων κκαι μπορεί τεε να
πείτε τη
η γνώμη σας για το ποιά α
από τις τέσσεερις θα ήταν κατάλληλη γγια τους μαθητές
σας.
Με τη δραστηριότητ
δ
τα ‐ μελέτη π
περίπτωσης με
μ τίτλο «Άνδ
δρας που χορρεύει» ενδέχχεται
να προκκύψει συζήτη
ηση σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα
α της εξωτερρικής εμφάνισης.
Πείτε στους Μαθητέές – Μέντορεες (Tech‐Traainers) εάν θε
εωρείτε ότι η δραστηριόττητα
αυτή τα
αιριάζει στους μαθητές σα
ας. Για παράδ
δειγμα, ενδέχχεται να μην είναι κατάλλληλη
σε μαθ
θητές που αντιμετωπίζου
α
υν προβλήμα
ατα χαμηλήςς εκτίμησης για την εικκόνα
σώματό
ός τους και πρ
ροβλήματα δδιατροφικών διαταραχών.
Βεβαιω
ωθείτε ότι οι Μαθητές
Μ
–Μ
Μέντορες (Te
ech‐Trainers) γνωρίζουν τιι να κάνουν, εάν
τυχόν ένα
έ παιδί ανα
αφέρει κρού σμα παρενόχχλησης ή συζητήσει ένα ευαίσθητο θέμα
θ
μαζί το
ους. Πρέπει να έχουν συ
υμφωνήσει με
μ τον Εκπα
αιδευτικό – ΣΣύνδεσμο μεε το
Πρόγρα
αμμα ή με τονν δάσκαλο τηης τάξης για το
τ τι θα κάνο
ουν αν συμβεεί κάποιο σχεετικό
περιστα
ατικό.
Επίσης, υπάρχει καιι μία συμπληηρωματική δρ
ραστηριότητα
α που θα κάν
άνουν οι μαθητές
στο σπίίτι. Αποφασίίστε με τουςς Μαθητές – Μέντορες (Tech‐Traine rs) πότε είνα
αι η
κατάλλη
ηλη στιγμή για να διεκπερραιώσουν τη συμπληρωμ
ματική ενότηττα με την ομά
άδα,
για να λάβουν
λ
και παρατηρήσειςς από τους μα
αθητές σχετικ
κά με τη δρασστηριότητα.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward
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Αν τυχό
όν έχετε ερωττήσεις, μπορ είτε να απευ
υθυνθείτε σττον Εκπαιδευυτικό – Σύνδεεσμο
με το Πρόγραμμα.
Π
Μην παραλεείψετε να το
ου υποβάλετε οποιαδήποοτε παρατήρ
ρησή
σας σχεετικά με τις εννότητες για ννα βελτιωθεί η εκπαίδευσ
ση στο μέλλονν.

Σας ευ
υχαρισττούμε!

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
κ
bu
ullyingτου DianaAward

