Κ κή Σκέψη On
Κριτικ
nline
Ο
Οδηγός
εφαρμογ
ε
γής

Η προσαρμογή στα εελληνικά πραγγματοποιήθηκε με την επιμμέλεια του
Επιστημ
μονικού Οργαννισμού «Μαζίί για την Εφηββική Υγεία»

www.yoouth‐life.gr
ά με το Be
e Strong Online
O
Σχετικά
H Κριτική
κή σκέψη onlline αποτελεί την έβδομη ενότητα του
υ Προγράμμα
ατος Πρεσβευυτών του Be
e Strong Online
από το T
The Diana Aw
ward και τη Vodafone.
V
Το Πρόγγραμμα αυτό, που διεξάγεεται από συννομήλικους, αποσκοπεί
α
να
α δώσει τα εφ
φόδια σε νεα
αρά άτομα να
α
διδάξουνν σε συμμαθητές τους θέέματα που άπ
πτονται ψηφ
φιακών δεξιοτ
τήτων και on line ασφάλειιας, με ενότη
ητες
που εξεττάζουν ζητήμ
ματα όπως η διαδικτυακή
ή παρενόχλησ
ση, οι selfies και η αυτοεκκτίμηση, το ψηφιακό
ψ
αποτύπω
ωμα, το gaming και η δημ
μιουργία κώδ
δικα.
Κριτική
ή σκέψη onlline
Η παρού
ύσα ενότητα αποσκοπεί να
ν αρχίσει μία
α συζήτηση ανάμεσα
α
στο
ους μαθητές γγια το τι είνα
αι αξιόπιστο στο
σ
διαδίκτυ
υο και τι όχι. Σύμφωνα μεε μία πρόσφα
ατη έρευνα της
τ Ofcom, έν
νας στους πέέντε νέους ηλικίας 12-15
ετών θεω
ωρεί ότι οι πληροφορίες που δίνοντα ι από μία ανα
αζήτηση στο Google πρέππει να είναι αληθείς.
α
Μέσ
σα
από διαδ
δραστικές δρ
ραστηριότητεες και συζήτη
ηση, οι πόροιι αυτοί στοχε
εύουν να αναατρέψουν αυ
υτό το πλαίσιιο και
να εφοδ
διάσουν τα νεεαρά άτομα με
μ τις δεξιότη
ητες κριτικήςς σκέψης που
υ απαιτούντααι για να περιηγηθεί κανεείς με
επιτυχία στον online κόσμο.
Πώς λειιτουργεί
Το Πρόγγραμμα χρησ
σιμοποιεί τη φιλοσοφία
φ
peeer-to-peer, η οποία βασίζεται στην ιδδιαίτερα επιττυχημένη
προσέγγγιση που ακολουθήθηκε στο
σ Πρόγραμ
μμα Πρεσβευ
υτών του The
e Diana Awarrd για την
καταπολλέμηση της παρενόχληση
π
ς.
Τα πρώττα βήματα για την επιτυχ
χή διεξαγωγή
ή της ενότητα
ας αυτής είνα
αι η επιλογή μίας ομάδας 6-8
μαθητώνν που θα γίνο
ουν Πρεσβευ
υτές του Be S
Strong Online και θα είνα
αι υπεύθυνοι για την παρά
άδοση
μίας 20λλεπτης – ημίω
ωρης ενότητα
ας σχετικά μ ε την Κριτική
κή σκέψη onliine σε μία ομμάδα μικρότεερων
μαθητώνν. Συνιστούμ
με να επιλέξετε για Πρεσβ
βευτές του Be
B Strong Online παιδιά ηλλικίας 8 ή 9 ετών, τα
οποία θα
α παραδώσου
υν την ενότη
ητα σε μία ομ
μάδα παιδιών
ν ηλικίας 7 ετ
τών.
Εκπαίδε
ευση των Πρεσβευτών
Π
ν του Be Strrong Online
e
Πρέπει ννα οργανώσεετε μία ενότη
ητα εκπαίδευσ
σης με τους
Πρεσβευ
υτές του Be Strong
S
Online, προκειμέννου να:
 Εξετά
άσετε το ρόλλο τους ως Πρεσβευτή το
ου Be Strong
O
Online
 Εμβα
αθύνετε στο Σχέδιο
Σ
Μαθή
ήματος
 Κατανείμετε τις 4 επιλογές δρ
ραστηριοτήτω
ων στην
δα και να δώσ
σετε στα ζεύ
ύγη το χρόνο
ο να
Ομάδ
ετοιμ
μαστούν και εξασκηθούν
ε
ως Πρεσβευττές του
Be Sttrong Online πριν παρουσ
σιάσουν τη δ
δραστηριότηττα
στους υπόλοιπους

Επιλογ
γές για την ενότητα τω
ων Πρεσβευ
υτών
του Be
e Strong On
nline σε μικ
κρότερους μαθητές
μ
 Μόλιςς οι Πρεσβευυτές του Be Strong
S
Online
e
νιώσο
ουν σιγουριάά μετά την εκ
κπαίδευσή το
ους,
προγραμματίστε μμία παρουσία
αση της ενόττητας
σε μία ομάδα μικρρότερων μαθ
θητών
 Ίσωςς προτιμήσουυν να το κάνο
ουν σαν
ομάδα ή σε ζεύγηη
 Μπορ
ρούν να κάνοουν την ενόττητα ωριαία και
κ να
διεξάγουν και τις τέσσερις επιλεγόμενες
δρασ
στηριότητες, ίσως ανά ζεύ
ύγη σε κυκλικκή
διάτα
αξη μέσα στηην αίθουσα

α
Επίπεδα
δραστηρ
ριοτήτων

Σαφ
φής, δομημένη
η δραστηριότη
ητα για χρήση,, αν επιθυμείτεε
να κατανοήσουν
κ
γρήγορα οι μα
αθητές το θέμα

Μέτριας δυ
υσκολίας δραστηριότητα, η οοποία ενδέχετται
να απαιτεί επιπλέον χρόν
νο για πρακτικκή και έρευνα

Αν διαθέέτετε περισσόττερο χρόνο κα
αι νιώθετε ότι οι
ο μαθητές
είναι πιο προχωρημένοοι στον συγκεκ
κριμένο τομέα
α,
χρησιμοπ
ποιήστε αυτή τη δραστηριότητα

Δραστη
ηριότητα

Περιγραφ
φή

Συστάσ
σεις

Οργανώσττε μία δραστη
ηριότητα για
α να
«σπάσει ο πάγος», αν οι μαθητές δε
δ
γνωρίζονται, εξηγήστεε τα καθήκον
ντα
και τον ρό
όλο τους ως Π
Πρεσβευτών
ν
του Be Strrong Online
Συζητήστεε τους λόγου
υς για τους
οποίους εξξετάζουμε τη
ην ψηφιακή
αποτοξίνω
ωση, τι γνωρίίζουν ήδη οι
Πρεσβευτέές του Be Strrong Online;
Μοιράστε το Σχέδιο μα
αθήματος,
διατρέξτε το για να έχεετε μία γενικ
κή
εικόνα και συζητήστε ττους στόχους
μάθησης
Επαναλάβεετε τους βασ
σικούς κανόν
νες
που πρέπεει να εξηγήσο
ουν οι
Πρεσβευτέές του Be Strrong Online
στους μαθ
θητές στην α ρχή της
ενότητας
Εξασκηθείτε στις εισαγγωγικές
δραστηριό
ότητες που θ
θα διεξάγουν οι
Πρεσβευτέές του Be Strrong Online.
Κατανείμεττε τις 4 δρασ
στηριότητες
επιλογής στην
σ
ομάδα, ώστε να
προετοιμαστεί και να δ
δώσει στην
υπόλοιπη ομάδα
ο
ανατρ
ροφοδότηση
και επιλογή δραστηριό
ότητας

Εισαγω
ωγή στην

Ψηφιακ
κή
αποτοξξίνωση
Εξέταση
η Σχεδίου
μαθήμα
ατος

Τι να θυ
υμάστε

Συζήτησ
ση
σχετικά
ά με την

Κριτική
ή Σκέψη
Επιλογή
ή
δραστη
ηριότητας

Εκτιμώ
ώμενη
διάρκεια
20 λεπ
πτά

Σύ
ύνδεσμοι με
ε άλλους
πό
όρους
Ένντυπο δέσμευ
υσης στο
πααράρτημα

5 λεπτά

5 λεπτά

Σχέ
χέδιο μαθήμα
ατος Κριτική
σκκέψη online, Διαφάνεια
Δ
2 ττου PowerPo
oint

5 λεπτά

Σ. 6 of Lesson Plan; Slide
3 ττου PowerPo
oint

20 λεπ
πτά

Σ. 6-7 του Σχεδ
δίου
μααθήματος, Δια
αφάνεια 4
τουυ PowerPoint
Σ. 6-14 του Σχ
χεδίου
μααθήματος, φύ
ύλλα
Δρραστηριότητα
ας στο
πααράρτημα, δια
αφάνειες
Δρραστηριότητα
ας

30 λεπ
πτά

Δραστη
ηριότητες
παρακο
ολούθησης

Ανατρο
οφοδότηση

Ολοκλή
ήρωση

Συζητήστεε τη δραστηρ
ριότητα
παρακολού
ύθησης, αναττρέξτε στα
ενημερωτιικά έντυπα γγονέα / μαθηττή
τα οποία θα
θ μοιράσουνν σε όλους
Πώς θέλου
υν οι Πρεσβεευτές του Be
Strong On
nline να λάβο
ουν
ανατροφοδότηση από τους μαθητέές
Αντιμετώπ
πιση τυχόν αννησυχιών τω
ων
Πρεσβευτώ
ών του Be Sttrong Online,
έλεγχος κα
ατανόησης, εεπόμενα
βήματα

5 λεπτά

Σχέ
χέδιο μαθήμα
ατος στο
Πααράρτημα, Εν
νημερωτικά
ένττυπα

5 λεπτά

Σ. 16 του Σχεδ
δίου
μααθήματος

15 λεπ
πτά

Εννημερωτικά έντυπα

Κρριτική σκέψη online
μααθητή & γονέέα

Εκπαίδ
δευση τω
ων Πρεσβε
ευτών του
υ Be Stron
ng Online
e
Η παρούσ
σα ενότητα εκπαίδευση
ης είναι σχεεδιασμένη να διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Αν θεωρείτε
ότι οι Πρεσβευτές το
ου Be Stron
ng Online χρ
ρειάζονται περισσότερο
π
ο χρόνο πρινν να παρουσιάσουν
την ενότη
ητα, ίσως πρέπει
π
να εξξετάσετε περ
ραιτέρω το ζήτημα σε άλλη ενότηητα εκπαίδευ
υσης.

Για περ
ρισσότερες πληροφορίίες
www.yo
outh‐life.gr
www.vo
odafone.gr//bsafeonline

