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Σχετικά  

Ο  θεσμός  του Diana Award  αποτελεί  κληρονομιά  της  Πριγκίπισσας  Νταϊάνα,  η 
οποία είχε την πεποίθηση ότι τα νεαρά άτομα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον 
κόσμο προς το καλύτερο.  
 

Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε την αμέριστη στήριξη της ΑΕ του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της ΑΕ 
Πρίγκιπα Χάρρυ, καθώς και της ομάδας τους στο Royal Charities Forum του Δούκα και της 
Δούκισσας του Κέιμπριτζ και του Πρίγκιπα Χάρρυ.  

Η αποστολή μας 

Η αποστολή μας είναι να εμπνέουμε και να αναγνωρίζουμε την κοινωνική δράση σε νεαρά άτομα. 
Αυτό το επιτυγχάνουμε:  

 Ενδυναμώνοντας τα νεαρά άτομα να κάνουν τη διαφορά και να αξιοποιήσουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους 

 Εμπλέκοντας τα νεαρά άτομα στα προγράμματά μας, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν τη διαφορά μέσω της κοινωνικής δράσης  

 Ενθαρρύνοντας νεαρά άτομα για τη συνεισφορά τους στις κοινότητές 
 
 
Η Αποστολή μας υλοποιείται μέσω των εξής τεσσάρων βασικών μας προγραμμάτων:  
 

1. Το Πρόγραμμα Diana Award – που αναγνωρίζει την αξία των νέων ανθρώπων.  

2. Το Δίκτυο του Diana Award –  που στηρίζει την κοινωνική συνοχή και προάγει 
την κοινωνική δράση των νέων.  

3. Η εκστρατεία Anti‐Bullying του Diana Award – που παρέχει σε νεαρά άτομα, 
επαγγελματίες και γονείς τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζουν 
κάθε μορφή παρενόχλησης.  

4. Το Πρόγραμμα καθοδήγησης του Diana Award – που στηρίζει νεαρά άτομα 
που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 

 

 

 

 

 

2 



Η ψ

 

      

From T

Diana A

Anti‐B

Campa

 

ψηφιακή ζω

 The 

 Award 

ullying 

aign 

Καλωσ

«Η Ψη

Ως Μαθητή

την ασφάλ

λεπτών, για

πρόγραμμα

στη βελτίω

καθοδήγησ

παρατίθεντ

Στην  εκπαί

προσωπικο

στη διοργά

Ύστερα από

λειτουργήσ

Tech Traine

Το μάθημα

1. Εισαγωγ

2. Εισαγωγ

3. Επιλογή 

4. Συμπληρ

ανατροφοδ

ωή μου   

σήλθατ

ηφιακή

ής Μέντορας

εια στο διαδ

α να τους βο

α Be Strong 

ωση των δεξιο

ση, και άλλα

ται δίπλα σε

ίδευσή σας σ

ού, θα διατρ

άνωση των δ

ό την εκπαίδ

σει ως οδηγό

er στο μάθημ

α χωρίζεται σ

ή 

ική δραστηρ

μίας δραστη

ρωματικές Δ

δότηση 

 

 

τε στην

ή ζωή μ

ς (Tech Train

δίκτυο σε μία

οηθήσετε να

Online. Η δι

οτήτων σας 

α– ανατρέξτε

ε κάθε δρασ

σχετικά με τ

ρέξετε το παρ

δραστηριοτή

δευσή σας, τ

ός, τον οποίο

μά σας με το

σε τέσσερα μ

ριότητα  

ηριότητας απ

ραστηριότητ

Σχέδιο εκπ

 

ν ενότη

μου» 

ner), ΕΣΕΙΣ θα

α διαδραστι

α γίνουν δυν

ιεξαγωγή της

στην παρου

ε στα εικονίδ

στηριότητα.

την ενότητα 

ρόν σχέδιο μ

ήτων και τη δ

το παρόν σχ

ο θα χρησιμ

ους μαθητές

μέρη:  

από τέσσερις

τες παρακολ

παίδευσης 

ητα  

α μιλήσετε σ

ική ενότητα 

ατοί, σύμφω

ς ενότητας α

υσίαση, τη δ

δια με τις δε

με τον επικε

μαθήματος κ

διεξαγωγή τη

έδιο μαθήμα

μοποιήσετε μ

ς. 

ς διαθέσιμες

λούθησης γι

 για Tech Tr

στους μαθητ

διάρκειας 2

ωνα με το 

αυτής θα συμ

ημόσια ομιλ

εξιότητες πο

εφαλής του 

και θα εξασκ

ης συζήτηση

ατος θα 

με το συνάδε

ς 

ια το σπίτι κ

rainers 

τές για 

20‐30 

μβάλει 

λία, την 

υ 

κηθείτε 

ης. 

ελφο 

και 

3



Η ψ

 

      

From T

Diana A

Anti‐B

Campa

Το μ

είνα

δια

Για 

ξέρ

αίθ

παρ

χρε

Μά

υλι

Πρέ

είνα

δάσ

σας

ενδ

Βεβ

εγκ

τον

καθ

υπο

προ

Ακο

σας

  

Αν δε 

 Κάνετ
είναι τ

 Χωρίσ
συζήτ

 ζητήστ
και να

 Έχετε 
τέλος 

 Ζητήσ
το λες
 

Έχετε άλλες

ιδέες σας ε

ψηφιακή ζω

 The 

 Award 

ullying 

aign 

μάθημα προς

αι σχεδιασμέ

αθέσιμο χρόνο

τη δραστηρι

ω που βρίσκ

ουσας. Μερι

ρουσίαση Pow

ειάζεστε. 

άθετε πόσοι μ

κό  

έπει πάντοτε 

αι αυτό – ο ε

σκαλος της τά

ς. Ενημερώστ

δέχεται να σα

βαιωθείτε ότι

καίρως, εάν εί

ν με έναν προ

θαρά. Αν διορ

ολογιστής, ρω

οτέρων,  ώστ

ολουθούν δύ

ς, ώστε να βο

θέλει κανείς

ε  μία  τελείω
το αγαπημέν

σετε  την  ομά
ηση 

τε τους να π
α γράψουν τι

 ένα κουτί σ

σετε από του
ς;» «Μπορείς

ς ιδέες για ν

εδώ… 

ωή μου   

ς τους νεαρο

ένος με γνώμ

ο σας. 

ιότητα «Ψηφί

ονται στο τέλ

ικές από τις δ

werPoint– με

μαθητές θα β

να παρίστατ

πικεφαλής το

άξης ή κάποιο

τε τον δάσκαλ

ας προτείνει π

ι θα φθάσετε

ίναι δυνατόν

οβολέα (proje

ργανώνετε δρ

ωτήστε το δά

ε να εξοικονο

ο δραστηριότ

οηθήσετε του

ς από την τά

ως  τυχαία  ερ
νο σας παιχν

άδα  σε  ζεύγ

περιγράωουν
ις απαντήσει

στην έδρα για

υς μαθητές ν
ς να μου πει

α ξεκινήσει 

 

Προ

ύς μαθητές θ

ονα την ευελ

ίστε με τα πό

λος του Σχεδί

δραστηριότητ

ελετήστε τα ε

βρίσκονται στ

ται ένα μέλος

ου προσωπικ

ος άλλος – κα

λο σχετικά με

ποιες δραστη

ε στην τάξη 1

ν. Φορτώστε  

ector) ή ένα δ

ραστηριότητα

άσκαλο αν μπ

ομήσετε χρόν

τητες που απ

υς μαθητές να

Τακτικές δ
ξη να πάρει 

ρώτηση,  προ
νίδι στον υπο

γη,  για  να  σ

ν με μια λέξη
ις τους σε έν

α να ρίχνουν

να γίνουν πι
ς περισσότε

η συζήτηση;

Σχέδιο εκπ

οετοιμα

θα διαρκέσει

λιξία, συνεπώ

όδια», εκτυπώ

ίου μαθήματ

τες έχουν φύ

εκ των προτέ

το μάθημά σα

ς του προσωπ

κού για το Be

αι μιλήστε το

ε το ποια δρα

ηριότητες θα 

0‐15 λεπτά ν

την παρουσί

διαδραστικό π

α στην οποία

πορείτε να ετο

νο. 

πευθύνονται 

α αρχίσουν τη

διευκόλυνση
το λόγο, μπο

οκειμένου  ν
ολογιστή;» 

συζητήσουν 

η πώς νιώθο
να φύλλο χα

ν μέσα οι μα

ιο συγκεκριμ
ρα για αυτό;

 Μιλήστε με

παίδευσης 

ασία

ι περίπου μισ

ώς, προσαρμό

ώστε τα φύλλ

ος και κολλή

λλα δραστηρ

ρων και εκτυ

ας και βεβαιω

πικού στο μά

 Strong Onlin

ου εκ των προ

αστηριότητα 

ταιριάξουν σ

νωρίτερα για 

ίαση σε έναν

πίνακα, ώστε

α σε κάθε μαθ

οιμάσετε του

σε σας και το

η συζήτηση.

ης της συζήτη
ορείτε να …

να  "σπάσετε

μεταξύ  του

υν εκείνη τη
ρτί  

θητές  ερωτ

μένοι, ρωτών
;» 

ε τον συνάδε

 για Tech Tr

σή ώρα. Ο πα

όστε το μάθη

λα Συμφωνώ

στε τα στους

ριότητας ή δια

πώστε οτιδή

ωθείτε ότι δια

θημά σας. Μ

ne, ο εκπαιδε

οτέρων σχετικ

θα διεξάγετε

στη συγκεκριμ

να προετοιμα

υπολογιστή 

ε η τάξη να μπ

θητή αντιστο

υς υπολογιστέ

ο συνάδελφο

ησης 

"  την  αμήχα

υς,  πριν  επα

η στιγμή.Οι μ

ήσεις, οι οπο

ντας τους: «

ελφο Tech Tr

rainers 

αρών οδηγός 

ημα στο 

ώ/Διαφωνώ/Δ

ς τοίχους της 

αφάνειες στη

ήποτε 

αθέτετε επαρ

Μάθετε ποιο θ

ευτής, ο 

κά με το μάθ

ε, καθώς 

μένη ομάδα. 

αστείτε 

και συνδέστ

μπορεί να τη δ

οιχεί ένας 

ές εκ των 

ο Tech Traine

ανη  σιωπή, 

ανέλθουν  στ

μαθητές μπο

οίες  θα διαβ

«Ενδιαφέρον

rainer και κα

Δεν 

ην 

ρκές  

θα 

ημά 

ε 

δει 

r 

όπως «ποιο

την  ομαδική

ορούν ακόμη

βαστούν στο

ν αυτό, γιατί

αταγράψτε τι

4

ο 

ή 

η 

ο 

ί 

ις 



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

 

 

Οι ιδέ

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

έες μου: 

 

ωή μου     

 

Σχέδιο εκππαίδευσης  για Tech Trrainers 

5



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

 

Υπάρχ

να έρθ

τις πα

να μιλ

Επικο

◯ 

◯ 

◯ 

Δημιο

◯ 

◯ 

Εκπαί

◯ 

◯ 

◯ 

Οργάν

◯ 

Ποιες

Tech T

____

____

____

____

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

Θε

χουν πολλοί 

θουν σε επα

αρακάτω ιδέε

λήσουν κατά

οινωνία 

Διατήρησ

Δημιουργ

Εύρεση στ

καταστάσ

ουργία 

Δημιουργ

ταινιών, κ

ανάπτυξη

Διασκέδα

μπορεί να

ίδευση 

Αναζήτησ

Στήριξη τη

Η χρήση τ

αποτελεί 

νωση 

Από τις επ

διάφορων

οργανωμέ

 είναι οι άλλ

Trainers και 

_________

_________

_________

_________

ωή μου   

ετικοί τρ

τρόποι με το

αφή, να δημι

ες για να βρε

ά τη διάρκεια

ση επαφής με

γία νέων φίλω

τήριξης από 

σεις με εσάς 

γικότητα – απ

και τα βιντεο

ης και διαμοι

αση! – όταν χ

α αποτελεί μ

ση και επανά

ης μάθησης 

της τεχνολογ

βασική  δεξι

παφές και το

ν χρήσιμων ε

ένοι και να α

λες θετικές σ

κρατήστε ση

________

________

________

________

 

ρόποι χ

ους οποίους

ιουργήσουν, 

είτε τους δικ

α του μαθήμ

ε άτομα που

ων που μοιρ

άτομα στο δ

πό τη μουσικ

ολόγια (vlogg

ιρασμού των

χρησιμοποιεί

ία σημαντικ

άληψη μέσω 

με εκπαιδευ

γίας σας βοη

ιότητα κατά 

ο ημερολόγιο

εφαρμογών 

αναπτύξουν δ

συνέπειες της

ημειώσεις στ

________

________

________

________

Σχέδιο εκπ

χρήσης τ

ς η τεχνολογί

 να μάθουν 

κούς σας τρό

ματος: 

υ βρίσκονται 

ράζονται κοιν

διαδίκτυο πο

κή και τον αθ

ging), το διαδ

ν δημιουργικ

ίται υπεύθυν

ή και ελκυστ

του διαδικτύ

υτικά προγρά

θά να μάθετ

τη διαδικασ

ο, στις σημει

μπορεί να β

δεξιότητες δ

ς τεχνολογία

τον παρακάτ

_________

_________

_________

_________

παίδευσης 

της τεχν

ία μπορεί να

και να διασκ

όπους να παρ

μακριά σας

νά ενδιαφέρ

ου έχουν αντ

θλητισμό ως

δίκτυο παρέχ

κών σας δεξι

να και με μέ

τική πηγή δη

ύου 

άμματα και ε

τε σχετικά με

σία εύρεσης ε

ιώσεις και τι

οηθήσει του

διαχείρισης χ

ας;  Συζητήστ

τω κενό χώρο

_________

_________

_________

_________

 για Tech Tr

νολογία

α βοηθήσει τ

κεδάσουν. Χρ

ρακινήσετε τ

οντα μαζί σα

τιμετωπίσει π

ς την τέχνη, τ

χει απεριόρι

οτήτων 

τρο, ο online

ημιουργικής δ

εφαρμογές 

ε την πληροφ

εργασίας 

ς υπενθυμίσ

υς ανθρώπου

χρόνου . 

τε τις με τους

ο: 

________

________

________

________

rainers 

 

ας 

τους ανθρώπ

ρησιμοποιήσ

τους μαθητέ

ας 

παρόμοιες 

την παραγωγ

ιστες ευκαιρ

e κόσμος 

διασκέδαση

φορική, που

σεις, η η ύπα

υς να μείνου

ς συναδέλφο

_____  

_____  

_____  

______  

πους 

στε 

ές 

γή 

ρίες 

ης 

 

αρξη 

υν 

ους 

6



◯

◯

-

◯

◯

Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

Εισαγωγ

◯ Συστηθείτ

μάθημα έχ

μέρος του

κοινωφελ

και τον Επ

Υγεία», πο

του Προγρ

◯ Προβάλετ

και διαβάσ

 Οι μα

τα θε

 Οι μα

να δι

αρνη

- Προσθέστ

δραστηρι

◯ Στη συνέχ

βασικούς 

από τους 

 Καθέ

ερώτ

 Καθέ

 Δεν π

 Καθέ

ερωτ

 Επίσ

δάσκ

μαθή

Εισαγωγ

Προετοιμ

αξιολογού

του ‘80»: 

https://w

6g 

◯ Για να πα

μαθητές: 

«Πώ

 

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

Η

γή (2 λεπτά)

τε στους μαθη

χει τίτλο Η Ψ

υ προγράμματ

ή οργάνωση 

πιστημονικό Ο

ου ανέλαβε τ

ράμματος στα

τε  τη διαφάν

στε δυνατά  τ

αθητές θα εί

ετικά και τα 

αθητές θα εί

ιακρίνουν πε

ητικής online

τε το στόχο 

ιότητας  

εια, προβάλε

κανόνες και 

μαθητές να τ

ένας έχει το δ

τηση αν δεν 

ένας έχει το δ

πρέπει να γίν

ένας πρέπει 

τήσεις 

ης, εξηγήστε

καλος θα είν

ήματος. 

γικό βίντεο 

μασία: ετοιμά

ύν  τα κινητά

ww.youtube

ρουσιάσετε 

 

ώς θα ήταν η

◯ Ενθαρρύ

σκεφτούν

ωή μου   

Η Ψηφια

) 

ητές και εξηγ

Ψηφιακή ζωή

τος Be Strong

The Diana Aw

Οργανισμό Μ

την προσαρμο

α Ελληνικά  

εια με τους σ

τα παρακάτω

ίναι σε θέση

αρνητικά το

ίναι σε θέση

εριπτώσεις θ

e συμπεριφο

μάθησης τη

ετε τη διαφάν

εξηγήστε ότι

τους τηρήσου

δικαίωμα να

επιθυμεί να

δικαίωμα να

νεται φασαρ

να νιώθει άν

ε ότι ο εκπαι

ναι παρών κα

(5 λεπτά) 

άστε το βίντ

ά τηλέφωνα 

e.com/watch

ένα θέμα, ρ

η ζωή μας χω

νετε τους μα

ν ποιοι τομε

 

ακή ζωή

γήστε τους ότ

 μου, και απ

g Online από 

ward τηη Vod

Μαζί για την Ε

ογή και επιμέ

στόχους μάθη

ω. 

 να αναγνωρ

υ διαδικτύο

 να κατανοο

θετικής και 

οράς 

ς επιλεγόμε

νεια με τους 

αναμένετε 

υν: 

α «αφήσει» μ

 την απαντή

α ακουστεί 

ρία 

νετα να υποβ

ιδευτής ή ο 

ατά τη διάρκ

εο «Τα παιδ

της δεκαετία

h;v=jcw_ZFxA

ωτήστε τους

ωρίς το διαδί

αθητές να 

ίς της 

Σχέδιο εκπ

ή μου –

τι το 

οτελει 

την 

dafone 

Εφηβική 

έλεια 

ησης 

ρίζουν 

υ 

ούν και 

νης 

μία 

σει 

βάλει 

κεια του 

ιά 

ας 

AR

ς 

ίκτυο;» 

παίδευσης 

Σχέδιο 

καθημε

διαφορ

ποιον τ

τους φί

◯ Προβάλ

◯ Ζητήστε

μαθητώ

τρόπο τ

συσκευ

αλλάξε

άνθρωπ

επικοιν

◯ Για να κ

τρόπου

έχει αλλ

Προβάλ

παρουσ

◯ Στη μία

εικόνα 

διάφορ

χειρός, 

χάρτη, φ

αναπαρ

απεικον

συνδέο

◯ Ρωτήστ

συσκευ

αντικείμ

τσάντα;

βιβλία, 

οδηγίες

εξής– κ

◯ Ποια άλ

στην τσ

αντικατ

Υπόδειξ

(μερικά

ηλεκτρο

πυξίδα,

◯ Τέλος, ρ

βάζατε 

λειτουρ

τεχνολο

 για Tech Tr

συνάντ

ερινότητάς το

ρετικοί. Γγια π

ρόπο θα επι

ίλους και την

λετε το βίντε

ε τις αρχικές

ών στο βίντεο

το διαδίκτυο

ές που διαθ

ι τον τρόπο μ

ποι συμπεριφ

ωνούν μεταξ

καταδείξετε 

ς με τους οπ

λάξει τον τρό

λετε την επό

σίασης (pow

 άκρη της δι

που εμφανίζ

ρα αντικείμεν

βιβλία, παλι

φωτογραφικ

ραγωγής MP

νίζονται ορισ

νται στο δια

τε τους μαθη

ή να αντικατ

μενα που βρ

; Υπόδειξη: μ

να ακούτε μ

ς κατεύθυνσ

αι όλα αυτά 

λλα αντικείμ

σάντα, τα οπο

τασταθούν α

ξη: σημειωμα

ά τηλέφωνα κ

ονική πληρω

 προσωπικό

ρωτήστε του

στην τσάντα

ργίες θα μπο

ογία στο μέλ

rainers 

τησης 

ους θα ήταν

παράδειγμα

ικοινωνούσα

ν οικογένειά

εο στους μαθ

ς αντιδράσει

ο που είδαν.

ο και όλες οι 

θέτουμε σήμε

με τον οποίο

φέρονται κα

ξύ τους; 

έναν από το

ποίους το Δια

όπο ζωής μα

όμενη διαφάν

werpoint).  

ιαφάνειας υπ

ζει μία τσάντ

να – ημερολ

ιομοδίτικο τ

κή μηχανή, σ

P3– και στην 

σμένες συσκ

αδίκτυο. 

ητές: πώς μπ

ταστήσει όλα

ρίσκονται μέ

μπορείτε να 

μουσική, να β

σης και ου τω

ά μέσω εφαρμ

μενα θα βάζα

οία μπορούν

από συσκευέ

ατάριο, πορτ

καθιστούν δ

ωμή συναλλα

ός trainer… 

υς μαθητές «

α στο μέλλον

ορούσε να κά

λλον;» 

 

α με 

αν με 

 τους; 

θητές 

ς των 

. Με ποιον 

νέες 

ερα έχουν 

ο οι 

αι 

ους 

αδίκτυο 

ας, 

νεια της 

πάρχει μία 

τα γεμάτη 

όγιο, ρολόι 

ηλέφωνο, 

συσκευή 

άλλη άκρη 

κευές που 

ορεί μία 

α τα 

σα στην 

διαβάσετε 

βρείτε 

ω καθ’ 

μογών 

ατε μέσα 

ν να 

ές; 

τοφόλι 

δυνατή την 

αγών), 

«τι άλλο θα 

ν; Τι άλλες 

άνει η 

7



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

Ψη

Προ

τις 

«Δε

τέλ

κολ

 

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

ηφίστε με τα

οετοιμασία:

φράσεις «Συ

εν ξέρω» she

ος του Σχεδίο

λλήστε τα στο

◯ Εξηγήσ

σύμφω

δραστη

έχει αλλ

και θα 

εκπληκ

μέλλον

και εξελ

υπάρχο

πράγμα

υπόψη 

τα οποί

ιδιαίτερ

◯ Έπειτα,

δραστη

θα συζη

πρέπει 

ωή μου   

α πόδια (3‐

: Εκτυπώστε 

υμφωνώ», «Δ

eets που βρίσ

ου μαθήματο

ους τοίχους τ

στε στους μα

ωνα με την τε

ηριότητα, η τ

λάξει τη ζωή

συνεχίσει να

κτικές ευκαιρ

ν. Όσο όμως 

λίσσεται η τε

ουν ακόμη ο

ατα που πρέπ

όταν τη χρη

ία δε θα αλλ

ρα. 

, θα περάσετ

ηριότητα όπο

ητήσουν σχε

να έχουν κα

 

‐5 λεπτά) 

τα φύλλα με

Διαφωνώ», 

σκονται στο 

ος και 

ης αίθουσας

θητές ότι 

ελευταία 

τεχνολογία 

ή μας ριζικά 

α μας παρέχε

ρίες στο 

και αν αλλάζ

εχνολογία, 

ρισμένα 

πει να έχετε 

σιμοποιείτε

λάξουν 

τε στη 

ου οι μαθητέ

ετικά με το τι

ατά νου. 

 

Σχέδιο εκπ

ε 

 

ει 

ζει 

 

, 

ές 

ι 

παίδευσης 

◯ Οι μα

όρθοι

μία άκ

τους δ

δηλώσ

σταθο

αντιπ

◯ Διαβά

δείξτε

ζητήσ

αιτιολ

απαντ

τις δη

απαρα

απαντ

σχεδια

παρα

εκφρά

Ακολο

προτε

οποίε

χρησι

 για Tech Tr

θητές πρέπε

ι και να συγκ

κρη της αίθο

διαβάσετε ο

σεις, οι μαθη

ούν κοντά στ

ροσωπεύει τ

άστε πάλι τις

ε τις στην πα

στε από τους 

λογήσουν με

τήσεις τους. 

λώσεις αυτέ

αιτήτως σωσ

τήσεις – αλλ

ασμένες για 

κινήσουν οι 

άσουν τις σκ

ουθούν ορισ

εινόμενες απ

ς μπορείτε ν

μοποιήσετε:

rainers 

ει να σηκωθο

κεντρωθούν 

ουσας. Αφού

ρισμένες 

ητές θα 

τη φράση πο

την άποψή τ

ς δηλώσεις (κ

αρουσίαση) κ

 μαθητές να

ερικές από τι

Ορισμένες α

ές δεν έχουν

στές ή λάθος

λά είναι απλώ

 να 

μαθητές να 

κέψεις τους. 

σμένες 

παντήσεις, τι

να 

: 

ούν 

σε 

ύ 

ου 

τους 

και 

και 

α 

ις 

από 

 

ς 

ώς 

ις 

8



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

 

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

- «Αποφ

Προτει
λάβετε

- «Είναι 

Προτει
μπορού
χρόνο; 
στέλνο

- «Μπορ
σκεφτε

Προτει
σαν το 
Οτιδήπ
τη στιγμ

- «Πρέπε

Προτειν
διαδίκτ
πληροφ
να διατ
passwo
με κανέ

 

ωή μου   

φύγετε  να συ

νόμενη απάν
ε την άδεια τ

δυνατό να ε

νόμενη απάν
ύσατε να ζήσ
Σε ποιο βαθ
υν γραπτά μ

ρείτε να διαγ
είτε πριν το 

νόμενη απάν
πρωτοσέλιδ

ποτε αναρτάτ
μή που δημο

ει όλα τα pa

νόμενη απάν
τυο, τα κινητ
φορίες αποκ
τηρείτε ασφα
ord (με συνδ
έναν. 

Δείτε τη

 

υναντάτε αν

ντηση: μη συ
ου γονιού ή 

εθιστείτε στη

ντηση: σηκώ
σετε χωρίς α
θμό θεωρείτε
μηνύματα ενώ

γράψετε κάτ
κάνετε» 

ντηση: ότι γί
δο μίας εφημ
τε μπορεί να
οσιοποιείται,

assword σας 

ντηση: όσον 
τά τηλέφωνα
αλύπτετε για
αλείς τις πλη
υασμό γραμ

ην επόμενη 

Σχέδιο εκπ

νθρώπους π

υναντήσετε κ
του κηδεμόν

η χρήση του

ώστε το χέρι, 
αυτό για μία μ
ε τη χρήση sm
ώ οδηγούν, π

τι που αναρ

ίνεται online,
μερίδας – σύ
α αναζητηθεί
ι, δεν μπορεί

να είναι τα 

ν αφορά την π
α και άλλες σ
α σας και πο
ηροφορίες σα
μμάτων, αριθ

σελίδα για α

παίδευσης 

ου πρωτογν

κάποιον που
να σας 

υ κινητού σα

εφόσον έχετ
μέρα; Μία ε
martphone «
πράγμα επικ

τήσατε onlin

, μένει onlin
ντομα όλοι μ
ί και να αποθ
ίτε να το απο

ίδια, ώστε ν

προστασία τ
συσκευές, πρ
οιος έχει πρό
ας, δημιουργ
θμών και συμ

ακόμη δύο δη

 για Tech Tr

νωρίσατε on

υ γνωρίσατε o

ς τηλεφώνο

τε κινητό τηλ
βδομάδα; Έν
«εθισμό»‐ π.χ
κίνδυνο; 

ne, οπότε δε

e. Μία online
μπορεί να το
θηκευτεί από
οσύρετε. 

να τα θυμάσ

της ιδιωτικότ
ρέπει να ανα
σβαση σε αυ
γήστε διαφο
μβόλων) και 

ηλώσεις προ

rainers 

line»  

online χωρίς

ου»  

λέφωνο, αν θ
ναν μήνα ή έ
χ. όταν οι άν

ε χρειάζεται 

e ανάρτηση 
ο διαβάσουν
ό άλλα άτομ

στε εύκολα» 

τητάς σας στ
αλογίζεστε τι
υτές. Προκει
ορετικά ισχυρ
μην τα μοιρ

ος ανάγνωση

ς να 

θα 
ένα 
νθρωποι 

να 

είναι 
. 
μα – από 

το 

ιμένου 
ρά 
ράζεστε 

η: 

9



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

 

Δρα

Υπά

επι

αγα

 

(

 

 

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

αστηριότητ

άρχουν τέσσ

ικεφαλής του

απημένη σας

A. Κοινή χρή
(Έντυπο δρα

Γ. Πα

-  «Επειδ
συμπερ

Προτει
πίσω α
Όμως, τ
διαδικτ
Μπορο
τον ίδιο
πώς θα

- «Τα πα
σας, επ

Προτει
κοινων
δεδομέ
στα ύψ
για παρ
μπορεί

ωή μου   

τα (10 λεπτ

σερις δραστη

υ προσωπικο

ς. 

ήση περιεχο
στηριότητας

Σχεδίου) 

αγκόσμιος «

δή μπορείτε 
ριφέρεστε σ

νόμενη απάν
από την οθόν
το να κάνει κ
τυακή παρεν
ούν πάντα να
ο τρόπο που 
α αντιδρούσε

αιχνίδια και 
πομένως η χ

νόμενη απάν
νικής δικτύωσ
ένων, αντί γι
ψη πάρα πολ
ράδειγμα σε
ί να στοιχίσε

 

ά) 

ριότητες για

ού, θα εξασκ

ομένου onlin
ς στο τέλος το

Ιστός» 

 

να διατηρεί
στους άλλου

ντηση: μερικ
νη», επειδή δ
κανείς αρνητ
νόχληση, και 
α σας εντοπίσ
θέλετε να σ
ε ο άλλος αν 

οι εφαρμογ
ρήση τους ε

ντηση: αν έχ
σης, παιχνίδ
α δίκτυο Wi‐
ύ γρήγορα! Ε
παιχνίδια σ
ι ακριβά.

Σχέδιο εκπ

α να επιλέξετ

κηθείτε στις δ

ne 
του 

δρα

Δ
λογ

ίτε την ανων
ς»  

κές φορές μο
δεν μπορεί ν
τικά  πράγμα
 οι επιπτώσε
σουν online.
σας αντιμετω
ν του το λέγα

γές είναι δωρ
είναι δωρεάν

χετε κινητό τη
δια, υπηρεσίε
‐Fi, ο τηλεφω
Επίσης, συχν
στα οποία θέλ

παίδευσης 

τε. Κατά την 

δραστηριότη

B. Παιχν
στηριότητας

. Επιτραπέζι
γαριασμού (δ

νυμία σας o

οιάζει ευκολό
α δει τον άμ
ατα σε κάποι
εις είναι οι ίδ
 Γι’ αυτό, να

ωπίζουν και π
ατε πρόσωπο

ρεάν για λήψ
ν» 

ηλέφωνο κα
ες διαδικτυα
ωνικός σας λ
νά υπάρχουν
λετε να αγορ

 για Tech Tr

κατάρτισή σ

ητες και θα δ

ίδια ρόλων 
ς στο τέλος υ

ιο παιχνίδι τ
διαφάνεια σ

nline, δεν έχ

ότερο να είνα
εσο αντίκτυπ
ιον άλλον on
διες όπως το
αντιμετωπίζ

πριν αναρτήσ
ο με πρόσωπ

ψη στο τηλέ

ι χρησιμοπο
ακού βίντεο μ
ογαριασμός
ν αγορές εντό
ράσετε προσ

rainers 

σας με τον 

διαλέξετε τη

(Έντυπο 
υης Συνάντησ

τηλεφωνικού
στο PowerPoi

χει σημασία 

ναι κανείς «κ
πο των λέξεώ
nline είναι 
ο κανονικό bu
ζετε τους άλ
σετε κάτι, σκ
πο. 

έφωνο ή το t

ιείτε τα μέσα
μέσω λήψης
ς μπορεί να ε
τός των εφαρ
σθήκες– κάτι

ν 

σης) 

ύ 
int) 

πώς 

ακός 
ών του. 

ullying. 
λους με 
κεφτείτε 

tablet 

α 
ς 
εκτοξευτεί 
ρμογών  –
ι που 

10



Η ψ

 

      
Από την 

εκστρατεί

καταπολέ

του bullyin

The Diana

A.

Δεξ
 
 
 
Ψηφ

 

Στό

θέσ

μοι

πλη

κατ

κοιν

onl

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

 

 ψηφιακή ζω

ία 

έμησης 

ng του 

a Award  

. Κοινή χ

ξιότητες: 

φιακή μόρφωση 

όχος μάθηση

ση να διακρίν

ιράζονται τις

ηροφορίες κα

τανοούν ότι 

νοποιούνται

ine όπως κα

Για να παρο
ζητήστε από
προτείνουν 
φράση «προ
Ποια είναι τ
μοναδικά; Π
ονοματεπών
ημερομηνία
διεύθυνση, 
τραπεζικά σ
τηλεφώνου…
Μοιράστε έν
Οι μαθητές 
στη δραστηρ
Στον μικρό κ

ζητήστε από

ζωγραφίσου

γράψουν το

Οι μαθητές π

διπλώσουν τ

διακεκομμέν

το αριστερό

δεξί, για να 

εκεί. Βεβαιω

υδρόγειο βρ

των φύλλων

Εξηγήστε το

φύλλου αντ

πραγματικό 

Στον πράσιν

γράψουν το

ωή μου   

χρήση π

Κριτική σκέψη 

ης: οι μαθητέ

νουν με ποιο

ς προσωπικέ

αι να αναγνω

οι πληροφορ

ι κατά τον ίδ

αι στον πραγμ

υσιάσετε το
ό τους μαθητ
ιδέες για το 
οσωπικές πλ
α στοιχεία σ
Προτεινόμενε
νυμο, διεύθυ
α γέννησης, η
φωτογραφίε
τοιχεία, αριθ
…  
να έντυπο σε
θα εργαστού
ριότητα αυτή
κεντρικό γαλ

ό τους μαθητ

υν τον εαυτό

 όνομά τους

πρέπει ύστε

το χαρτί στη

νη γραμμή κ

 τμήμα του κ

μη γράψουν

ωθείτε ότι η ε

ρίσκεται στο 

ν των μαθητώ

υς ότι αυτή 

ιπροσωπεύε

κόσμο. 

νο κύκλο ζητή

 όνομα κάπο

 

περιεχο

Έρευνα & α

ές θα είναι σ

ον 

ς τους 

ωρίζουν και 

ρίες πρέπει ν

διο τρόπο 

ματικό κόσμ

θέμα αυτό, 
τές να 
τι σημαίνει 
ηροφορίες»
σας που είνα
ες απαντήσε
υνση, ηλικία
ηλεκτρονική 
ες, τοποθεσί
θμός 

ε κάθε  μαθη
ύν μόνοι του
ή. 
λάζιο κύκλο 

τές να 

ό τους και να

ς από πάνω.

ρα να 

 μέση πάνω 

και να κρύψο

κάτω από το

ν ακόμη κάτι

εικόνα με τη

πάνω μέρος

ών.  

η πλευρά το

ει τον 

ήστε τους να

οιου τον οπο

Σχέδιο εκπ

μένου o

αξιολόγηση 

σε 

να 

μο. 

Π

α

δρ

(β

Τα

έγ

 

η 
. 

αι 
εις: 
α, 

ία, 

ητή. 
υς 

α 

στη 

ουν 

ο 

ι 

ην 

ς 

ου 

α 

οίον θα 

ε

π

τ

κ

τ

ά

◯ Σ

γ

έ

π

π

δ

◯ Σ

τ

ο

π

κ

γ

ο

◯ Μ

τ

ε

ο

μ

π

◯ Τ

δ

σ

π

παίδευσης 

online (

ροετοιμασία
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υ φύλλου κα

ασία γράφον
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δικτύωση
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σενάριο

είτε στη
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◯ Οι ομάδ
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δια ρόλ
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ράρτημα. Αν 
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ίτε πάντα να

μέλος της οικ
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διαμοιρασμ

πληροφορι

Προετοιμα

κουβάρι σπ

αυτή. Οι μα

κύκλο, συνε

αίθουσα ή 

να σταθούν

για τη δρασ

◯ Διαβάσ

◯ Ένας  φ
προσωπ
συμμαθ
κοινων
που  δ
πιστεύε
αναστα
φίλους 
σχολιάζ

◯ Τι θα έκ

βρίσκον

θα αισθ
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διακινο

εκείνος

προσωπ

◯ Πείτε 
δραστη
πώς  μο
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δει τις 
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θησης – Οι μ

κατανοούν 
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 επιπτώσεις 

μού ευαίσθη

ιών 
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πάγκο για τη 

αθητές θα στ

επώς κάντε χ

ζητήστε από

ν στην άκρη 

στηριότητα τ
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φίλος  σας 
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θητή  σας
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σας  τα  δι
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θανόταν ο κα

ς – εσείς, οι φ

ούν τα κουτσ
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ηριότητα  αυ
οιράζονται 

Ρωτήστε
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αθητές θα εί
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δραστηριότ

τέκονται σε έ
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ανήκουν οι 

φορίες; 
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  και 
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μέχρι 
μοιράζο
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σταθού
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το  σπάγ
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μπορού
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από  τον
κρατά τ

 

◯ Ζητήστε
επανέλθ
το  κο
αντιπρο
πληροφ
που πετ
τελευτα
σπάγκο 
συμμαθ

 

Σχέδιο μα

ποιο  σημ
ονταν; 
ε  από  του
ν  σε  κύκλο 
κουβάρι  μ

οσωπεύει 
ετε  online  –
γραφία, βίντ
αθητής  κρατ
γκο,  πιάνει  τ
ο  κουβάρι  σ
κρατά  το 
και  πετά 

ν άλλο, και ο
ε από τον μα
τον  σπάγκο
και  να  εξ
σε  να  πά
σή του – είν
να  κόψει  τ
ύσκολο να μ
ν  τελευταίο
ο σπάγκο; 

ε  από  του
θουν  στο  αρ
ουβάρι  με
οσωπεύει  μέ
φοριών για τ
τά το σπάγκο
αίος  μαθητή

αναρωτιέτα
θητής  του; 

 

Σκοπός 

ενθαρρ

αναγνω

online, 

ακόμη κ

πρώτη 

ενδέχετ

αλλού, 

αθήματος γ

μείο  θα 

ς  μαθητές 
και  πείτε  τ
με  το  σπά

οτιδήπ
–  είτε  ανάρτ
τεο, ιστολόγ
τά  το  κουβά
την  άκρη  το
σε  άλλον  μα
σπάγκο  σε 
το  κουβά

ου τω καθ’ εξ
αθητή που π
ο  να  βγει  απ
ξηγήσει  πώ
άρει  πίσω
ναι το  ίδιο ε
τον  σπάγκο;
μαζέψει το σ
ο  συμμαθητή

υς  μαθητέ
ρχικό  σενάρ
ε  το  σ
έρος  προσω
τον πρώτο μ
ο, πιστεύετε
ής  που  κρα
αι  πώς  νιώ
Γιατί  /γιατ

ς της συζήτηση

ρυνθούν οι μα

ωρίσουν ότι ότ

είναι δύσκολ

και αν διαγρά

ανάρτηση μία

ται να υπάρχο

που δε διαγρ

ια Tech Tra

τα 

να 
τους 
άγκο 
ποτε 
τηση 
ιο…  
άρι  με 
ου  και 
αθητή. 
άλλο 

ρι  σε 
ξής. 
πέταξε 
πό  τον 
ώς  θα 
ω  την 
ύκολο 
  Γιατί 
πάγκο 
ή  που 

ές  να 
ριο:  αν 
πάγκο 

ωπικών 
αθητή 
ε ότι ο 
ατά  το 
ώθει  ο 
τί  όχι; 

ης: να 

αθητές να 

ταν κάτι αναρ

λο να αποσυρθ

άψει κανείς τη

ας φωτογραφ

ουν αντίγραφ

ράφονται εύκο

ainers 
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Μπορο
το  συγ
μοιρασ
Γιατί/γι

◯ Τέλος, ε

σκεφτο

ανάρτη

Στο τέλ

παρακά

 

. Επιτρα

0 λεπτά 

Δεξιότητες: 

 
 

Ομαδική εργασία

 

 

Στόχος μάθ

σε θέση να 

που συνεπά

συσκευής π

διαδίκτυο μ

των αγορώ

Προετοιμα

αυτή χρησι

«Επιτραπέζ

λογαριασμο

ζευγάρι ζάρ

έναν πίνακα

δύο διαφορ

για τη συγκ

◯ Διαβάσ

ωή μου   

ούν να πουν 
γκεκριμένο 
στεί  τις  πλη
ιατί όχι; 
ενθαρρύνετε

ούν τι θα έκα

ηση αυτή είχε

λος της δραστ

άτω κύρια μη

Να είστε σί

πρόσβαση
 

Διαχειριστ

ανεβάζετε
 

Αντιμετωπ

να σας αντ

απέζιο π

α  Κριτική 

  

θησης – Οι μ

κατανοήσου

άγεται η χρή

που συνδέετ

μέσω του πα

ν εντός εφαρ

σία – Η δρασ

ιμοποιεί τη δ

ζιο τηλεφωνι

ού». Θα χρε

ρια, μία αριθ

α και ένα στ

ρετικού χρώ

κεκριμένη δρ

στε το παρακ

 

με βεβαιότη
άτομο  ήθε
ηροφορίες

ε τους μαθητ

αναν αν η 

ε αρνητικό 

τηριότητας, 

ηνύματα: 

ίγουροι για τ

η σε αυτήν 

τείτε  την ψ

ε online μπο

πίστε τους ά

τιμετωπίζου

παιχνίδι

σκέψη  

 

αθητές θα εί

υν το κόστος

ήση μίας 

αι στο 

αραδείγματο

ρμογών 

στηριότητα 

διαφάνεια 

ικού 

ιαστείτε ένα

θμομηχανή, 

υλό, καθώς 

ματος Post‐I

ραστηριότητα

κάτω σενάριο

   

ητα αν 
ελε  να 
αυτές; 

τές να 

πρέπει να έχ

την online  α

ηφιακή σας

ορεί να έχει

άλλους onli

υν 

ι τηλεφ

Ψηφιακή 

μόρφωση 

ίναι 

ς 

ος 

α 

και 

It 

α 

ο: 

 

αντίκτυπ

μπορού

αυτό; Υπ

εργοδότ

υπάλλη

ανώτερ

χετε συζητήσ

ανάρτησή σ

ς φήμη και 

ι αντίκτυπο 

ne με τον ίδ

ωνικού

◯ Όλα τα π

παίζουν

καυχών

που έχο

κατεβάζ

τερματί

σαν επα

προχωρ

είτε να π

να πληρ

φίλοι σα

να προχ

τους άλλ

συζητάν

επόμενο

Σχέδιο μα

πο σε εκείνο

σε να εμπλέ

πόδειξη: μελ

τες, φίλοι, δά

λοι πανεπιστ

ων ιδρυμάτω

σει και μεταδ

σας διότι θα

να σκέπτεσ

σε σας στο

διο τρόπο π

λογαρι

παιδιά στο σ

ν ένα καινούρ

νται για τις πο

ουν ολοκληρώ

ζετε και εσεί

ζετε τις τρεις

αγγελματίας 

ρήσετε στην ε

περιμένετε γ

ρώσετε 2,99 

ας επιλέγουν

χωρήσουν πε

λους στο πα

νε για αυτό σ

ο πρωί. Τι θα

αθήματος γ

ους. Ποιος θα

έκεται στον ι

λλοντικοί 

άσκαλοι, γον

στημίων / 

ων, κλπ. 

δώσει τα 

α έχουν όλο

στε πως ό,τι

ο μέλλον 

που θα θέλα

ιασμού 

σχολείο σας 

ριο παιχνίδι 

ολλές πίστες

ώσει. Το 

ίς και 

ς πρώτες πίσ

– αλλά για ν

επόμενη πρέ

για 18 ώρες 

ευρώ. Όλοι 

ν την αγορά 

ερισσότερο α

αιχνίδι και θα

στο σχολείο 

α κάνατε; 

ια Tech Tra

α 

ιστό 

νείς, 

οι 

ι 

ατε 

– 

και 

ς 

στες 

να 

έπει 

ή 

οι 

για 

από 

α 

το 

ainers 
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◯ Ζητήστ

άποψή

κατάστ

θα είχε

χρημάτ

παιχνίδ

μπορού

κατά τη

tablet; 

 

 

 

 

 

◯ Οι μαθ

παίξουν

πώς η γ

σε αγορ

μπορεί 

ελέγχου

χρησιμο

εφαρμο

◯ Πρώτα,

τα χέρι

δωρεάν

στο τηλ

Έχει δε

εφαρμο

που μπ

Στο τέλ

παρακά

Σκοπ

σκεφ

που 

Διαδ

Ακόμ

υπηρ

υπάρ

μπορ

ωή μου   

ε από τους μ

 τους αν βρί

ταση αυτή. Τ

ε η συνεχής δ

των σε εφαρ

δια; Ποιες άλ

ύσαν να σας 

η χρήση του 

ητές πρόκειτ

ν ένα παιχνίδ

γρήγορη δαπ

ρές εντός εφ

σύντομα να

υ – ακόμη κα

οποιούν «δω

ογές, παιχνίδ

, ζητήστε του

α, αν: έχουν

ν παιχνίδι πο

λέφωνο ή το 

ι κάποιος «α

ογής» δηλαδ

πορεί να κάνε

λος της δραστ

άτω κύρια μη

Να έχετε επ

συνδέεται σ

 

Να θυμάστ

αγορές εντό

πός της συζή

φτούν οι μαθ

 συνεπάγετα

δικτύου σε μί

μη και αν οι ε

ρεσίες είναι δ

ρχει επιπρόσ

ρεί να στοιχίσ

 

μαθητές την 

σκονταν στη

ι αποτέλεσμ

δαπάνη 

μογές ή 

λλες δαπάνες

επιβαρύνου

κινητού ή το

ται τώρα να 

δι που εξετά

πάνη χρημάτ

φαρμογών 

α βγει εκτός 

αι αν 

ωρεάν» 

δια ή υπηρεσ

υς να σηκώσ

 ποτέ παίξει

ου κατέβασα

tablet τους.

αγορά εντός 

δή μία υπηρε

ει μέσα στο 

τηριότητας, 

ηνύματα: 

πίγνωση του

στο διαδίκτυ

τε ότι τα γραπ

ός εφαρμογώ

ήτησης: να 

θητές το κόστ

ι η χρήση του

ία συσκευή. 

εφαρμογές κ

δωρεάν, συχ

σθετο κόστος

σει ακριβά.

   

ην 

μα 

ς θα 

υν 

ου 

άζει 

των 

σίες. 

σουν 

ι 

αν 

. 

εσία 

πρέπει να έχ

υ κόστους ότ

υο  

πτά μηνύμα

ών αυξάνου

τος 

υ 

και 

χνά 

ς που 

 

παιχνίδ

επόμενη

το παιχν

◯ Χωρίστε

και δώσ

καθεμιά

ομάδα χ

Δείξτε τ

τηλεφω

τοποθετ

χρώματ

«αφετη

στον πίν

και «Ομ

καταγρά

δαπανώ

◯ Οι ομάδ

κινούν τ

τετράγω

φορά πο

καταχω

δαπανο

◯ Υπάρχο

γράφου

πίσω» –

μετακιν

πίσω, χω

ανάλογο

κόστος τ

◯ Όταν κα

στο τέλο

και πρέπ

συνολικ

κάθε ομ

τερματί

χαμηλότ

χετε συζητήσ

αν χρησιμοπ

τα, οι λήψει

ν το κόστος χ

Σχέδιο μα

ι για να προχ

η πίστα ή να

νίδι; 

ε την τάξη σε

στε από ένα ζ

ά. Ένα άτομο

χειρίζεται το

η διαφάνεια

ωνικού λογαρ

τήστε τα δια

ος Post‐It στ

ρία». Φτιάξτ

νακα με τίτλο

μάδα 2» για ν

άφετε το συν

ώμενο ποσό. 

δες ρίχνουν τ

τα Post‐It του

ωνα του παιχ

ου έρχεται η

ρίστε το ποσ

ούν στη στήλ

υν μερικά τε

υν «προχώρη

– όταν συμβε

ήστε το Post

ωρίς να προσ

ο ποσό στο σ

της ομάδας 

αι οι δύο ομά

ος, το παιχνί

πει να αθροί

κό ποσό που 

μάδα. Η ομάδ

ζει έχοντας ξ

τερο ποσό εί

σει και μεταδ

ποείτε μία συ

ς, οι εφαρμο

χρήσης του τ

αθήματος γ

χωρήσει σε 

α αναβαθμίσ

ε δύο ομάδε

ζάρι στην 

ο από κάθε 

ο ζάρι. 

α «Επιτραπέζ

ριασμού» κα

αφορετικού 

το τετράγωνο

τε δύο στήλε

ο «Ομάδα 1

να 

νολικά 

το ζάρι και 

υς σε ανάλο

χνιδιού. Κάθ

η σειρά τους,

σό που 

λη της ομάδα

ετράγωνα πο

ησε» ή «κάνε

εί αυτό, 

t‐It μπροστά

σθέσετε το 

συνολικό 

άδες φτάσου

ίδι τελειώνει

ίσετε το 

 δαπάνησε 

δα που 

ξοδέψει το 

ίναι η νικήτρ

δώσει τα 

υσκευή που 

ογές και οι 

τηλεφώνου 

ια Tech Tra

ει 

ες 

ζιο 

αι 

ο 

ες 

» 

γα 

ε 

, 

ας. 

ου 

ε 

ά / 

υν 

ι 

ρια! 

σας 

ainers 
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Ορισμένες ε
περιεχό

Bonus πίσ
εξοπλισμό
οποία μπορ

Κάθε φορά π
προιόντ

πιστωτική 
της συσκευ
από το «κα

ωή μου   

εφαρμογές σα
όμενο όταν β

στες παιχνιδι
ς για ήρωες π
ρεί να σας συ

και α

που κάνετε μ
ος στην οθόν
κάρτα που έχ
ής σας, χρεώ
ρτοπρόγραμ
του καταστ

 

 

 

Τι είναι μί

ας δίνουν τη 
ρίσκεστε μέσ

ιών, χάρτες, α
παιχνιδιών εί
υζητηθεί να π
αν η λήψη τη

μία αγορά εντ
νη σας. Οι αγ
χει καταχωρη
ώνονται στο μ
μά» σας ή εξ
τήματος. Να θ

   

 

ία αγορά εντ

δυνατότητα 
σα στην εφαρ

εφαρμογώ

αναβαθμίσει
ίναι μερικά α
πληρώσετε ότ
ς εφαρμογής

τός της εφαρ
ορές εντός εφ
ηθεί στο συμ
μηνιαίο λογαρ
ξαργυρώνοντ
θυμάστε ότι 

 

τός εφαρμογ

να αγοράσετ
ρμογή – πρόκ
ών. 

ις, αναμνηστι
από τα παραδ
ταν χρησιμοπ
ς είναι αρχικά

μογής, θα δε
φαρμογών χρ
βατό ηλεκτρο
ριασμό κινητ
αι από το υπ
στοιχίζουν α

Σχέδιο μα

γής; 

τε συνδρομές
κειται για τις 

ικά, συνδρομ
δείγματα αντ
ποιείτε μία εφ
ά δωρεάν). 

είτε τον τίτλο 
ρεώνονται απ
ονικό κατάστ
ού τηλεφώνο
όλοιπο ποσό
ληθινά χρήμα

αθήματος γ

ς και επιπρόσ
αγορές εντός

μές και ρούχα
τικειμένων για
φαρμογή (ακ

 και το κόστο
πευθείας στη
τημα εφαρμο
ου ή αφαιρού
ό ή τη δωροκά
ατα! 

ια Tech Tra

σθετο 
ς 

α ή 
α τα 
κόμη 

ος του 
ην 
ογών 
ύνται 
άρτα 

ainers 
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(10

Στο

πάρ

Ενη

Βεβ

ανα

και

Εκτ

Τέλ

ποι

Tec

Επα

του

σηκ

 

 

Ρωτ

σημ

 

 

 

 

 ψηφιακή ζω

ην 

ατεία 

ολέμησης 

ullying του 

ana Award  

μπληρωματ

0 λεπτά) 

ο Παράρτημα

ρουν οι μαθη

ημερωτικό έν

βαιωθείτε ότ

ατροφοδότη

ι τον τρόπο μ

τυπώστε ένα

◯ Εξηγήσ

◯ Ενημερ

παρατη

 

λος, είναι μία

ιον τρόπο μπο

ch Trainer, ώσ

ανέλθετε στο

υς μαθητές να

κώθηκαν; 

τήστε τους μα

μειώσεις σας

ωή μου   

τική Δραστ

α υπάρχει το

ητές στο σπί

ντυπο για το

τι έχετε αποφ

ση από τους

με τον οποίο

α φύλλο παρα

στε τη δραστη

ρώστε τους μ

ηρήσεις τους

 καλή ιδέα να

ορεί να βελτι

στε να καταγ

υς στόχους μ

α σηκώσουν τ

αθητές της τά

 παρακάτω: 

 

τηριότητα {F

ο έντυπο της 

ίτι μαζί τους 

ους Γονείς. 

φασίσει εκ τ

ς μαθητές σχ

 θα τις λάβετ

ακολούθηση

ηριότητα στη

μαθητές για τ

ς σχετικά με 

α λάβετε ανα

ιωθεί την επό

ράψετε τις σ

μάθησης που

το χέρι τους ε

άξης τι τους ά

Σας ευ

   

Follow‐Up}

συμπληρωμ

το Ενημερω

ων προτέρω

χετικά με την

τε. 

ης της δραστ

ην ομάδα 

το πότε / πώ

τις δραστηρ

ατροφοδότησ

όμενη φορά. 

ημειώσεις σα

 διαβάσατε α

εάν θεωρούν

Από 

συνολικά

άρεσε, και τι 

 

 

 

 

υχαριστ

 

} και Ανατρ

ματικής δρασ

ωτικό έντυπο 

ων αν επιθυμ

ν παρακολού

τηριότητας α

ώς μπορούν ν

ιότητες    

ση στο τέλος τ

Αυτό το έντυ

ας στο τέλος 

αρχικά μέσα 

ν ότι επιτεύχθ

μπορεί να βε

τούμε!

Σχέδιο μα

οφοδότηση

στηριότητας,

του προγρά

είτε να λάβε

ύθηση της δρ

ανά άτομο τη

να υποβάλου

της ενότητας

υπο απευθύν

του μαθήματ

στην τάξη, κα

θηκαν. Πόσα 

ελτιωθεί. Κατ
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