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βλέ

κάπ

προ

line    

Από την καμπ
καταπολέμηση
ullyingτου Diana

φύλλα στους

η δραστηριότ

ο θέμα – τον 

παρενόχλησ

τα παιδιά να 

που απεικονί

τας « Άνδρας 

ναρτήθηκε στ

ητή να διαβά

μάδα τις παρα

συζήτηση: 

ετε ότι η φωτ

ν άδεια του ε

εύετε ότι προ

ει ο άνθρωπο

ιστεύετε ότι έ

υτό;  

α νιώθατε εσ

ραφία χωρίς 

έβαζαν στο δ

ώς θα νιώθατε

ούσε ένα παρ

υτό  πρέπει ο

ότι  τα αρνητι

α τα σταματή

υν 5 λεπτά με

ετικά σχόλια κ

λλου τους.  

στο άτομο πο

αυτή; 

στον άνδρα π

ούσαν να ευα

ετικό μήνυμα

Θα διοργάνω

Α

έτοχος  Θεατή

έπει  την  πα

ποιον άλλον κ

ολάβει ή να τ

 

άνια 
ης του 
aAward 

ς μαθητές και

τητα αυτή εστ

αντίκτυπο τη

ης.  

κοιτάξουν τη

ίζεται στο Έντ

που χορεύει

το διαδίκτυο.

άσει δυνατά τ

ακάτω ερωτή

τογραφία αυτ

εικονιζόμενο

οσπαθούσε ν

ς που την αν

ένιωσε ο άνδ

είς εάν σας έ

την άδειά σα

διαδίκτυο;  

ε εάν κάποιο

ρόμοιο σχόλιο

ι μαθητές να

ικά σχόλια πλ

σουν. Ζητήστ

ε το διπλανό 

και ιδέες στο

ου ανέβασε τ

που χορεύει; 

αισθητοποιήσ

α που προσπ

ωναν εκδήλωσ

Αμέτοχος Θεα

ής  είναι  κάπ

αρενόχληση 

και δεν κάνει

τη σταματήσε

  Σχ

 

ι 

τιάζει σε 

ης 

η 

τυπο της 

»  και το 

. Ζητήστε 

το 

ήσεις, για 

τή  έχει 

υ άνδρα; 

να 

ήρτησε; 

ρας μετά 

έβγαζαν 

ας και 

ς 

ο για 

 

ληγώνουν 

τε τους 

τους 

ον κενό 

τη 

σουν   το 

αθούν να 

ση, θα 

ατής 

ποιος  που  ξέ

να  συμβαίνε

ι τίποτε για ν

ει. 

χέδιο μαθήμ

μιλο

κ.λπ

◯ Ζητή

ιδέε

◯ Εξηγ

μοιρ

κορι

O’Br

αναρ

κακό

αποφ

Twit

ο άν

περι

συμπ

παρέ

τιμή

εκπο

πρώ

◯ Ε

μ

ν

π

ε

μ

έ

◯ Αν δ

δρασ

έννο

«αμέ

τους

◯ Σ

σ

◯ Π

π

 

έρει  ή 

ει  σε 

να την 

Ενερ

αναγ

ενερ

ενερ

να π

για 

στηρ

ματος για χρ

ούσαν στα ΜΜ

.;). 

ήστε από τα ζ

ς τους στην τ

γήστε ότι πρό

ράστε το δεύτ

ιτσιών είδε μί

rien, ενός άνδ

ρτήθηκε διαδ

όβουλα σχόλ

φάσισαν να τ

ter προκάλεσ

δρας πέταξε 

ισσότεροι απ

περιλαμβανο

έστησαν σε π

ν του. Έπειτα

ομπές, τιμήθη

τη μπαλιά σε

Εξηγήστε στο

μόνο άτομο ν

να σταματήσε

παρενόχληση

ενέργειες, όπ

μαθητές, η ισ

έκβαση!  

ιαθέτετε ακό

στηριότητας,

οια του «ενερ

έτοχου θεατή

ς μαθητές: 

Σε ποια από α

στο παρελθόν

Πιστεύετε ότι

παρατηρητής

Ενεργ

ργός  Παρατη

γνωρίζει  μία

ργεί  για  να 

ργός  παρατηρ

παρενοχλείτα

να  βοηθήσε

ρίξει το άτομο

ρήση από το

ΜΕ, θα δημιο

ζευγάρια να π

τάξη. 

όκειται για αλ

τερο φύλλο. Ό

ία φωτογραφ

δρα από το Λί

δικτυακά, δεν

ια για το σώμ

τον εντοπίσο

σαν  αίσθηση

για το Λος  Ά

ό 1.000 άνθρ

ομένων διαση

πάρτι που διο

α, εμφανίστη

ηκε από αστέ

ε αγώνα του 

υς μαθητές ό

να επέμβει κα

ει τη διαδικτυ

η ‐ και χάρη σ

πως αυτά που

στορία αυτή  ε

όμη χρόνο στο

μπορείτε να

ργού παρατηρ

ή» (δείτε παρ

αυτές τις δύο

ν; 

ι θα γίνετε «ε

ς»  στο μέλλο

γός Παρατηρ

ηρητής  είνα

α  άσχημη 

τη  διορθώ

ρητής  δει  ή 

αι, κάνει το κ

ει,  να  προστ

ο. 

τους Tech Tr

 

ουργούσαν α

παρουσιάσου

ληθινή ιστορί

Όταν μία ομά

φία του Sean 

Λίβερπουλ, πο

ν ανέχτηκαν  

μα του και 

υν. Μέσω το

η στο διαδίκτ

Άντζελες, όπο

ρωποι, 

ημοτήτων 

οργανώθηκε 

κε σε τηλεοπ

έρες και έριξε

μπέιζμπολ.  

ότι χρειάστηκ

αι να αποφασ

υακή 

σε σχόλια και

υ πρότειναν ο

είχε θετική 

ο τέλος αυτή

α εξηγήστε τη

ρητή» και το

ρακάτω). Ρωτ

ο ομάδες ανή

ενεργός 

ον; 

ρητής 

αι  κάποιος 

κατάσταση 

ώσει.  Όταν 

ακούσει  κάπ

καλύτερο δυν

τατεύσει  κα

rainers  

αφίσα, 

υν τις 

ία και 

άδα 

ου 

τα 

υ 

υο και 

ου 

προς 

πτικές 

ε την 

κε ένα 

σίσει 

ι 

οι 

ής της 

ην 

υ 

τήστε 

κατε 

που 

και 

ένας 

ποιον 

νατό, 

αι  να 
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Strong Onli

κ
bu

Ψηφίστε μ

Ψηφι
γραμματισ

παιδευτικός σ

ζητήσουν τον

ρενόχλησης κ

αλάβουν υπο

άλογες περιπ

οετοιμασία: 

ομμάτια χαρτ

έπει να έχει έ

δέα αυτής τη

ζητηθούν στη

όποι αντίδρασ

ρενόχληση. Ο

ουν απαραιτή

αντήσεις – αλ

ζητηθούν στη

όψεων και ιδ

Εξηγήστε σ

δραστηριότ

σενάρια,  κ

αντίδρασής

Εξηγήστε ό

πρέπει να ε

θεωρούν ω

Δεν υπάρχο

απαντήσεις

ειλικρινείς 

συζήτησης 

απαντήσεις

νιώθουν άν

απόψεις το

Διαβάστε δ

ακολουθεί.

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

με τα πόδια σ

ιακός 
σμός 

στόχος: Οι μα

ν αντίκτυπο τ

και θα είναι σ

οστηρικτική  δ

τώσεις.  

Εκτυπώστε κ

τιού ανά μαθ

ένα από τα γρ

ς δραστηριότ

ην τάξη  αποτ

σης στη διαδ

Ορισμένα από

ήτως σωστές 

λλά είναι σχε

ην τάξη και να

δεών. 

στους μαθητέ

τητα θα εξετά

καθώς και τον

ς  τους στις π

ότι δεν πρόκε

επιλέξουν την

ως πιο πιθανή

ουν σωστές ή

ς, αλλά πρέπ

κατά τη διάρ

στην τάξη, ν

ς που δίνουν

νετα  να εκφρ

ους. 

δυνατά κάθε 

. Κάθε γράμμ

 

άνια 
ς του 
Award 

σας (10 λεπτά

Κ
Ομ

αθητές θα 

ης διαδικτυα

σε θέση να 

δράση σε 

και κόψτε 4 κά

ητή. Κάθε κά

ράμματα A, B

τητας είναι ν

τελεσματικοί 

ικτυακή 

ό τα σενάρια 

ή λάθος 

διασμένα, γι

α γίνει ανταλ

ές ότι αυτή η 

άσει διαφορε

ν τρόπο 

περιπτώσεις α

ιται για τεστ‐

ν απάντηση π

ή επιλογή του

ή λάθος 

ει να είναι 

ρκεια της 

α σέβονται τ

 οι άλλοι και 

ράζουν τις 

σενάριο που

μα (A, B, Γ, Δ) 

  Σχέ

 

ά) 

Κριτική σκέψ
μαδική εργασ

ακής 

άρτες 

άρτα 

B, Γ ή 

να 

 δεν 

ια να 

λλαγή 

ετικά 

αυτές. 

‐ 

που 

υς. 

ις 

ι να 

υ 

 

α

α

σ

τ

κ

◯ Ο

α

ν

τ

α

α

◯ Ρ

ε

ν

σ

ε

σ

◯ Ε

α

T

α

ά

ρ

π

π

◯ Σ

έ

Σ

α

ε

κ

π

 

έδιο μαθήμ

η 
σία 

αντιπροσωπε

απάντηση. Αφ

σενάριο, οι μ

τα μάτια τους

κάρτα με την

Οι Tech Train

αριθμό των κ

να τις καταγρ

της τάξης να 

αποκαλύψτε 

απάντηση. 

Ρωτήστε τους

επέλεξε την α

να εξηγήσει γ

συγκεκριμένο

εξηγήσουν αν

σε αυτή την π

Εάν κανείς δε

απόψεις του,

Trainer να εξη

απαντήσεις ή

άλλες. Ύστερα

ρωτήστε τους

πει κάτι άλλο

πριν περάσε

Στο τέλος, ρω

έμαθαν από 

Συμβουλή: δ

απάντηση. Τ

είναι κανείς 

κατάσταση π

παραπάνω τ

ματος για χρ

Ομαδ

εύει μία διαφ

φού διαβάσε

μαθητές πρέπ

ς και να σηκώ

απάντησή το

ers πρέπει να

καρτών με κά

ράψουν. Πείτ

ανοίξουν τα 

τους πόσοι ε

ς μαθητές εά

απάντηση A, 

γιατί επέλεξε 

ο γράμμα. Μπ

ναλυτικότερα

περίπτωση. 

ε θέλει να μο

, ζητήστε από

ηγήσει γιατί ο

ήταν πιο δημο

α, συζητήστε

ς μαθητές εά

ο σχετικά με τ

τε στο επόμε

ωτήστε τους 

αυτή τη δρα

εν υπάρχει π

ο σημαντικό

αμέτοχος θε

παρενόχληση

ον ορισμό). 

ρήση από το

δική Εργασία

φορετική 

ετε κάθε 

πει να κλείσου

ώσουν ψηλά 

ους. 

α μετρήσουν

άθε γράμμα κ

τε στους μαθη

μάτια τους κ

επέλεξαν κάθ

άν κάποιος πο

B, Γ ή Δ μπορ

ε το 

πορούν να 

α τι θα έκανα

οιραστεί τις 

ό τον Tech 

ορισμένες 

οφιλείς από 

ε στην τάξη κα

άν έχει κανείς

το σενάριο, 

ενο. 

μαθητές τι 

αστηριότητα

ποτέ μία σω

ό είναι να μη

εατής σε μία

ης (δείτε 

ους Tech Tr

 

υν 

την 

ν τον 

αι 

ητές 

αι 

θε 

ου 

ρεί 

αν 

αι 

ς να 

α. 

στή 

ν 

α 

ainers  
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1.   

A ‐ Τ

B ‐ Τ

Γ ‐ Ζ

Δ ‐ 

 

2. Π

αρν

διάπ

δικτ

πολ

κακ

A ‐ Σ

B ‐ Τ

Γ ‐ Τ

Δ ‐ 

3. Τ
σας
δείχ
φορ
 κιν
 
A ‐ T

B ‐ 
/του
 μήπ
 
Γ ‐ Μ

  

 

 

 
Δείτ

σενά

Πρό

να σ

Strong Onli

κ
bu

άρια: 

Διαβάζετε έν

δημοφιλές μέ

(Facebook) έν

μαθητή του σ

μπορούσε να

τα αισθήματα

Εσείς: 

Το μοιράζεστ
φίλων  

Το αγνοείτε 

Ζητάτε από το

Κάνετε κάτι ά

Παρακολουθεί

νητικά σχόλια 

πλαση  σε ένα

τύωσης (Twitt

λλά άτομα συν

κόβουλα σχόλ

Συμμετέχετε 

Τοποθετείστε

Το αναφέρετε

Κάνετε κάτι ά

Το τελευταίο χ
ς είναι  «κλεισ
χνει να αναστ
ρά που κοιτάζ
ητό του τηλέφ

Tου μιλάτε απ

Ελέγχετε τα χ
υ προφίλ του 
πως βρείτε τη

Μιλάτε σε ένα

 

τε τον ορισμό

άριο, μπορείτ

όκειται για ένα

σκεφτούν ποι

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

α σχόλιο που 

έσο κοινωνική

νας φίλος σας

σχολείου. Είνα

α παρεξηγηθεί

α του συγκεκρ

ε κρυφά με τη

ον φίλο σας να

άλλο; 

ίτε έναν άνθρ

 για τη σωματ

α δημοφιλές μ

ter). Δεν τον γ

νεχίζουν να π

λια. Εσείς: 

ε με θετικά σχ

ε 

άλλο; 

χρονικό διάστ
σμένος»  στον
τατώνεται κάθ
ζει το 
φωνο. Εσείς: 

πευθείας 

αρακτηριστικ
στον ιστότοπ

ην αιτία του π

αν δάσκαλο 

 του «Ενεργο

τε να ρωτήσετ

αν καλό τρόπο

ος ορισμός ισ

 

άνια 
ς του 
Award 

ανήρτησε σε 

ής δικτύωσης 

ς για κάποιον 

αι αστείο, αλλ

ί και να πληγώ

ριμένου ατόμο

η δική σας ομ

α το διαγράψ

ρωπο να δέχετ

τική του 

μέσο κοινωνικ

γνωρίζετε, αλλ

ροσθέτουν 

χόλια 

τημα ένας φίλ
εαυτό του κα

θε  

κά του λογαρια
πο κοινωνικής
ροβλήματος

ύ Παρατηρητ

τε τους μαθητ

ο ενθάρρυνση

σχύει και αφορ

  Σχέ

 

 ένα 

λά θα 

ώσει 

ου. 

μάδα 

ει 

ται 

κής 

λά 

λος 
αι 

ασμού του 
ς δικτύωσης 

Δ ‐ Κ

4. Έχ

ιστό

μαθ

A ‐ Τ

B ‐ Α

Γ ‐ Τ
άτομ

Δ ‐ Κ

 

5. Κά

κάπ

πάρ

λαμ

A ‐ Γ

B ‐ Ε

Γ ‐ Μ

Δ ‐ Κ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δ

δια

ταιρ





ή» / του «Αμέ

τές ποια απάν

ης  της συζήτη

ρά και τους ίδ

έδιο μαθήμ

Κάνετε κάτι άλ

χετε αρχίσει ν

ότοπους κοινω

ητή του σχολ

Τα αγνοείτε 

Ανταποδίδετε 

Το αναφέρετε 
μο 

Κάνετε κάτι άλ

άποιος μαθητ

οιον άλλον πο

τι. Κυκλοφορ

βάνετε. Εσείς

Γελάτε και το 

Ενημερώνετε 

Μιλάτε στο άτ

Κάνετε κάτι άλ

Διαφο

δραστηριότητα 

αφορετικές μορ

ριάζει σε κάθε 

Μπορείτε να 

Δ) σε 4 τοίχου

να ζητήσετε α

το γράμμα τη

ότι είπατε στ

ειλικρινείς στ

κρίνουν άλλο

Μπορείτε να 

σχηματίσουν

κάθε σενάριο

απαντήσεις γ

την απάντησή

υπόλοιπους σ

καλό τρόπο ε

τρόπο. 

έτοχου Θεατή

ντηση είναι πλ

ησης.  Μπορε

διους. 

ματος για χρ

λλο; 

να δέχεστε κα

ωνικής δικτύω

είου. Εσείς: 

με προσβολέ

και «μπλοκάρ

λλο; 

τής από το σχο

ου συμπεριφέ

εί το βίντεο σ

: 

προωθείτε 

κάποιον δάσκ

ομο που εμφα

λλο; 

ορετικές επιλογ

αυτή μπορεί να

φές και μπορεί

τάξη 

κολλήσετε 4 κο

υς της τάξης κα

από τους μαθητ

ης απάντησης π

ους μαθητές να

τις απαντήσεις 

ους συμμαθητέ

ζητήσετε από τ

ομάδες των 3 

ο, κάθε ομάδα π

για λίγο. Έπειτα

ή τους και θα τ

συμμαθητές το

ενθάρρυνσης τη

» στη σελίδα 

λησιέστερη γι

ίτε να κάνετε 

ρήση από το

ακόβουλα μην

ωσης από κάπο

ές 

ρετε» το συγκ

ολείο τράβηξ

έρεται ανάρμ

στο σχολείο κα

καλο ή γονέα 

ανίζεται στο β

γές υλοποίηση

α λειτουργήσει

ίτε να αποφασί

ομμάτια χαρτί 

αι μετά από κάθ

τές να σταθούν

που επέλεξαν. Β

α είναι απολύτω

που έδωσαν κα

ς τους. 

τους μαθητές ν

ή 4 παιδιών κα

πρέπει να συζη

α, συλλογικά θα

τη μοιραστούν μ

ους. Πρόκειται γ

ης συζήτησης  μ

 6. Για κάθε 

ια κάθε ορισμ

ε τους μαθητέ

ους Tech Tr

 

νύματα σε 

οιον 

κεκριμένο 

ε βίντεο με 

οστα σε ένα 

αι το 

βίντεο 

ς 

ι με 

ίσετε ποια 

(Α, Β, Γ και 

θε σενάριο, 

ν κάτω από 

Βεβαιωθείτε 

ως 

αι να μην 

να 

αι μετά από 

ητήσει τις 

α επιλέξουν 

με τους 

για έναν 

με ήρεμο 

μό. 

ς 

ainers  
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3. 

 
 

γ

 

 

Εκπ

ανα

δια

επι

κατ

επι

Προ

παι

ενό

μαθ

◯ 

γ

πρ

ζωή

πρ

ισχ

 

Strong Onli

κ
bu

 

 

 

«Οδύνη πίσω

 

 

Ψηφιακός 
γραμματισμός 

παιδευτικός σ

ακαλύψουν τ

αδικτυακή και

κοινωνία και

τανοούν   τον

κοινωνίας στ

οετοιμασία: 

ιχνίδι ρόλων 

ότητας και μπ

θητών: 

Συνεργαστείτ

Μέντορα σε 

Trainer) προε

παιχνίδι ρόλ

παρακάτω π

 

Οι άνθρωπο

γράψουν προ

διαδικτυα

ροσβλητικά γ

ή. Χωρίς τις ο

οποίες δέχε

ροσωπικά με κ

χυρότερος, δ

εί

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

ω από την οθ

στόχος: Οι μα

η διαφορά α

ι την εκτός δι

ι θα είναι σε θ

ν αντίκτυπο τ

τους άλλους. 

Ετοιμάστε έν

πριν τη διεξα

προστά στην ο

τε με τον  Συ

θέματα Τεχν

ετοιμάζοντας

ων που εξετά

αραδοχή: 

οι θεωρούν ευ

οσβλητικά λό

ακά,  παρά να

ια εκείνους σ

οπτικές και λε

εται κανείς ότ

κάποιον άλλο

διότι στο διαδ

ίναι ανώνυμο

 

 

 

 

άνια 
ς του 
Award 

θόνη» ‐ Παιχν

Δημόσιος 
λόγος 

αθητές θα 

ανάμεσα στη 

ιαδικτύου 

θέση να 

ης διαδικτυα

 

να σύντομο 

αγωγή της 

ομάδα των 

μμαθητή – 

νολογίας (Tec

ς ένα ολιγόλε

άζει την 

υκολότερο να

όγια σε άλλου

α μιλήσουν 

στην πραγματ

εκτικές νύξεις

ταν συνομιλεί

ον, συχνά νιώ

δίκτυο μπορεί

ος. 

  Σχέ

 

χνίδι ρόλων (

 

ακής 

ch‐

επτο 

α 

υς 

τική 

ς, τις 

ί 

ώθει 

ί να 

Ακο

ξεκι

◯ Ί

α

Μ

T

φ

ε

α

α

τ

μ

(

◯ Μ

ν

ό

κ

α

ο

α

◯ Γ

σ

κ

μ

ν

σ

έ

μ

κ

κ

δ

έδιο μαθήμ

10 λεπτά) 

Κριτική σκέ

λουθούν μερ

ινήσετε:  

σως θα μπορ

αγνώστους σ

Μέντορας σε

Trainer)  ζητά

φιλοφρόνηση

εκφραστεί αρ

αρνηθεί να κά

απευθύνει έν

τον οποίο θα

μεγαλύτερη ε

(ανωνυμία οθ

Μία άλλη ιδέ

νιώθει το άτο

όταν στέλνει 

κάποιον άλλο

αντίκτυπο τω

ο αποδέκτης 

αν τα σχόλια 

Για να αναδε

στα λόγια πο

και σε όσα λέ

μπορείτε να ζ

να γράψουν έ

συμμαθητή τ

ένα χαρτί. Ύσ

μαθητές να π

κάποιον συμμ

καταλάβουν τ

δύο πράξεις.

ματος για χρ

έψη  

 

ρικές ιδέες, γι

ρούσατε να υ

το δρόμο. Έν

 θέματα Τεχν

ά από τον άλλ

η. Έπειτα, του

ρνητικά – κάτ

άνει. Κατόπιν

ναν αρνητικό 

χρησιμοποιο

ευκολία διαδ

θόνης).. 

έα είναι να δι

ομο πίσω από

προσβλητικά

ον. Συνειδητο

ων λέξεών του

των σχολίων

αυτά ήταν α

ιχθεί η διαφο

υ λέει κανείς

έει εκτός διαδ

ζητήσετε από

ένα σχόλιο γι

ους που δε σ

τερα, ζητήστ

πουν κάτι αρν

μαθητή τους,

τη διαφορά α

ρήση από το

Έρευνα κ
αξιολόγη

ια να 

υποδυθείτε 

νας Μαθητής

νολογίας (Tec

λον μία 

υ ζητά να 

τι που θα 

ν, ζητά  να σα

 χαρακτηρισμ

ούσε με 

δικτυακά 

ιερευνήσετε 

ό την οθόνη, 

ά σχόλια σε 

οποιεί τον 

υ; Πώς θα νιώ

ν; Τι θα γινότα

ανώνυμα; 

ορά ανάμεσα

ς διαδικτυακά

δικτύου, 

ό τους μαθητ

ια κάποιον 

συμπαθούν σ

τε από τους 

νητικό για 

, για να 

ανάμεσα στις

ους Tech Tr

 

και 
ηση 

– 

ch‐

ας  

μό,   

πώς 

ώσει 

αν 

α 

ά 

τές 

σε 

ς 

ainers  
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Συν

ρωτ

4. 

 

Εκπ

δείχ

Προ

μαθ

σεν

τον

απα

◯ 

-
-
-

-

Βεβ

παί

Strong Onli

κ
bu

νεχίστε το πα

τήστε: 

◯ Πώς πισ

άτομο σ

◯ Τι συμβ

άτομα; 

◯ Εσείς συ

νιώθου

ανώνυμ

◯ Τι έμαθ

συγκεκρ

◯ Τι θα έκ

στη θέσ

 

 

Στοπ καρέ 

 
 
 
 
Δεξιότητες 

παρουσίασης 
 

παιδευτικός σ

χνουν ότι κάπ

οετοιμασία: 

θητή. Οι Μαθ

νάριο της συγ

ν Εκπαιδευτικ

αντήσεις στο 

Συνεργαστείτ

παιχνίδι ρόλ

- Αρχίσατε 

- Αρχίσατε 

- Κάποιος π

ηλεκτρον

του 

- Μία ομάδ

χαρακτηρ

βαιωθείτε ότι

ίξετε το παιχν

  

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

αιχνίδι ρόλων

στεύετε ότι ν

στο συγκεκρι

βουλή θα δίνα

 

υμφωνείτε ό

ν ισχυρότερο

μοι; Γιατί; 

θαν οι μαθητέ

ριμένο παιχν

καναν οι ίδιο

ση ενός εκ τω

(10 λεπτά) 

Ψηφιακό
γραμματ

σμός 
 

στόχος: Οι μα

ποιος ενδέχε

Εκτυπώστε έ

θητές – Μέντ

γκεκριμένης ε

κό  – Σύνδεσμ

«Φύλλο Δρα

τε με τον Συμ

ων  διάρκεια

να δέχεστε κ

να δέχεστε π

που δε γνωρί

νικά μηνύματ

δα παιδιών α

ρισμό για εσά

ι έχετε προετ

νίδι ρόλων στ

 

άνια 
ς του 
Award 

στην ομάδα,

ιώθει κάθε 

μένο σενάριο

ατε και στα δ

τι οι άνθρωπ

οι όταν είναι 

ές από το 

ίδι ρόλων; 

ι εάν βρίσκον

ων δύο ατόμω

ός 
τι‐ 

Δημ
λό

αθητές θα είν

ται να παρεν

να «Φύλλο Δ

ορες (Tech‐T

ενότητας  εκ 

μο ή τον δάσκ

αστηριότητας

μμαθητή – Μ

ας 2 λεπτών β

κακοήθη μην

προσβλητικά 

ίζετε έχει αρχ

α (emails) κα

από το σχολεί

άς στους ιστό

τοιμάσει το σ

την τάξη! 

  Σχέ

 

, και 

ο; 

δύο 

ποι 

νταν 

ων; 

μόσιος 
όγος 
 
 

ε

ναι σε θέση ν

νοχλείται,  κα

Δραστηριότητ

Trainers) σε θ

των προτέρω

καλο της τάξη

ς» με βάση το

Μέντορα (Tech

βασισμένο σε

νύματα στο τη

ά μηνύματα σ

χίσει να σας σ

αι δεν ξέρετε 

ίο σας άρχισε

ότοπους κοινω

σενάριο εκ τω

έδιο μαθήμ

◯ Ποιά η δ

κανείς π

του να δ

πραγματ

 

◯ Στο τέλο

άνθρωπ

οθόνη το

αποστασ

αντίκτυπ

Δεν μπο

του απο

καθώς η

νιώθουν

Δημιουργία 
επιχειρημάτων 

 

να αναγνωρίζ

αι να τα συζητ

τας Στοπ καρ

έματα Τεχνο

ων. και συζητ

ης και να έχο

ο σενάριό του

h‐Trainers), γ

ε ένα από τα π

ηλέφωνό σας

στο Facebook

στέλνει κακό

πώς μπορείτ

ε να γράφει σ

ωνικής δικτύ

ων προτέρων,

ματος για χρ

διαφορά του 

προσβολές δι

δέχεται προσ

τικό κόσμο; 

ος, εξηγήστε ό

οι βρίσκοντα

ου υπολογιστ

σιοποιημένο

πο που έχουν

ορούν να δου

οδέκτη της πρ

η ανωνυμία το

ν ισχυρότερο

Κριτική 
σκέψη 

 

ζουν τα σημά

τήσουν. 

έ» και μοιρά

λογίας προετ

ήσει το παιχν

υν ετοιμάσει

υς. 

ια να προετο

παρακάτω σε

ς 

ή tweets στο

βουλα γραπτ

τε  να μάθετε

σχόλια με αρν

ωσης 

 ώστε να είστ

ρήση από το

 να δέχεται 

ιαδικτυακά κα

σβολές στον 

ότι, όταν οι 

αι πίσω από τ

τή τους, είνα

ι από τον 

ν τα λόγια το

ν την αντίδρα

ροσβολής, 

τους κάνει να

οι.

Έρευνα
αξιολό

άδια που 

άστε το σε κάθ

τοιμάζουν  το

νίδι ρόλων με

ι τις πιθανές 

οιμάσετε ένα

ενάρια: 

ο Twitter 

τά μηνύματα

ε την ταυτότη

νητικό 

τε έτοιμοι να

ους Tech Tr

 

αι 

την 

αι 

υς. 

αση 

α 

α και 
γηση 

θε 

ο 

ε 

 

α ή  

ητα 

α 

ainers  
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◯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σ

Υπά

στο

Έντ

Προ

Σύν

σχε

Εκτ

◯ 

◯ 

 

 

Α

Strong Onli

κ
bu

Συνεχίστε το

ζητήστε από 

περίπτωση α

σχετικά με το

Κατόπιν, ζητ

Δραστηριότη

επιλέγουν; Π

Εάν υπάρχει 

το σενάριο κ

ολοκληρωθε

Βεβαιωθείτε

έντυπο, σε π

διαδικτυακή

Συμπλη

άρχει και μία 

ο σπίτι έχοντα

υπο για τους

οετοιμασία: 

νδεσμο ή τον 

ετικά με τη δρ

υπώστε ένα 

Εξηγήστε τις 

Ενημερώστε 

σχετικά  με τ

 

Αντί να ακολο

μικρότερες 

Έπειτα, επι

Να έχετε υπό

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

 παιχνίδι ρόλ

τους μαθητέ

αυτή. Ζητήστε

ο σενάριο στο

ήστε τις απαν

ητας» και ζητ

Πώς θα μπορο

χρόνος στο τ

και να συνεχίσ

εί με τρόπο θε

ε ότι επισημα

περίπτωση πο

 παρενόχλησ

ρωματι

συμπληρωμ

ας μαζί τους τ

ς γονείς. 

Βεβαιωθείτε

δάσκαλο της

ραστηριότητα

«Φύλλο Εργα

συμπληρωμ

τους για το π

τις δραστηριό

ουθήσετε το σ

υπο‐ομάδες 

ιλέξτε μία ομά

όψη σας τους 

εάν

 

άνια 
ς του 
Award 

λων στην τάξη

ές να «παρέμ

ε τους να αφ

ο «Φύλλο Δρ

ντήσεις. Προτ

ήστε τους να

ούσαν να βοη

τέλος της συγ

σετε το παιχν

ετικό. 

αίνετε τα συμ

ου κάποιος επ

ση. 

ική δρα

ατική δραστη

το Ενημερωτ

 ότι έχετε απ

ς τάξης με πο

α για το σπίτι

ασίας» για το

ατικές δραστ

πότε και πώς

ότητες 

 

Διαφορετι

σενάριο μόνοι

και να τους ζη

μικ

άδα που θα π

χρονικούς πε

ν προχωρήσετ

  Σχέ

 

η. Στη μέση τ

μβουν» και να

ιερώσουν 5 λ

ραστηριότητα

τρέψτε τους 

α τεκμηριώσο

ηθήσουν αυτ

γκεκριμένης δ

νίδι με βάση 

μβουλευτικά σ

πιθυμεί περισ

αστηριότ

ηριότητα, την

ικό Φύλλο το

ποφασίσει εκ 

οιον τρόπο επ

ι.  

ο σπίτι σε κάθ

τηριότητες στ

ς μπορούν να

 

ικές επιλογές

ι σας, μπορείτ

ητήσετε να συ

κρού «στοπ κα

παίξει το παιχν

εριορισμούς κ

τε με τη συγκ

έδιο μαθήμ

του σεναρίου

α δώσουν τις 

λεπτά απαντώ

ας». 

με τις ερωτή

ουν τις απαντ

τό το άτομο;

δραστηριότη

τις νέες προτ

σημεία που υ

σσότερες πλη

τητα (fo

ν οποία οι μα

ου Προγράμμ

των προτέρω

πιθυμείτε να 

θε άτομο της 

την ομάδα 

α υποβάλουν 

 υλοποίησης

τε να χωρίσετ

υνεργαστούν 

αρέ». 

νίδι ρόλων μπ

και να είστε βέ

κεκριμένη επιλ

ματος για χρ

υ σταματήστε

συμβουλές τ

ώντας στις ερ

σεις στο «Φύ

τήσεις τους. Γ

τας, μπορείτ

τάσεις των μα

υπάρχουν στο

ηροφορίες σχ

ollow up

αθητές μπορο

ματος και το Ε

ων με τον Εκπ

λάβετε παρα

ομάδας. 

τις παρατηρή

ε την ομάδα τ

για την προετ

προστά στους 

έβαιοι ότι ο χρ

λογή. 

ρήση από το

ε ξαφνικά και

τους στην 

ρωτήσεις 

ύλλο 

Για ποιό λόγο

τε να αλλάξετ

αθητών, ώστ

ο ενημερωτικ

χετικά με την

p)  (2 λεπτά

ούν να κάνου

Ενημερωτικό

παιδευτικό ‐

ατηρήσεις 

ήσεις τους 

των μαθητών 

τοιμασία ενός

συμμαθητές.

ρόνος επαρκε

ους Tech Tr

 

ι 

ο τις 

τε 

τε να 

κό 

ν 

ά) 

υν 

 

σε 

ς 

 

εί , 

ainers  
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δήλ

 

 

 

Ρωτ

μπο

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Strong Onli

κ
bu

λος, είναι μία

απιστώσετε μ

όμενη φορά. 

ανέλθετε στο

ό τους μαθητ

λωσαν ότι είν

τήστε τους μα

ορούσε να βε

Συ

ine    

Από την καμπά
καταπολέμησης
ullyingτου Diana

 καλή ιδέα να

ε ποιον τρόπ

υς εκπαιδευτ

τές να σηκώσ

ναι ευχαριστη

αθητές ποιά 

ελτιωθεί την 

γχαρητ

 

άνια 
ς του 
Award 

Ανατρ

α λάβετε ανα

πο μπορεί να 

τικούς στόχο

σουν το χέρι τ

ημένοι με την

συγκεκριμέν

επόμενη φορ

τήρια, εδ

 

  Σχέ

 

ροφοδό

ατροφοδότησ

βελτιωθεί η 

υς που διαβά

τους, εάν θεω

ν εκπαίδευσή

 

νη φάση της δ

ρά. Καταγράψ

 

 

 

 

 

δώ τελε

έδιο μαθήμ

ότηση 

ση μετά το πέ

εκπαίδευση τ

άσατε αρχικά

ωρούν ότι επι

ή τους στη συ

δραστηριότητ

ψτε τις σημει

ειώνει η

ματος για χρ

έρας  της ενότ

των συμμαθη

ά μέσα στην τ

ιτεύχθηκαν. Π

υγκεκριμένη ε

τας τούς άρε

ιώσεις σας πα

η ενότητ

ρήση από το

τητας, για να

ητών σας την

τάξη και ζητή

Πόσοι μαθητ

ενότητα; 

εσε και τι θα 

αρακάτω: 

τα!  

ους Tech Tr

 

α 

ν 

ήστε 

τές 

ainers  
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