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Θίγα ιόγηα γηα ηνλ θνξείο
H Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.), ηεο Β΄ Ναηδηαηξηθήο Ηιηληθήο ηνπ
Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κνζνθνκείν Ναίδσλ «Ν. & Α. Ηπξηαθνύ» ηδξύζεθε ηνλ
Μθηώβξην ηνπ 2006. Οηεγάδεηαη ζηνλ 6ν όξνθν ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ
Κνζνθνκείνπ Ναίδσλ «Ναλ. & Αγι. Ηπξηαθνύ», Ιεζνγείσλ 24, (πηέξπγα «Γιέλε
Δαιαθνύξα»). Ε ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Ναγθόζκηνπ
Μξγαληζκνύ Ργείαο (Ν.Μ.Ρ.) γηα ηηο «θηιηθέο» πξνο ηνπο εθήβνπο ππεξεζίεο.
Νξνζέξρνληαη έθεβνη (11-18 εηώλ) κε νπνηνδήπνηε νξγαληθό ή ςπρνθνηλσληθό
αίηεκα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ή θαη γηα απιή ζπκβνπιεπηηθή, πξόιεςε,
ζεμνπαιηθή αγσγή, εκβνιηαζκνύο θ.ιπ. Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, ε Ι.Γ.Ρ.
ιεηηνπξγεί θαη σο επίζεκν Ζαηξνπαηδαγσγηθό Ηέληξν ηνπ Ρπνπξγείνπ Ργείαο.
Ε Ι.Γ.Ρ. πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία (ζε καζεηέο
θαη γνλείο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρπνπξγείν Γζληθήο Ναηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
(Ιλεκόλην Οπλεξγαζίαο, Ζνύληνο 2010 – επηθαηξνπνίεζε Ιάξηηνο 2016), θαζώο θαη
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θνηηεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, ηαηξώλ θαη άιισλ εηδηθώλ
πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ειηθία απηή.
Γηεζίσο πξαγκαηνπνηείηαη ην «Γληαηηθό Οεκηλάξην Γθεβηθήο Ζαηξηθήο-State of
the Art Adolescent Medicine course», θάζε Άλνημε, κε ζπκκεηνρή πνιιώλ
επηζηεκόλσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη δηεζλή ζπκκεηνρή . Ναξάιιεια, ε
Ι.Γ.Ρ. έρεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε βαζηθνύο
ππιώλεο ηεο εθεβηθήο πγείαο (δηαηξνθή θαη παξεθηξνπέο, ζεμνπαιηθή δσή, ςπρηθή
πγεία, εκβνιηαζκνί θαη πξόιεςε, αζιεηηζκόο). Ρπάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κε θνξείο
ηεο ρώξαο, Γπξσπατθνύο θνξείο θαη αλά ηνλ θόζκν εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα
πξνθεηκέλνπ

λα

ζπληνλίδνληαη

όια

ηα

πξνγξάκκαηα

κε

ηηο

δηεζλείο

θαηεπζπληήξηεο γηα ηνπο λένπο.
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα 3 Γπξσπατθά εξεπλεηηθά / εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη έλα Νξόγξακκα Οηξαηεγηθνύ Νιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΓΟΝΑ). Πα
απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε Γιιεληθά θαη Δηεζλή
Οπλέδξηα θαη έρνπλ απνζπάζεη 13 επηζηεκνληθά βξαβεία.
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Πκήκα Περλνινγίαο -Double T
Από ηνλ Ζνύλην ηνπ 2007 ππήξμαλ αηηήκαηα ζηε Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο
(Ι.Γ.Ρ) ζρεηηθά κε δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ παηδηά θαη έθεβνη ζηε
δηαδηθηπαθή ηνπο θαζεκεξηλόηεηα. Από ηόηε ε ΙΓΡ αζρνιείηαη ζε πνιιά επίπεδα
(θιηληθό, εθπαηδεπηηθό θαη εξεπλεηηθό) κε ην ζέκα ηεο δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο,
αληαπνθξηλόκελε ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ππεξεηεί.
Πν «Πκήκα Περλνινγίαο -Double T ηεο Ι.Γ.Ρ.» πξνζθέξεη θξνληίδα θαη
εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε – αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ
πνπ πξνζέξρνληαη ζηε δνκή κε αηηήκαηα πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ,
π.ρ. αθαηάιιειν πεξηερόκελν, εθθνβηζκόο, θαθνπνίεζε, ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο
θ.α.. Ε Ι.Γ.Ρ. ππήξμε ε πξώηε δνκή ζηελ Γιιάδα πνπ έζεζε ην ζέκα ππεξβνιηθήο
ρξήζεο ζην δηαδίθηπν. Ναξάιιεια, παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθή – πξνηάζεηο
ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ απνθπγή θηλδύλσλ
– «παγίδσλ». Πα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη δεηνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
απηό ην πξόγξακκα.
Οηε Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.) ηεο Β΄ Ναηδηαηξηθήο Ηιηληθήο ηνπ
Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κνζνθνκείν Ναίδσλ «Ν. & Α. Ηπξηαθνύ», ιεηηνπξγεί ε
Γξακκή γηα ηελ Περλνινγία ρσξίο ρξέσζε «ΙΓ Ρπνζηεξίδσ» 800 11 800 15.
Θεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από ηηο 9:00 έσο ηηο 15:00 γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ νξζή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από αλειίθνπο (εμάξηεζε από ην δηαδίθηπν,
δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο – bullying απνπιάλεζε – grooming, αθαηάιιειν
πεξηερόκελν, ζέκαηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, πνξλνγξαθηθό πιηθό, ηπρεξά θαη
βίαηα παηρλίδηα θιπ).
Απεπζύλεηαη ζε παηδηά, εθήβνπο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη εηδηθνύο.
Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.) Β΄ Ναηδηαηξηθή Ηιηληθή ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, Κνζνθνκείν Ναίδσλ «Ν. & Α. Ηπξηαθνύ»
Δηεπζύληξηα: Ηαζεγήηξηα Ιαξίδα Πζνιηά
Γπηζηεκνληθή Ρπεύζπλνο: Γπίθ. Ηαζεγήηξηα Άξηεκηο Πζίηζηθα
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Πν πξόγξακκα ΑΞΖΑΔΚΕ
«ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ Επαγγελματιών Ψυχικισ Υγείασ και Εκπαιδευτικών για το
φαινόμενο του «εκιςμοφ» των εφιβων ςτο
διαδίκτυο, κακώσ και για τουσ κινδφνουσ που
αντιμετωπίηουν τα παιδιά και οι ζφθβοι από τθν ανεξζλεγκτθ χριςθ του
διαδικτφου».
Πν «Αξηάδλε» είλαη έλα Νξόγξακκα Ηαηάξηηζεο Γπαγγεικαηηώλ Σπρηθήο
Ργείαο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ «Γζηζκνύ» ησλ εθήβσλ ζην Δηαδίθηπν, θαζώο
θαη άιινπο θηλδύλνπο (απνπιάλεζε, επηβιαβέο πεξηερόκελν, δηαδηθηπαθόο
εθθνβηζκόο, παηδνθηιία θιπ) πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ παηδηά θαη έθεβνη
κέζσ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηελ ηερλνινγία.
Απνηέιεζε Νξόγξακκα Οηξαηεγηθνύ Νιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΓΟΝΑ) 2007-2013 –
κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο.
Οην πξόγξακκα εθπαηδεύηεθαλ θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ 1000 επηζηήκνλεο
πγείαο (ηαηξνί, ςπρνιόγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζύκβνπινη ςπρηθήο πγείαο θ.α. )
θαη εθπαηδεπηηθνί αλά ηελ Γιιάδα. Ε εθπαίδεπζε έγηλε δηα δώζεο, εμ‟ απνζηάζεσο
κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο (e-learning) θαη πξαθηηθή άζθεζε θαη είρε
δηάξθεηα 3 κήλεο.

Πν ηαμίδη ηνπ ΑΞΖΑΔΚΕ ζπλερίδεηαη…
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο νη δξάζεηο ηνπ ΑΞΖΑΔΚΕ
ζπλερίδνληαη κε:


κε ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ πνπ παξέρνπλ:
 Γπηθαηξνπνηεκέλε γλώζε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ

αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν (ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο-εζηζκόο, δηαδηθηπαθόο
εθθνβηζκόο, δηαδηθηπαθή απνπιάλεζε, δηαδηθηπαθά παηρλίδηα,
ελαζρόιεζε κε ηπρεξά παίγληα, θιπ).
 Γπηθαηξνπνηεκέλε γλώζε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην

θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.
 Ούλδεζε ησλ πξεζβεπηώλ ηνπ «Αξηάδλε» κε ζρεηηθά Γπξσπατθά

πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηνύληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Ι.Γ.Ρ. ζρεηηθά κε
ηελ πξναλαθεξζείζα ζεκαηνινγία.
 Δεκηνπξγία ελεξγνύ δηθηύνπ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.
 Οπλεξγαζία κε ζεζκνύο θαη θνξείο.
 Δεκηνπξγία θνηλώλ ζηόρσλ – δξάζεσλ.
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Μ Γπηζηεκνληθόο Μξγαληζκόο «ΙΑΔΖ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΦΕΒΖΗΕ ΡΓΓΖΑ» δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 2009 ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ
εθήβσλ θαη λέσλ. Νξαγκαηνπνηεί δξάζεηο ζε εξεπλεηηθό, εθπαηδεπηηθό θαη θιηληθό
επίπεδν θαη έρεη ζεκαληηθό θηιαλζξσπηθό έξγν.
Γίλαη γεγνλόο όηη πνιιά από ηα λνζήκαηα ησλ κειινληηθώλ ελειίθσλ
κπνξνύλ αλ πξνιεθζνύλ κε παξεκβάζεηο ζηνπο ζεκεξηλνύο εθήβνπο.
Ούκθσλα κε πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζηελ Γιιάδα δνπλ 1.3000.000
έθεβεο θαη έθεβνη ειηθίαο 11 έσο 19 εηώλ, νη νπνίνη απνηεινύλ πεξίπνπ ην 11%
ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Ε αλαγλώξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ πγεηνλνκηθώλ ηνπο
αλαγθώλ θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ ηνπο παξέρνληαη, ζπληζηνύλ
αλάγθε ηεο θνηλσλίαο καο θαη ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ην κέιινλ.
Οηελ Γιιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο δνκέο γηα ηελ εθεβηθή ειηθία, κε
απνηέιεζκα νη έθεβνη λα παξακεινύληαη θαη λα εθηίζεληαη ζε θηλδύλνπο. Ε αλάγθε
ελαζρόιεζεο επηζηεκόλσλ, εηδηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ, ησλ Ι.Ι.Γ. θαη ηεο πνιηηείαο
κε ηελ εθεβηθή ειηθία ππαγνξεύεηαη από ηε γεληθόηεξε έιιεηςε δνκώλ γηα ηε
θξνληίδα ησλ Γιιήλσλ εθήβσλ, θαζώο θαη από ηελ αλεπαξθή θαηαγξαθή θαη
κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειηθίαο απηήο. Γπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθώλ
γηα ηε θξνληίδα ησλ εθήβσλ είλαη ζαθώο ειιηπήο.
Από ην 2012 ν Γπηζηεκνληθόο Μξγαληζκόο «ΙΑΔΖ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΦΕΒΖΗΕ ΡΓΓΖΑ»
ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Ινλάδαο Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ από ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ππό ηελ αηγίδα ηεο
Γπξσπατθήο Ούκπξαμεο ENACSO (European NGO Alliance for Child Safety On Line).
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Θεσξεηηθό Νιαίζην
Άξηεκηο Πζίζηθα, Γπηθ. Ηαζεγήηξηα Γ.Η.Ν.Α.

Δνύκε ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Μη ζεκεξηλνί
έθεβνη

απνηεινύλ

κέξνο

ηεο

γεληάο

ηνπ

Δηαδηθηύνπ.

Ιεγάισζαλ

«δηθηπσκέλνη» θαη έρνπλ πιήξσο ελζηεξληζηεί ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη δηαζθέδαζε. Μη έθεβνη
είλαη ζην δηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε εκάο ηνπο ππόινηπνπο πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε. Γηα ηνπο εθήβνπο ην δηαδίθηπν ηθαλνπνηεί ζεκαληηθέο
αλάγθεο, όπσο ε εθεβηθή πεξηέξγεηα θαη ε αλάγθε γηα λέα θαη πνηθίια
εξεζίζκαηα θαη ζπλερή δξάζε. Τζηόζν, ε ζπρλά πνιύσξε ρξήζε θαη
θάπνηεο «πξνβιεκαηηθέο» δηαδηθηπαθέο ζπκπεξηθνξέο (βι. ζπκπεξηθνξέο
«εμάξηεζεο) επηθέξνπλ αλεζπρία ζε γνλείο θαη εηδηθνύο. Μη γνλείο ζπρλά
ξσηνύλ ηη απνηειεί «θπζηνινγηθή» θαη ηη πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ. Μη εηδηθνί αλαδεηνύλ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ
πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθήβσλ- νη νπνίεο δελ έρνπλ αθόκα επαξθώο
ηεθκεξησζεί.

Οην

δηαδίθηπν,

αθξηβώο

όπσο

θαη

ζηνλ

πξαγκαηηθό

θόζκν, ππάξρνπλ “παγίδεο” πνπ απαηηνύλ πξνζνρή, ελεκέξσζε θαη ζσζηό
ρεηξηζκό. Απηέο νη δηαδηθηπαθέο πξνθιήζεηο είλαη ζπλεζέζηεξεο ζηελ
εθεβηθή ειηθία ιόγσ ηεο ηάζεο ζηελ ππεξβνιή θαη ηνλ πεηξακαηηζκό.
Ναξάιιεια, ην δηαδίθηπν θαη εηδηθά ηα θνηλσληθά δίθηπα, παξέρνπλ
ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε θαη θαιύπηνπλ
ζεκαληηθέο

εθεβηθέο

αλαπηπμηαθέο

αλάγθεο

(δηεύξπλζε

θύθινπ,

απηνλόκεζε, αλάπηπμε ηαπηόηεηαο).Ε εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή θαη
ππεύζπλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
παηδηνύ-γνλέα απνηεινύλ ηηο βάζεηο γηα ιεηηνπξγηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο. Μη “νηθνγελεηαθνί” θαλόλεο θαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία αλάκεζα
ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξνάγνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ρξήζε.
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πκπεξηθνξέο «εμάξηεζεο» από ην δηαδίθηπν
ή δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε δηαδηθηύνπ;
Μη όξνη ππεξβνιηθή ρξήζε (excessive use), πξνβιεκαηηθή ρξήζε (problematic
use) θαη «εζηζκόο ζην δηαδίθηπν» (internet addiction) πξνέθπςαλ ζύληνκα
κεηά ηελ εμάπισζε ηνπ κέζνπ- ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηηο Ε.Ν.Α. Μ
όξνο «εζηζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηζαγσγηθά -

δελ είλαη επηζήκσο

απνδεθηόο από ηελ παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.
Γίλαη σζηόζν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ παηδηά θαη έθεβνη πνπ παξακεινύλ
ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή δσή ηνπο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο. Γηα ηα παηδηά απηά ην δηαδίθηπν απνθηά πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε
δσή ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο.
Γηα ην ιόγν απηό, ν όξνο δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη
λεόηεξνο θαη θιηληθά εκπεξηζηαησκέλνο όξνο (A.Tsitsika et al., 2014).

Δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπηώκαηα θαη ηππνινγίεο
Πα αξρηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «εζηζκνύ» από ηνπο Caplan θαη
Sadock, εκπεξηείραλ πέληε από ηα έμη παξαθάησ θξηηήξηα: (1) παξακνλή
online γηα όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν, (2) απνηπρία δηαρείξηζεο ηνπ
επεξρόκελνπ αηζζήκαηνο δηέγεξζεο ή θαη θαηάζιηςεο, (3) παξακνλή online
γηα πεξηζζόηεξν από ην πξνηηζέκελν ρξνληθό δηάζηεκα, (4) θίλδπλνο
απώιεηαο ζρέζεο ή επθαηξίαο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο, (5) ςεύδε πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζεί ε αιεζήο έθηαζε ηεο ρξήζεο θαη (6) ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζνύλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
Οηελ εθεβεία, ηα πξνεμέρνληα ζπκπηώκαηα ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ρξήζεο
είλαη ν ππεξβνιηθόο ρξόλνο ελαζρόιεζεο κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ε
παξακέιεζε ππνρξεώζεσλ θαη άιισλ αζρνιηώλ θαη ε απόηνκε πηώζε ηεο
ζρνιηθήο επίδνζεο. Ε απνκόλσζε, ε κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ
ρξόλνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο, ε κεηαβνιή ηεο
ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. βίαηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζην ζπίηη), ε αδηαθνξία γηα
πξάγκαηα πνπ πξηλ ηνπο επραξηζηνύζαλ, όια απηά ζπρλά ζπλζέηνπλ
ηελ εηθόλα ησλ δπζιεηηνπξγηώλ πνπ ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν.
Ρπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, όπσο πνλνθέθαινο,
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μεξόηεηα νθζαικώλ, δηαηξνθηθέο παξεθηξνπέο θαη παξακέιεζε ηεο
ζσκαηηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο ηνπ εαπηνύ.
Πν κνληέιν πνπ αλαδύζεθε από ηελ πνηνηηθή κειέηε EU NETADB (E. Tzavela,
C. Karakitsou, A.Tsitsika, 2015) δηαρσξίδεη ηνπο έθεβνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί
λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο ζην δηαδίθηπν ζε ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο (“Tν κνληέιν ησλ Tεζζάξσλ»), όπσο απεηθνλίδνληαη ζην
Γξάθεκα 1:
α) «ν παγηδεπκέλνο»: νξηζκέλνη έθεβνη κε ρακειή απηνπεπνίζεζε
θαη

κεησκέλεο

θνηλσληθέο

δεμηόηεηεο

δπζθνιεύνληαη

λα

πξνζαξκνζηνύλ εμσ-δηαδηθηπαθά, αλ θαη ζα ην ήζειαλ πνιύ.
Απηνπαγηδεύνληαη ζε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ κπνξνύλ
αθόκε θαη λα δηαπξέςνπλ.

β) «ν δνγθιέξ»: έθεβνη πνπ δηαζέηνπλ επαξθή απηό-έιεγρν θαη εμσδηθηπαθή πιαηζίσζε θαηαθέξλνπλ λα παξακέλνπλ «δηθηπσκέλνη»,
ελώ

παξάιιεια

δηαηεξνύλ

εμσ-δηθηπαθή

δξαζηεξηόηεηα

(θνηλσληθέο, ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο).

γ) «απηόο πνπ θάλεη έλαλ πιήξε θύθιν» : έθεβνη πνπ παξνξκεηηθά
«θνιιάλε» ζπλεπαξκέλνη από ηε δηαδηθηπαθή καγεία. Μ ηύπνο
απηόο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαπηπμηαθή θύζε ηεο εθεβείαο
(ππεξβνιή,

πεηξακαηηζκόο,

«Απηνδηνξζώλεηαη»

όηαλ

πξνζθόιιεζε

απνθηά

θίλεηξν

ζην
(π.ρ.

παξόλ).

εξσηεύεηαη),

ζπλεηδεηνπνηεί ηπρόλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο (απώιεηα θίισλ, πηώζε
ζρνιηθώλ βαζκώλ) ή επέξρεηαη θνξεζκόο («ην βαξέζεθα»).

δ) «απηόο πνπ βαξηέηαη ηα πάληα»: έθεβνη πνπ δελ επηζπκνύλ
εμσδηαδηθηπαθέο ή θαη δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη απιά δελ
έρνπλ ηη άιιν λα θάλνπλ- «ζθνηώλνπλ ηελ πιήμε ηνπο».
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Γξάθεκα 1. Σν «Ινληέιν ησλ Σεζζάξσλ» (ζθίηζν: . Οξλεξάθεο)

Πν «Ινληέιν ησλ Πεζζάξσλ» απνηειεί ζεκαληηθό δηαγλσζηηθό θαη
ζεξαπεπηηθό εξγαιείν θαη έρεη έσο ηώξα ηηκεζεί κε ηέζζεξα επηζηεκνληθά
βξαβεία. Γμεγεί ηνπο κεραληζκνύο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλαλ έθεβν ζε
ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο θαη πώο απηόο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί. Γμεγεί
επίζεο ηελ πηζαλόηεηα δηαθνπήο ρσξίο παξέκβαζε θαη ηελ απην-δηόξζσζε
πνπ παξαηεξείηαη ζε απηό ην είδνο εμάξηεζεο, ζε αληίζεζε κε όιεο ηηο
άιιεο εμαξηήζεηο. Μη ηύπνη α θαη δ έρνπλ ζεκαληηθή ζπλ-λνζεξόηεηα
(θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα, ςπρνθνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, άγρνο θ.α.) θαη
ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε παξέκβαζε (60-70%). Μη ηύπνη β θαη γ κπνξεί λα
εθθξαζηνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν ρσξίο λα ζπλππάξρεη ζεκαληηθή
δηαηαξαρή. Μ ηύπνο γ σζηόζν κπνξεί λα ρξεηαζηεί βνήζεηα γηαηί ζπρλά
ράλεη πνιύ ρξόλν κέζα ζηνλ «θύθιν»- κήλεο ή θαη ρξόληα !

Αηηηνινγία θαη ζπλ-λνζεξόηεηα
Πν θαηλόκελν ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο θαη «εμάξηεζεο» από ην
δηαδίθηπν απνηειεί έλα ζύλζεην θαη πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν γηα ην
νπνίν ζίγνπξα δελ κπνξεί λα ελνρνπνηεζεί έλαο κόλν αηηηνινγηθόο
παξάγνληαο. Φαίλεηαη πσο παίδνπλ ξόιν ηόζν γελεηηθνί παξάγνληεο (πρ.
ραξαθηεξηζηηθά ειιεηκκαηηθνύ ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ), ζηνηρεία πξνζσπηθόηεηαο (π.ρ. εζσζηξέθεηα), αιιά θαη γεγνλόηα δσήο, θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Μη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (π.ρ. ζεκαληηθή
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δπζιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, αλεξγία) ζαθέζηαηα ιεηηνπξγνύλ επηβαξπληηθά. Ε νηθνγελεηαθή δπζιεηηνπξγία, ε κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη
ε έιιεηςε πγηώλ δεζκώλ από ηελ παηδηθή ειηθία δπζθνιεύνπλ ηελ
νξηνζέηεζε, εηδηθά όηαλ ζπλππάξρεη ελνρηθόηεηα. Ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
θξίζε

θαίλεηαη

πσο

επηηείλεη

ηελ

θαηάζηαζε

ιόγσ

αλεξγίαο

ή

ππεξαπαζρόιεζεο ησλ γνλέσλ. Μη γνλείο θξνληίδνπλ γηα ηα πνιύ βαζηθά
κέζα ζην ζπίηη (θαζαξηόηεηα, δηαηξνθή, ζπληήξεζε) θαη δελ δηαζέηνπλ ην
θέθη γηα θαζεκεξηλή δσληαλή επηθνηλσλία, αληηπξνηάζεηο θαη αγαπεκέλεο
ξνπηίλεο. Θεπθνί γάκνη θαη ζνβαξέο νηθνγελεηαθέο θξίζεηο πξνθύπηνπλ από
ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Έλαο αθόκα θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ
είλαη ε απόζπξζε ή απεκπινθή από εμσζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο
δξαζηεξηόηεηεο- πνπ ζπρλά πξνεγείηαη ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ρξήζεο.
Γπηπιένλ, ε εθεβεία απνηειεί κηα πεξίνδν κεηαβνιώλ θαη απμεκέλνπ
θνηλσληθνύ άγρνπο γηα πνιινύο εθήβνπο. Πέινο, θάπνηα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ν πεηξακαηηζκόο, ε αλάγθε απηνλόκεζεο θαη ε
ακθηζβήηεζε νξίσλ, ζπρλά νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο πςεινύ θηλδύλνπ.
Πν ζέκα ηεο ζπλ-λνζεξόηεηαο είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Οε ηνπιάρηζηνλ
60% ησλ πεξηπηώζεσλ θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ παξαηεξνύληαη
ζπλνδέο θαηαζηάζεηο όπσο δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηα (ΔΓΝΡ), θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα, άγρνο θαη ηδενςπραλαγθαζηηθά ζπκπηώκαηα, δηαηαξαρή ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θ.ά. Οε κειέηε
πνπ εθπνλήζεθε ζηελ Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.) νη έθεβνη κε «εζηζκό» είραλ ζρεδόλ 5 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα αλαθέξνπλ ςπρνθνηλσληθά ζπκπηώκαηα, ζπγθξηηηθά κε εθήβνπο πνπ δελ έθαλαλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ (Α.Tsitsika et al.,2011). Ιέζα από ζπγρξνληθέο
κειέηεο, όπσο ε κειέηε EU NETADB, έρνπλ βξεζεί ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο
αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο θαη ηελ ππεξθηλεηηθόηεηα, ηε δηάζπαζε πξνζνρήο, ην θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα, ην άγρνο, ηελ παξαβαηηθόηεηα, θαζώο θαη ηηο δύζθνιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.
Οπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ κεγαιύηεξα πνζνζηά ςπρν-θνηλσληθώλ
δπζθνιηώλ ζηνπο εθήβνπο πνπ αλέθεξαλ δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε, έλαληη ηεο
νκάδαο ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο.

Ε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνύ είλαη σζηόζν

δύζθνιν λα αλαδεηρζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία.
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Πόζν ζπρλό είλαη ην θαηλόκελν;
Ε πξώηε έξεπλα ζηελ Γιιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007, πξνθεηκέλνπ
λα θαζνξηζηεί ε επίπησζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ δηαδηθηπαθήο «εμάξηεζεο»
ζηνλ γεληθό εθεβηθό πιεζπζκό. Οπκκεηείραλ έθεβνη κε κέζν όξν ειηθίαο ηα
15 έηε, ζηνπο νπνίνπο δηεξεπλήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο αιιά
θπξίσο

ηεο

θαηάρξεζεο,

θαη

πξνζκεηξήζεθαλ

ηα

πνζνζηά

ησλ

ζπκπεξηθνξώλ «εμάξηεζεο». Ούκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
1% ησλ εθήβσλ είραλ ζθνξ «εμάξηεζεο» ζην εξσηεκαηνιόγην Young.
Γπηπξνζζέησο, 12,8% ησλ εθήβσλ παξνπζίαζαλ νξηαθά πξνβιεκαηηθή
ρξήζε (borderline use), ε νπνία ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε «εμάξηεζε».
Πα

αγόξηα

παξνπζηάδνπλ

κεγαιύηεξε

επηξξέπεηα

ζηελ

αλάπηπμε

ζπκπεξηθνξώλ «εμάξηεζεο», ελώ ηα δηαδηθηπαθά (online) παηρλίδηα είλαη ε
θύξηα αηηία ππεξβνιηθήο ρξήζεο. Θα πξέπεη σζηόζν λα ιάβνπκε ππόςε όηη
ηα πνζνζηά κεηαβάιινληαη πνιύ γξήγνξα, δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηεο
αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Πν «γξήγνξν» ίληεξλεη εηζήιζε ζηα ειιεληθά
λνηθνθπξηά θπξίσο κεηά ην 2007 θαη άιιαμε ηα κνηίβα ρξήζεο.
Οε κεγάιε Γπξσπατθή έξεπλα πνπ αθνινύζεζε ην 2012 (ΓUNETADB), ηα
πνζνζηά εμάξηεζεο πνπ βξέζεθαλ ήηαλ παξόκνηα, ελώ θάλεθε κηα ηάζε
αλόδνπ ζηα αγόξηα, ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο θαη ην ρακειόηεξν κνξθσηηθό
επίπεδν γνλέσλ. Οπγθεθξηκέλα ην Γπξσπατθό πνζνζηό ησλ εθήβσλ πνπ
πιεξνύζαλ θξηηήξηα γηα ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο ήηαλ 1.2%. Γπηπξνζζέησο, ην 12.7% ησλ εθήβσλ αλέθεξε νξηαθά πξνβιεκαηηθή ρξήζε
(κεξηθά κόλν θξηηήξηα). πλνιηθά νη δύν θαηεγνξίεο απηέο αλέξρνληαη ζε
13.9%

ηνπ

ζπλνιηθνύ

δείγκαηνο

εθήβσλ,

θαη

απνηππώλνπλ

ην

πνζνζηό δπζιεηηνπξγηθήο ρξήζεο, ελώ ην ππόινηπν 86.1% απνηππώλεη ηελ
ιεηηνπξγηθή ή «θαλνληθή» ρξήζε.
Πα πνζνζηά ζπκπεξηθνξώλ εμάξηεζεο ηεο Γιιάδαο, ζε ζύγθξηζε κε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο θαη κέξε ηνπ θόζκνπ
(Ηνξέα, Ηίλα), ζεσξνύληαη ζρεηηθά ρακειά. Τζηόζν, όπσο πξναλαθέξζεθε,
ε Γιιάδα γεληθά παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο
ρξήζεο ηερλνινγηώλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ γξήγνξνπ ίληεξλεη, ζε ζύγθξηζε
κε άιιεο ρώξεο. Πα απνηειέζκαηα ηεο Γπξσπατθήο έξεπλαο EUNETADB γηα
ηελ Γιιάδα αλαδεηθλύνπλ απμεηηθή ηάζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο
(1.7%) θαη ζηηο νξηαθά πξνβιεκαηηθέο δηαδηθηπαθέο ζπκπεξηθνξέο (11%), κε
ην

ζύλνιν

ησλ

δπζιεηηνπξγηθώλ

δηαδηθηπαθώλ

ζπκπεξηθνξώλ

λα

αλέξρεηαη ζε 12.7%. Πα παηδηά κε ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο απνθηνύλ κηα
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θαθώο ελλννύκελε «άλεζε» ζην δηαδίθηπν θαη αλαπηύζζνπλ ζπκπεξηθνξέο
πςεινύ

θηλδύλνπ

(δεκνζηνπνίεζε

πξνζσπηθώλ

δεδνκέλσλ,

θπζηθή

ζπλάληεζε κε αγλώζηνπο πνπ γλώξηζαλ δηαδηθηπαθά θ.ιπ.) ζε ζεκαληηθά
κεγαιύηεξν βαζκό από ηα παηδηά πνπ θάλνπλ ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ. Έλα αθόκε ζηνηρείν είλαη όηη ηα παηδηά ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξα πνζνζηά δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο,
ζπγθξηηηθά κε όζα δνπλ ζηελ πεξηθέξεηα.

Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη παξάγνληεο πξνζηαζίαο
Ε πνιύσξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ πάλσ από 10 ώξεο ηελ εβδνκάδα
κπνξεί, ζύκθσλα κε ηηο έξεπλεο, λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθή ρξήζε. Πν
εύξεκα απηό είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο
Ακεξηθαληθήο Ναηδηαηξηθήο Αθαδεκίαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, νη
νπνίεο ζέηνπλ σο όξην εκεξήζηαο ρξήζεο νζόλεο (screentime) ηειεόξαζεο
θαη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηηο δύν ώξεο. Απηό όκσο εμαηνκηθεύεηαη
θαη ζηελ εθεβηθή ειηθία, αλάινγα κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ε
ρξήζε θαιύπηεη, Απηό ην όξην ζα κπνξνύζε, γηα παξάδεηγκα ηα Οαββαηνθύξηαθα, λα είλαη 3-4 ώξεο. Πα όξηα πνπ ζα ηεζνύλ εμαξηώληαη από ηε
ζπδήηεζε κεηαμύ γνλέα θαη εθήβνπ ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ηηο δηεζλείο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Οήκεξα,
θαη κε ηελ ρξήζε ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ, παηδηά θαη έθεβνη είλαη ζην
δηαδίθηπν ζρεδόλ ζπλερόκελα, θαη βηώλνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ κία
ελαιιαζζόκελε online-offline πξαγκαηηθόηεηα. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη
θπξίσο ε πνηνηηθή ζρέζε κε ην κέζν, θαη όρη ε πνζνηηθή κε ηελ απζηεξή
έλλνηα ηνπ ρξόλνπ, δειαδή ην αλ ε ρξήζε έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ
ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηηο ζρνιηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ (Γπξσπατθή έξεπλα EUNETADB).
Ε ελαζρόιεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο
ζθνπνύο, απνδείρζεθε πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο έλαληη ηεο αλάπηπμεο
πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο. Μη Βόξεηεο Γπξσπαηθέο ρώξεο, νη νπνίεο έρνπλ
ελζσκαηώζεη ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν, έρνπλ ζαθώο κηθξόηεξα
πνζνζηά δηαδηθηπαθώλ ζπκπεξηθνξώλ πςεινύ θηλδύλνπ. Οεκαληηθό
παξάγνληα απνηειεί θαη ε πνιηηηζκηθή θνπιηνύξα ηνπ θάζε ιανύ, ν ηξόπνο
πνπ ελζσκαηώλεη ην «θαηλνύξην», ε ηάζε ηνπ ζε ππεξβνιέο θαη ε ζηάζε ηνπ
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απέλαληη ζε όξηα, απηνθπξηαξρία θιπ (Γπξσπατθή έξεπλα EUNETADB 2012).
Νξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε όηη πνιιά παηδηά κε ζπκπεξηθνξέο
εμάξηεζεο έρνπλ ρακειή επίγλσζε θαη πηζαλόλ δελ ζπκπιεξώλνπλ νξζά
ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε απνηέιεζκα ηα κηθξόηεξα πνζνζηά
θαηαγξαθήο.

Γνλετθέο αληηιήςεηο θαη γνλετθνί παξάγνληεο
Ιηα εζθαικέλε εληύπσζε ησλ γνλέσλ είλαη όηη ην παηδί είλαη αζθαιέο
θιεηζκέλν ζην δσκάηηό ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή, αθνύ δελ βξίζθεηαη εθηόο
ζπηηηνύ λα θηλδπλεύεη από ηνπο θιαζζηθνύο θηλδύλνπο. Ιεξηθνί γνλείο
«θνβνύληαη» ηελ ηερλνινγία θαη ιόγσ ηεο αληηζηξνθήο ηεο «ππεξνρήο»
ησλ γλώζεσλ (ιηγόηεξεο γλώζεηο γνλέσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηθξνύο)
δπζθνιεύνληαη λα αζθήζνπλ ηνλ γνλετθό ηνπο ξόιν. Ε «δαηκνλνπνίεζε»
ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο γνλείο θαίλεηαη λα απμάλεη ην ράζκα ησλ γελεώλ
θαη ηηο ζπγθξνύζεηο κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο.
Αληηζέησο, ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηηο δηαδηθηπαθέο αζρνιίεο
ησλ παηδηώλ ηνπο, ε παξάιιειε ρξήζε θαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία ζε
ζέκαηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ κεηώλνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο θαη πξνάγνπλ
ηελ ιεηηνπξγηθή ρξήζε.
Πν θαηλόκελν ηνπ ππεξγνλετζκνύ παξαηεξείηαη ζηα κέζα θαη αλώηεξα
νηθνλνκηθά ζηξώκαηα, όηαλ νη γνλείο δελ αθήλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηνλ
έθεβν θαη επηιέγνπλ νη ίδηνη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, πξνβάιινληαο δηθά
ηνπο «ζέισ» θαη γεκίδνληαο όιν ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ.
Οπρλά δηθαηνινγνύλ ηπρόλ παξαιείςεηο ηνπ εθήβνπ θαη δελ ηνλ
αθήλνπλ λα δερζεί ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπ, ηνλ ππεξπξνζηαηεύνπλ θαη
πξνιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο, ζεσξώληαο όηη ηνλ βνεζνύλ. Μη έθεβνη
αληηδξνύλ επηιέγνληαο ην δηαδίθηπν σο δηέμνδν, αιιά θαη σο ηξόπν λα
ελαληησζνύλ ζηνπο ελήιηθεο.
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Πξνζέγγηζε θαη ιύζεηο γηα ηνπο έθεβνπο κε ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο
Οηνπο Έιιελεο εθήβνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο,
θαηαγξάθεθαλ δεκνγξαθηθνί, ςπρνθνηλσληθνί θαη θιηληθνί παξάγνληεο. Πν
θαηλόκελν αθνξνύζε, έσο πξόζθαηα, θπξίσο αγόξηα, ελώ αλάκεζά ηνπο
ππήξραλ έθεβνη πνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πηώζε ηεο ζρνιηθήο
επίδνζεο θαη κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρόκπη ηνπο. Οε πνιιέο
από ηηο νηθνγέλεηεο ππήξραλ δπζιεηηνπξγία, έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη
αδπλακία ηήξεζεο ησλ νξίσλ. Οπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, άγρνο,
θαηαζιηπηηθό

ζπλαίζζεκα θαη

δηάζπαζε

πξνζνρήο

ζπλππήξραλ

ζε

νξηζκέλα παηδηά. Οσκαηηθά ζπκπηώκαηα ήηαλ επίζεο ζπρλά, όπσο
δηαηαξαρέο

ύπλνπ,

δηαηξνθηθέο

παξεθηξνπέο,

έιιεηςε

θπζηθήο

δξαζηεξηόηεηαο, πνλνθέθαινη θαη μεξόηεηα νθζαικώλ. Έπεηηα από
πξόγξακκα παξέκβαζεο, 72,2% παξνπζίαζαλ βειηίσζε θαη 27,7% δελ
ζπλεξγάζηεθαλ θαη εγθαηέιεηςαλ ην πξόγξακκα. Πν πξόγξακκα πνπ
εθαξκόζηεθε πεξηιάκβαλε ηελ ςπρνεθπαίδεπζε (δειαδή, ηελ ελεκέξσζε
θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαη πνηνη είλαη νη ζηόρνη)
θαη ηε ζπκπεξηθνξηθνύ ηύπνπ παξέκβαζε (ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ζηήξημε θαη
ζπδήηεζε κία, δύν ή θαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, επηβξάβεπζε όηαλ
επηηπγράλνληαη ζηόρνη θαη ζεκεηώλεηαη πξόνδνο, πξνβιεκαηηζκόο ζε
πεξηπηώζεηο ζηαζηκόηεηαο θ.ιπ.). Ε νηθνγελεηαθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε
είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Φαξκαθεπηηθή αγσγή ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ
θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην θαη εάλ ππάξρεη ππόζηξσκα (βιέπε ζπλλνζεξόηεηα). Αο ζεκεησζεί όηη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ζπλππάξρνπλ
ςπρηθέο δπζθνιίεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο είλαη
πνιύ ηθαλνπνηεηηθά. Ηαηαγξάθεθαλ θαη πεξηπηώζεηο εθήβσλ πνπ δηέθνςαλ
ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε κε θαζαξά δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ρσξίο
παξέκβαζε εηδηθώλ (π.ρ. έθεβνο δηέθνςε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε όηαλ
ζρεηίζηεθε ξνκαληηθά κε ζπλνκήιηθή ηνπ-«Ινληέιν ησλ Πεζζάξσλ»).

Πξόιεςε ζηα ζρνιεία θαη πξώηκε παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο
Ε πξόιεςε είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη βαζηθά κέηξα απνηεινύλ 1) ε
ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηνπο θαλόλεο αζθαινύο πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν
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ζην ζρνιείν, θαη 2) ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο ζε
γνλεηθνύο ρεηξηζκνύο πνπ πξνάγνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο είλαη πξνηηκόηεξν λα
βξίζθεηαη ζε θνηλόρξεζην ρώξν, ώζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε επίβιεςε,
ελώ ε εθαξκνγή θίιηξσλ πξνζηαζίαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο κηθξόηεξεο
ειηθίεο- νη έθεβνη κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ θαη λα παξαθάκςνπλ ηα θίιηξα.
Γπίζεο,

ε ρξήζε

θίιηξσλ

θαη

ν

απζηεξόο

γνλεηθόο

έιεγρνο

δελ

πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε απηό-ειέγρνπ.
Οεκαληηθό είλαη λα ππάξρεη δέζκεπζε ρξόλνπ από ηνπο γνλείο, ώζηε λα
εκπιέθνληαη ζε παξάιιειε ρξήζε καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Έηζη θαιιηεξγείηαη
θξηηηθή

ζθέςε

θαη

απηό-έιεγρνο,

ελώ

παξάιιεια

παξέρεηαη

ε

ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ώζηε ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη αζθαιή.
Μηθνγέλεηεο πνπ δπζθνιεύνληαη λα νξηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε ή

ζηηο

νπνίεο ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε νκάδεο ςπρν-εθπαίδεπζεο γνλέσλ.
Απηέο

ελεκεξώλνπλ

θαηλνκελνινγηθά

ηνπο

γνλείο

ραξαθηεξηζηηθά

γηα

ηεο

ηα

δηαγλσζηηθά

ιεηηνπξγηθήο

έλαληη

θαη
ηεο

δπζιεηηνπξγηθήο ρξήζεο, θαη ηνπο εθπαηδεύνπλ ζε ηξόπνπο γνλεηθήο
δηακεζνιάβεζεο (κε έκθαζε ζηελ παξάιιειε ρξήζε) θαη πξναγσγήο ηεο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κέζα ζην ζπίηη.
Ε ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ γηα ηα θαηλόκελα εμάξηεζεο από ην
δηαδίθηπν θαη παξελόριεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη
από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Απαξαίηεην είλαη λα παξέρνληαη ζηα παηδηά
θαη πξαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ.

Άιιεο Δηαδηθηπαθέο Πξνθιήζεηο γηα παηδηά θαη εθήβνπο
Νξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Ιαζαίλνπκε ζηα παηδηά λα κελ δεκνζηνπνηνύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα,
όπσο ε δηεύζπλζε ζπηηηνύ, ην ηειέθσλν θιπ θαη λα κελ «αλεβάδνπλ»
θσηνγξαθίεο ηνπο πνπ απνθαιύπηνπλ ηέηνηα ζηνηρεία. ξεηάδεηαη ζθέςε
πξηλ «αλεβάζνπλ» πξνζσπηθό πιηθό (θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ) ζηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν, αθνύ ηα ίρλε ηεο πιεξνθνξίαο παξακέλνπλ εθεί, ρσξίο λα
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δίλεηαη ε «δεύηεξε» επθαηξία ηεο δηαγξαθήο ή δηόξζσζεο / απνθαηάζηαζεο. Πέινο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα άδεηα εάλ ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηνηρεία άιινπ πξνζώπνπ, θαη εηδηθά εάλ πξόθεηηαη γηα παηδί.

Έθζεζε ζε Αθαηάιιειν Νεξηερόκελν
Πα παηδηά κπνξεί λα εθηεζνύλ ζε αθαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπο
πεξηερόκελν, όπσο βίαην, ξαηζηζηηθό, πνξλνγξαθηθό ή/θαη παηδνθηιηθό
πεξηερόκελν. Ναξαηεηακέλε έθζεζε ζε πνξλνγξαθηθό πιηθό κπνξεί λα έρεη
ζπλέπεηεο

ζηελ

ςπρνθνηλσληθή

θαη

ζεμνπαιηθή

ηνπο

αλάπηπμε.

Ε

επαλαιεςηκόηεηα ησλ εξεζηζκάησλ κπνξεί λα «απελνρνπνηεί» αιιά θαη
θαη απεπαηζζεηνπνηεί ηα παηδηά ζε πνηθίιεο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ηηο
νπνίεο αλαπαξάγνπλ ζρεηηθά εύθνια.
Ούκθσλα κε ηελ Γπξσπατθή έξεπλα EUNETADB (www.youth-healh.gr),
60% ησλ εθήβσλ εθηίζεηαη ζε πνξλνγξαθία, ελώ 32% αλαθέξεη όηη ε
εκπεηξία ήηαλ αξλεηηθή. Ούκθσλα κε παιαηόηεξε έξεπλα ηνπ 2009 όηαλ ε
έθζεζε είλαη ζπρλή (> 3 θνξέο/εβδνκάδα) ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ζηελ ςπρηθή, θνηλσληθή θαη ζεμνπαιηθή πγεία (Tsitsika et al., 2009).Γπίζεο,
θάπνηεο θνξέο ην πιηθό απηό κπνξεί λα παξνπζηαζηεί μαθληθά κπξνζηά
ηνπο θαη λα αηθληδηάζεη, εηδηθά ηα κηθξόηεξα παηδηά, πξνθαιώληαο
αλαζηάησζε ή θαη ηξαπκαηηθή εκπεηξία.

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηα κηθξόηεξα παηδηά
από αθαηάιιειν πεξηερόκελν;
Πνπνζεηνύκε ηνλ ππνινγηζηή ζε θνηλό ρώξν, ώζηε λα κπνξνύκε λα
επηβιέπνπκε. Απνθεύγνπκε ην παηδηθό δσκάηην.
Οπδεηάκε θαη εμεγνύκε πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ νξζά ην δηαδίθηπν.
Βάδνπκε γηα αξρηθή ζειίδα κηα κεραλή αλαδήηεζεο θηιηθή γηα ηα παηδηά
(http://askforkids.com , http://www.askids.com , http://kids.yahoo.com)
Οηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο google επηιέγνπκε ηηο ξπζκίζεηο
αλαδήηεζεο →θηιηξάξηζκα αθαηάιιεινπ πεξηερόκελνπ.
Γηα κηθξόηεξα παηδηά κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα επηπιένλ
εξγαιείν γνληθνύ ειέγρνπ/θίιηξν. Οηελ ηζηνζειίδα http://www.syp-bench.eu
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κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα αλάινγα κε ηα θξηηήξηά ζαο θαη ηελ ειηθία ησλ
παηδηώλ θαζώο θαη λα δηαβάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επ‟ απηνύ.
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Απνπιάλεζε-Grooming
Γίλαη ζαθέο όηη ιόγσ ηεο αλσλπκίαο, ην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηελ
«ζθνηεηλή» πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο θύζεο λα εθθξαζηεί πην εύθνια.
Γλήιηθεο κε δηάθνξεο πξνζέζεηο κπνξεί λα πιεζηάζνπλ παηδηά ππνδπόκελνη
ζπλνκειίθνπο, λα επηδηώμνπλ λα ηα ζπλαληήζνπλ ζε θπζηθό ρώξν θαη λα ηα
θαθνπνηήζνπλ ή λα ηα βιάςνπλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο.
Δηάθνξα

θπθιώκαηα

παηδηθήο

πνξλνγξαθίαο,

παηδνθηιίαο

θαη

εθκεηάιιεπζεο έρνπλ επηιέμεη ην δηαδίθηπν σο πεδίν δξάζεο.
Ούκθσλα κε ηελ Γπξσπατθή έξεπλα EUNETADB (www.youth-healh.gr),
63% ησλ εθήβσλ επηθνηλσλεί κε αγλώζηνπο ζην δηαδίθηπν, ελώ νη κηζνί
από απηνύο ηνπο ζπλαληνύλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη 10% αλαθέξνπλ
όηη ε εκπεηξία ηνπο αλαζηάησζε.. Ονθαξηζηηθό ζηνηρείν απνηειεί όηη 70%
ησλ γνλέσλ δελ γλσξίδνπλ γηα ηε ζπλάληεζε απηή!

ξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ πξνζηαζία από ην grooming–
θαη επξύηεξα ηελ πξναγσγή ηεο ιεηηνπξγηθή ρξήζε
Ιαζαίλνπκε ζηα παηδηά λα κελ εκπηζηεύνληαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν θαη λα ηελ δηαζηαπξώλνπλ.
Νεξηεγνύκαζηε ζπρλά καδί ηνπο ζην δηαδίθηπν (παξάιιειε ρξήζε).
Γίλαη έλαο ηξόπνο επηθνηλσλίαο- πέξα από επίβιεςε.


Ιε ηελ δηθή καο ζπλεηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παξέρνπκε ζηα παηδηά
καο έλα πγηέο πξόηππν ρξήζεο.



Απνθεύγνπκε

λα

«δαηκνλνπνηνύκε»

ηελ

ηερλνινγία,

αληηζέησο

ζπκκεηέρνπκε ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ησλ παηδηώλ καδί κε ηα
παηδηά θαη καζαίλνπκε ηη ηα ειθύεη. Έηζη είκαζηε πην θνληά ηνπο θαη
όηαλ αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα, απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα
καο κηιήζνπλ γηα απηό.


Ναξακέλνπκε ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ώζηε λα
κπνξνύκε ελεξγά λα «αθνινπζνύκε» ηα δηαδηθηπαθά ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηώλ καο- αιιά όρη λα θξπθά «παξαθνινπζνύκε» ηα παηδηά καο.



Ναξέρνπκε επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εηδηθά
αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ην δηαδίθηπν λα είλαη κέξνο ηεο
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ξνπηίλαο ησλ παηδηώλ θαη λα κελ ππνθαζηζηά εμσ-δηαδηθηπαθέο
δξαζηεξηόηεηεο.

Δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο-cyberbullying
Πα ίδηα ηα παηδηά ζεσξνύλ πσο εθθνβίδνληαη όηαλ ιακβάλνπλ
απεηιεηηθά

ή

πξνζβιεηηθά

κελύκαηα,

όηαλ

απνθιείνληαη

από

δξαζηεξηόηεηεο, όηαλ δεκηνπξγνύληαη ςεπδείο θήκεο ή ιέγνληαη ςέκαηα
γύξσ από ην πξνζσπό ηνπο ή όηαλ απνζηέιινληαη θσηνγξαθίεο ηνπο
ρσξίο ηελ άδεηά ηνπο.


22% ησλ Γπξσπαίσλ εθήβσλ πθίζηαληαη δηαδηθηπαθό bullying



νη κηζνί από απηνύο αλαθέξνπλ πσο απηό ηνπο έβιαςε



ε ηάζε αθνξά θπξίσο θνξίηζηα



ε Γιιάδα, καδί κε ηε Ξνπκαλία, βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο

(www.youth-healh.gr )
Γίλαη ζεκαληηθά ηα παξαθάησ:


λα ππάξρεη «ελεξγό» θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο γηα λα
εκπηζηεπηνύλ ηνλ εθθνβηζκό



λα αλαθέξνπλ ην ζπκβάλ ζε ππεξεζία θαηαγγειίαο θαη



λα ζπκβνπιεπηνύλ εηδηθό
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Γεληθνί θαλόλεο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ
εθθνβηζκνύ
Νξνιεπηηθά ζπδεηάκε κε ηα παηδηά καο γηα ην ζέκα ηνπ δηαδηθηπαθνύ
εθθνβηζκνύ. Έηζη, εάλ ηνπο ζπκβεί ζα είλαη πην εύθνιν γηα απηά λα καο
εκπηζηεπηνύλ θαη λα καο κηιήζνπλ.
Νξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα κελ απαληάλε ζε πξνζβιεηηθά/απεηιεηηθά
κελύκαηα θαη ηνπο εμεγνύκε ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ.
Βεβαησλόκαζηε όηη κπινθάξνπλ ηα άηνκα πνπ ηνπο πξνζβάινπλ ώζηε λα
κελ κπνξνύλ λα ην μαλαθάλνπλ.
Οπκβνπιεύνπκε ηα παηδηά λα θξαηάλε αξρεία από ηηο ζπλνκηιίεο. Ιπνξεί λα
ηηο ρξεηαζηνύλ γηα ηελ αλαθνξά.
Γλσξίδνπκε ην πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ καο , ηνπο θίινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο.
Αλ είλαη ρξήζηεο θάπνηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ, ηνπο έρνπκε “θίινπο” ζην
δηθό καο πξνθίι ή από άιιν ζην νπνίν έρνπκε πξόζβαζε.
Γμεγνύκε ζηα παηδηά καο ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο
θαη πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηνπ. Οεκαληηθό βήκα γηα ηελ πξόιεςε ηνπ
δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ είλαη ν ζεβαζκόο ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζε έλα
άιιν άηνκν εληόο θαη εθηόο δηαδηθηύνπ.

Γεληθά, αλ θαη δελ κπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηα παηδηά από όινπο ηνπο
θηλδύλνπο ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ην θπζηθό θόζκν, σζηόζν κπνξνύκε λα
ηνπο δώζνπκε εθόδηα θαη λα ηα δείμνπκε πσο λα ρεηξίδνληαη δπζθνιίεο,
λα γίλνληαη πην δπλαηά κέζα από απηέο θαη λα πξνρσξνύλ κε πεξηζζόηεξε
εκπεηξία θαη γλώζε.

Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Γξακκή Περλνινγίαο
«ΙΓ. Τπνζηεξίδσ» ηεο Ινλάδαο Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.),
Β΄ Ναηδηαηξηθή Ηιηληθή Ναλ/κίνπ Αζελώλ
Κνζνθνκείν Ναίδσλ «Ν. & Α. Ηπξηαθνύ»,
80011 80015
θαζεκεξηλά από ηηο 9:00 έσο ηηο 15:00 ρσξίο ρξέσζε
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Νεξηπηώζεηο από ηε Γξακκή «ΙΓ. Ρπνζηεξίδσ»
(νη πεξηπηώζεηο είλαη αλάινγεο κε απηέο πνπ δέρεηαη ε Γξακκή θαη δελ
αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθά πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο)
Νεξίπησζε 1
Ο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηειεθσλήκαηνο είλαη γηαηί ρξεηάδνκαη
επεηγόλησο ηελ βνήζεηά ζαο. Έρσ έλα θνξίηζη 16 εηώλ, ηελ Αιίθε θαη έλα
αγνξάθη 7 εηώλ, ηνλ πύξν. ια μεθίλεζαλ από ην θαινθαίξη… κηα εβδνκάδα
λσξίηεξα πξηλ θύγνπκε γηα δηαθνπέο. ρεδόλ θάζε βξάδπ, ε Αιίθε
ζπλνκηινύζε κε ηηο θίιεο ηεο ζην Ζληεξλεη (Chatting) κέρξη ηηο 2:00 ή θαη 3:00
θακηά θνξά -δελ ήηαλ θάηη πνπ κνπ άξεζε- θαζώο ην πξστ δπζθνιεπόηαλ
λα μππλήζεη γα ην ζρνιείν. Γίλαη πνιύ θαιή καζήηξηα, παξάπνλν δελ έρσ
θαλέλα..απελαληίαο είλαη άξηζηε καζήηξηα. Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα
ζπλέβε ην εμήο: δελ είρα κηα ώξα πνπ κπήθα ζην ζπίηη από ηε δνπιεηά θαη
ηελ έπηαζα ζην κπάλην λα βγάδεη θσηνγξαθίεο κε ην θηλεηό ηεο ην γπκλό
θνξκί ηεο, εζηηάδνληαο ζηα επίκαρα ζεκεία. Πξνζπαζνύζα λα θαηαιάβσ γηα
πνην ιόγν βγάδεη ηέηνηεο θσηνγξαθίεο θαη κε ηόζν έληνλν καθηγηαδ. Ήκνπλ
δηαθξηηηθή, δελ θαηάιαβε όηη ηελ είδα. Από εθείλε ηε ζηηγκή ... έραζα ηνλ
ύπλν κνπ. Δελ ήζεια λα ην πσ ζηνλ παηέξα ηεο θαζώο ζα μεζπνύζε ζύειια
ζην ζπίηη, ν άληξαο κνπ μέξεηε… είλαη πνιύ απζηεξόο θαη κε απόιπηεο
εζηθέο αξρέο. Από εθείλε ηε ζηηγκή, πξνζπαζνύζα λα παξαθνινπζώ ηηο
θηλήζεηο ηεο ελώ εθείλε ήηαλ ζην δηαδίθηπν, κέρξη πνπ ρζεο ην απόγεπκα
εληόπηζα θάηη πνπ κε αλαζηάησζε πνιύ… Έθπγε γηα ην ζρνιείν βηαζηηθά,
θαζώο πάιη άξγεζε λα μππλήζεη θαη αξγνπόξεζε ζην κάζεκα. Πάλσ ζηε
βηαζύλε ηεο άθεζε αλνηρηό ην Facebook ....άδξαμα ηελ επθαηξία θαη κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ αδειθνύ κνπ πνπ αζρνιείηαη κε «ηα ηεο
πιεξνθνξηθήο», εληόπηζα ηηο ζπλνκηιίεο ηεο. Σν έλζηηθηό κνπ δελ ήηαλ
θαιό… έλησζα όηη ςάρλνληαο θάηη ζα βξσ..έηζη θαη έγηλε.. εληόπηζα ηελ
ζπλνκηιία ηεο κε έλαλ θύξην..πνιιά ρξόληα κεγαιύηεξό ηεο –θνληά ζηελ
ειηθία κνπ θαληαζηείηε- ζηνλ νπνίν είρε ζηείιεη όιεο απηέο ηηο θσηνγξαθίεο
πνπ έβγαδε ζηνλ κπάλην θαη όρη κόλν… θσηνγξαθίεο γπκλέο θαη ηδηαίηεξα
πξνθιεηηθέο- ν ζπγθεθξηκέλνο θύξηνο δήισλε παληξεκέλνο ζην Fb, θαη είρε
πνιιέο θσηνγξαθίεο- πηζαλόλ κε ηα παηδηά ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ …
Από ηηο ζπλνκηιίεο ηνπο θαηάιαβα όηη ζπλνκηινύζαλ κήλεο… Πείηε κνπ ζαο
παξαθαιώ- ηη λα θάλσ;;; Γίκαη απειπηζκέλε. Πώο κπνξώ λα κηιήζσ ζηελ
θόξε κνπ γηα όια απηά ελώ εθείλε δελ κνπ έρεη πεη ηίπνηα; Υάλσ ην παηδί
κνπ.
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Νεξίπησζε 2
Σειεθσλώ γηα λα δεηήζσ βνήζεηα… αλεζπρώ πνιύ γηα ην γηό κνπ. Αο ηα
πάξνπκε όκσο ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή. Έρσ δπν γηνύο ηνλ Κίθν θαη ηνλ
Αληώλε. Γίλαη θαη ηα δπν ππέξνρα παηδηά, επγεληθά, θαη κε ρηνύκνξ. Ο Κίθνο
είλαη 18 θαη ν Αληώλεο 16 εηώλ . Κηώζσ πνιύ θνληά κε ηα παηδηά κνπ θαη
θάζε θνξά πνπ βγαίλνπκε κε ηνπο γηα θαθέ ή γηα θακηά βόιηα ζαλ
νηθνγέλεηα, βιέπσ ην Κίθν πάληα λα έρεη κηα απεξίγξαπηε δηάζεζε λα
θιεξηάξεη θνξίηζηα, λα ηα πεηξάδεη θαη ζε ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη
θαίλεηαη ζεξκόο ππνζηεξηθηήο ηνπ γπλαηθείνπ θίινπ..ελ αληηζέζεη κε ηνλ
Αληώλε, ν νπνίνο είλαη πνιύ εγθξαηήο, ζε ζεκείν λα κε αλεζπρεί θαζώο δελ
έρεη θέξεη θακία θνπέια πνηέ ζην ζπίηη, δελ θιεξηάξεη, δείρλεη λα κελ
ελδηαθέξεηαη θαζόινπ γηα απηά ηα ζέκαηα.
Ο Αληώλεο ζπλνκηιεί πνιιέο θνξέο κε ηνπο θίινπο ηνπ κέζσ ππνινγηζηή
(chatting). Έρνπκε έλα laptop κνλίκσο ζην ζαιόλη θαη ζα έιεγα πσο πην πνιύ
ηνλ ρξεζηκνπνηεί εθείλνο παξά θάπνηνο άιινο από ηελ νηθνγέλεηα. Πξνρζέο,
κόιηο επέζηξεςα από ηελ δνπιεηά έθαλα κηα αλαδήηεζε ζην ηζηνξηθό ηνπ
ππνινγηζηή θαη αλαθάιπςα πώο είρε επηζθεθζεί ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνύ
πεξηερνκέλνπ. Δελ κε αλαζηάησζε ε πξάμε απηή θαζ’ εαπηή, όινη νη έθεβνη
«ελεκεξώλνληαη» από ηέηνηεο ηζηνζειίδεο, άιισζηε ζηελ ειηθία απηή
ππάξρεη έκθπηε ε αλάγθε αλαδήηεζεο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απηό πνπ
κε ζόθαξε ήηαλ όηη νη ηζηνζειίδεο πνπ είρε κπεη ην παηδί κνπ ήηαλ
νκνθπινθηιηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 8 ώξεο ην παηδί κνπ,
έβιεπε ηέηνην πιηθό. Γμεπιάγελ. Πείηε κνπ ζαο παξαθαιώ ηη κπνξώ λα
θάλσ… είλαη δπλαηόλ ν δηθόο κνπ γηόο λα είλαη νκνθπιόθηινο; Δελ ζα ην
αληέμσ εάλ ην νκνινγήζεη..θαιύηεξα λα ηνλ απνθιεξώζσ..ηέηνην ξεδηιίθη
δελ ζα ην αληέμσ… Κα ελεκεξώζσ ηε γπλαίθα κνπ γη’ απηό ή ζα ηελ
αλεζπρήζσ άδηθα; Ση κπνξώ λα θάλσ;
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Οπλνπηηθή Νεξηγξαθή ηνπ Μδεγνύ
Πν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηνρεύεη ζην λα ιεηηνπξγήζεη σο νδεγόο
γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ επηζπκνύλ λα
πινπνηήζνπλ παξεκβάζεηο πξόιεςεο ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αμηνπνηώληαο
βησκαηηθέο ηερληθέο θαη εξγαιεία. Μ απώηεξνο ζηόρνο ηνπ πιηθνύ είλαη λα
ελδπλακώζεη ηνπο καζεηέο ζην λα γίλνπλ απηόλνκνη θαη αζθαιείο ρξήζηεο
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
Μ νδεγόο ζπληνληζηή πεξηιακβάλεη 6 δηαδνρηθά εξγαζηήξηα. Έρνπλ
δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην θαζέλα από απηά λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη είηε απηόλνκα ζαλ βξαρύρξνλε παξέκβαζε ζην ζέκα πνπ
πξαγκαηεύεηαη

ή

ζαλ

κέξνο

ελόο

νινθιεξσκέλνπ

εθπαηδεπηηθνύ

πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. Πα
εξγαζηήξηα απεπζύλνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ θνηηνύλ ζηηο
ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.
Ναξόια απηά κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο από ηνλ ζπληνληζηή
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηθξόηεξα αιιά θαη ζε κεγαιύηεξα παηδηά.
Μ ρξόλνο πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα είλαη ελδεηθηηθόο (ν
ειάρηζηνο δπλαηόο) θαη εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο,
ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζεκαηνινγία θαη
ηελ εκπεηξία ηνπ ζπληνληζηή.
Ε κεζνδνινγία ησλ εξγαζηεξίσλ βαζίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο
βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αμηνπνηεί ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή, θηλεηνπνηεί
ηε ζπδήηεζε θαη αθήλεη ρώξν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαινγηζηνύλ πώο
ηα ζέκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη ηνπο επεξεάδνπλ πξνζσπηθά. Έηζη
καζαίλνπλ πώο λα δηεθδηθνύλ ηα δηαδηθηπαθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη πώο λα
ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο.
Μη δηδαθηηθνί ζηόρνη ησλ εξγαζηεξίσλ ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο κεγάιεο
πεξηνρέο: ηε γλσζηηθή, ηελ ςπρνινγηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή.
Οηε γλσζηηθή πεξηνρή αλήθνπλ νη ζηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απόθηεζε γλώζεο ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ.
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Οηε

ζπλαηζζεκαηηθή

πεξηνρή

θαηαηάζζνληαη

νη

ζηόρνη

πνπ

αλαθέξνληαλ ζε ζηάζεηο, απην-αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα.
Οηελ ςπρνθνηλσληθή εθείλνη πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα
δεμηνηήησλ.
Βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ησλ εξγαζηεξίσλ
δνκνύληαη ζε ηξία επίπεδα:
1. παξνρή ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ
2. αλάπηπμε ςπρνθνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθή θαηαλόεζε ησλ
ελλνηώλ κέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
3. αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ.
Πα βησκαηηθά εξγαζηήξηα παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ώζηε λα
δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηνπ ζπληνληζηή: α) κε ηξόπν πνπ αθελόο λα
ειαρηζηνπνηεί

όζν δπλαηόλ γίλεηαη ηνλ ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ θάζε

εξγαζηεξίνπ θαη β) κε ην λα δίλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη,
ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ώζηε λα ληώζεη επαξθήο θαη αζθαιήο γηα λα
εθαξκόζεη ην πξόγξακκα.

28
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 28Page 28

Νεξηερόκελν Βησκαηηθώλ Γξγαζηεξίσλ
Γξγαζηήξην
1ν

2ν
3ν

Θεκαηνινγία
Νξνζέγγηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ
Ζδησηηθόηεηα & Δηαδηθηπαθή Φήκε
Ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο

4ν

Φηιίεο & ζρέζεηο ζην Δηαδίθηπν, δηαδηθηπαθή απνπιάλεζε

5ν

Ρπεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν

6ν

Οεβαζκόο & Αμίεο ζην Δηαδίθηπν- Θεηηθή Δηαδηθηπαθή
Οπκπεξηθνξά

Μη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη :
 Ναηρλίδη ξόισλ
 Ιειέηε Νεξηπηώζεσλ
 Γιεύζεξνο ζπλεηξκόο
 Ηαηαηγηζκόο ηδεώλ
 Νξνβνιή Βίληεν / παξνπζίαζεο power point
 Γηθαζηηθά κέζα (δσγξαθηθή, θνιάδ)
 Δηεξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο
 Δνπιεηά ζε δεπγάξηα
 Οπδήηεζε ζε θύθιν
 Οπκπιήξσζε θνπΐδ
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Βησκαηηθά Γξγαζηήξηα
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1ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα:
«Νξνζέγγηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ»

Π

ν εξγαζηήξην απηό απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηνλ εθπαηδεπηηθό θύθιν ησλ έμη
εξγαζηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ
λέσλ ηερλνινγηώλ. Ε ζπλάληεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθνύ ζα βάιεη ηηο

βάζεηο γηα ηελ γλσξηκία όρη κόλν κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αιιά θαη κε ηηο
βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ όιεο ηηο ζπλαληήζεηο κε ηελ νκάδαηάμε.

Απαξαίηεηα Ριηθά:

o
o
o
o

Ηόια ζεκηλαξίνπ ή πίλαθαο
Ιαξθαδόξνη
αξηνηαηλία ή blue tak
Φσηνγξαθίεο

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
1.Έλαξμε & εηζαγσγή (5 ιεπηά)
 Ηαισζόξηζκα & ζπζηάζεηο
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο ζπζηήλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ιέεη ιίγα ιόγηα γηα
ηελ εκπεηξία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αγσγή πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ζην
δηαδίθηπν. Οηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηε δνκή θαη ην πεξηερνκέλνπ ηνπ
βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ.
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Γίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ην
εξγαζηήξην ζα είλαη βησκαηηθό θαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο
2. Γλσξηκία κειώλ-δξαζηεξηόηεηα ελεξγνπνίεζεο (15’-20’)
 Άζθεζε: «Youth Tech Bingo»
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δίλεη ζε θάζε παηδί κηα θόξκα κε θνπηάθηα πνπ
πεξηέρνπλ ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ
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λέσλ ηερλνινγηώλ. Πν θάζε παηδί ζα πξέπεη λα βξεη έζησ έλαλ από ηελ
νκάδα-ηάμε ηνπ πνπ λα έρεη θάπνηεο από ηηο αλαγξαθόκελεο ζπλήζεηεο. Οε
θάζε ζπλήζεηα γξάθεη ην όλνκα όζσλ παηδηώλ βξήθε ζηα αληίζηνηρα
θνπηάθηα.
Οεκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή: Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ησλ
νλνκάησλ καδεπόκαζηε ζηελ νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νκάδα
ζρεηηθά κε θνηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ
θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Οηόρνο είλαη λα
γίλεη κηα ραξηνγξάθεζε ησλ ζπλεζεηώλ ηεο νκάδαο ηάμεο ζηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
3. Βάδνληαο ηηο βάζεηο γηα βησκαηηθή κάζεζε Ζ (5’)
 Άζθεζε: ζπδήηεζε ζηελ νκάδα
Οδεγία:
Μ ζπληνληζηήο ξσηά ηα παηδηά λα ηνπ απαληήζνπλ γηαηί
πηζηεύνπλ όηη θαζόκαζηε ζε θύθιν θαη ηα ελζαξξύλεη λα εθθξάζνπλ ηελ
γλώκε ηνπο.
Οπδήηεζε: Πα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ εδώ είλαη ε
θαιύηεξε επηθνηλσλία πνπ καο πξνζθέξεη απηόο ν ηξόπνο δηάηαμεο ηεο
ηάμεο, αθνύ εληζρύεη ηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη πξνζθέξεη κηα αίζζεζε
ηζνηηκίαο.
4. Βάδνληαο ηηο βάζεηο γηα βησκαηηθή κάζεζε ΖΖ
Ηαλόλεο Γξγαζίαο Μκάδαο-Οπκβόιαην (10’)
 Άζθεζε: θαηαηγηζκόο ηδεώλ
Μδεγία:

Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηελ νκάδα λα πξνηείλεη

θαλόλεο ή

όξνπο πνπ πηζηεύεη όηη ζα βνεζήζνπλ ώζηε λα επηηεπρηεί έλα ζεηηθό θιίκα
πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία.

Ηαηαγξάθεη ζηνλ

πίλαθα ηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ θαη ζπκπιεξώλεη, εθόζνλ δελ
αλαθεξζνύλ, ηνπο παξαθάησ θαλόλεο πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο.
«Κάπνηνη απινί θαλόλεο πνπ ζα θάλνπλ ηνλ θαζέλα από εζάο λα ληώζεη
πην άλεηα κέζα ζηελ νκάδα είλαη νη εμήο:
1. εβαζκόο
2. Δελ ζα ππάξρεη βία (ιεθηηθή ή ζσκαηηθή)
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3. Γρεκύζεηα (Ηξαηάκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κάζακε γηα ηνπο ππνινίπνπο
εκπηζηεπηηθέο)
4. Αθνύκε ν έλαο ηνλ άιιν
5. Ιέλνπκε ζπγθεληξσκέλνη ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε θάζε θνξά
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Αθνύ νινθιεξσζεί ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ θαη είλαη όινη ζύκθσλνη κε ην
ζύλνιν ησλ θαλόλσλ, ν ζπληνληζηήο δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα
ζεθσζνύλ έλαο-έλαο θαη λα ππνγξάςνπλ ην ζπκβόιαην ηεο νκάδαο.
Οεκείσζε: Μ ζπληνληζηήο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο όηη ρξεηάδεηαη λα
θξνληίδνπλ όινη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαζ‟όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη θξνληίδεη ην ζπκβόιαην λα είλαη πάληα αλαξηεκέλν
ζηνλ ηνίρν ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο

5. Ε ζρέζε κνπ κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο (15’-20’)
Δξαζηεξηόηεηα: «My Tech-Bio»
 Άζθεζε: (αηνκηθά-νινκέιεηα)
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο από έλα θύιιν Α4 θαη
ηνπο δεηάεη ν θαζέλαο λα θηηάμεη έλα ρξνλνδηάγξακκα, κηα ηζηνξηνγξακκή,
πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζηνξία ηεο δηθήο ηνπ δσήο ζρεηηθά κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο.
Αξρηθά ζεκεηώλνπλ ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο θαη ηα ζεκεία –
ζηαζκνύο ζε ζρέζε κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ θηλεηώλ
ηειεθώλσλ.
Οηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα εληνπίζνπλ θαη λα απνηππώζνπλ πάλσ ζηελ
ηζηνξηνγξακκή ηα ζεκεία- ζηαζκνύο, πνπ αθνξνύλ ηε δηθή ηνπο πξώηε
επαθή κε ην δηαδίθηπν θαη ην θηλεηό ηειέθσλν, αλαθαιώληαο αλακλήζεηο
ζρεηηθά κε απηήλ.
Πέινο, ν ζπληνληζηήο ηνπο δεηά λα ζρεδηάζνπλ ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα
πεξηγξάςνπλ έλα ζεκαληηθό πεξηζηαηηθό ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη είρε
άκεζν αληίθηππν ζηνλ εαπηό ηνπο ή ζε πξόζσπα

πνπ γλσξίδνπλ θαη

επηθνηλσλνύλ.
Οηελ νινκέιεηα ν θαζέλαο παξνπζηάδεη ηελ δηθή ηνπ «απηνβηνγξαθία».

6. Γηζαγσγή ζηα ζέκαηα ηνπ αζθαινύο δηαδηθηύνπ (20 ιεπηά)
Δξαζηεξηόηεηα : « Ιηα εηθόλα, κηα ηζηνξία;»
 Άζθεζε: ζε δεπγάξηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηάεη από ηα παηδηά λα ζρεκαηίζνπλ δπάδα κε ηνλ
ζπκκαζεηή ηνπο πνπ ηνπο είλαη πην άγλσζηνο. Πν θάζε δεπγάξη επηιέγεη κηα
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θάξηα από ηηο πνιιέο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην πάησκα ζην θέληξν ηνπ
θύθινπ ε νπνία ηνπο αληηπξνζσπεύεη θαη ζπδεηά γηα ην πηζηεύεη όηη κπνξεί
λα ζπκβνιίδεη απηή ε εηθόλα ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν θαη ηελ ηερλνινγία
ζηελ δσή καο. Οηελ νινκέιεηα ην θάζε δεύγνο παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηνπ
θαη ηη πηζηεύεη όηη ζπκβνιίδεη θαζώο θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξνθάιεζε.

Οεκείσζε: Μη εηθόλεο γηα ηηο θάξηεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηε δξαζηεξηόηεηα
πξέπεη λα έρνπλ πνιιαπιέο αλαγλώζεηο. Γη απηό ρξεηάδεηαη δηεμνδηθή
εμέηαζε γηα λα θαηαθέξνπλ ηα παηδηά λα ηηο απνθξππηνγξαθήζνπλ θαζώο
αξρηθά δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε. Πν θάζε
δεπγάξη πξέπεη λα παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά θαη λα απνθαζίζεη ηη είλαη
απηό πνπ παγκαηηθά απεηθνλίδεη ε εηθόλα πνπ δηάιεμε. Πα άιια δεπγάξηα
κπνξνύλ λα δώζνπλ ηε δηθή ηνπο δηαθνξεηηθή νπηηθή. Έηζη ζηε ζπδήηεζε
ζηελ νινκέιεηα ζα αλαδεηρζνύλ ηόζν ηα πιενλεθηήκαηα όζν θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα/θίλδπλνη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
Ναξαδείγκαηα εηθόλσλ γηα θάξηεο: έλα νκηριώδεο ηνπίν, έλα αλνηρηό
παξάζπξν κε ζέα, έλα απνκνλσκέλν παηδί, έλα θιεηδί ζπηηηνύ, κηα πόξηα
ζπηηηνύ πνπ ηε δηαξπγλύνπλ,ελα ξνιόη, άλζξσπνη πνπ ηνπο ρσξίδεη κηα
κεγάιε απόζηαζε, έλαο κάγνο, έλαο μέλνο ζε κηα νκάδα επεηδή δηαθέξεη,
έλαο εγθέθαινο πνπ βνκβαξδίδεηαη από πιεξνθόξεζε, έλαο θπιαθηζκέλνο,
έλα θαινθαηξηλό ηνπίν, κηα
παξέα νκειίθσλ πνπ παξαθνινπζεί κε πξνζνρή, ζθνξπηζκέλα ρξήκαηα, κηα
αζπξόκαπξε εηθόλα κηθξώλ παηδηώλ πνπ ζπλνκηινύλ, ν ηζηόο κηαο αξάρλεο,
έλα έξγν ηέρλεο
Νξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο από ην Google,
θάλεηε θιηθ ζηα «Γξγαιεία Αλαδήηεζεο», θιηθ «Δηθαηώκαηα ξήζεο» (usage
rights) θαη επέιεμε ηηο «εηηθεηνπνηεκέλεο γηα επαλάρξεζε»

(labelled for

reuse) εηθόλεο.
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7. Ηιείζηκν ζπλάληεζεο (10’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα πεη θαζέλαο κε ιίγα
ιόγηα πώο ηνπ θάλεθε ην βησκαηηθό εξγαζηήξην θαη ηη παίξλεη θεύγνληαο
από ην εξγαζηήξη
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«Youth Tech Bingo»
Μ ζηόρνο απηνύ ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα γεκίζεηε ηα ηεηξάγσλα κε νλόκαηα.
Νξώηα γξάςηε ην όλνκά ζαο ζην θέληξν. Ιεηά βξείηε αλζξώπνπο πνπ κπνξνύλ
λα απαληήζνπλ ζηα άιια ηεηξάγσλα. Βξείηε αλ κπνξείηε έλα δηαθνξεηηθό όλνκα
γηα θάζε ηεηξάγσλν.
Ηάπνηνλ/α πνπ είλαη κέινο κίαο
ηνπιάρηζηνλ ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο (π.ρ. Facebook);

Ηάπνηνλ/α πνπ παίδεη
θάζε κέξα παηρλίδηα
ζε θνλζόια
παηρληδηώλ
( π.ρ.playstation)

Ηάπνηνλ/α πνπ
έρεη θηλεηό
ηειέθσλν

Ηάπνηνλ/α πνπ
πξνηηκά λα
ρξεζηκνπνηεί ην
internet από ην λα
πεξλά ρξόλν κε ηνπο
άιινπο (πρ. γνλείο,
θίινη);

Ηάπνηνλ/α πνπ ζπλεζίδεη λα ζπλδέεηαη
ζην δηαδίθηπν από ην δσκάηηό ηνπ

TO ΜΚΜΙΑ ΟΑΟ

Ηάπνηνλ/α πνπ ελνριήζεθε
από θάηη πνπ είδε ζην
δηαδίθηπν

Ηάπνηνλ/α πνπ άιια άηνκα (πρ.
γνλείο, θίινη) ηνπ ιέλε όηη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν ην internet;

Ηάπνηνλ/α πνπ να αλππνκνλεί
γηα ην πόηε ζα «μαλακπεί» ζην
internet;

Ηάπνηνλ /α πνπ
αληαιιάζεη θάζε
κέξα κελύκαηα κε
ηνπο/ηηο θίινπο
/θίιεο ηνπ.

Ηάπνηνλ /α πνπ ηα
Οαββαηνθύξηαθα ή ηηο
αξγίεο παίδεη πάλσ από
κηα ώξα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα
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2ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα: «Ζδησηηθόηεηα & Δηαδηθηπαθή Φήκε»

Α

πηό ην εξγαζηήξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο/ηξηεο

λα

θαηαλνήζνπλ

κέζα

από

βησκαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο ηε θύζε ηεο «ηδησηηθήο δσήο» θαη ηε δηακόξθσζε

ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.

Απαξαίηεηα Ριηθά:

o
o
o
o

Ηόια ζεκηλαξίνπ ή πίλαθαο
Ιαξθαδόξνη
αξηνηαηλία ή blue tak
Φύιια εξγαζίαο

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
1. Ηαισζόξηζκα & ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν εξγαζηήξην

Ναηρλίδη ελεξγνπνίεζεο : «Κέεο γλσξηκίεο » (10’)
 Άζθεζε: θαηαηγηζκόο ηδεώλ
Μδεγία:

Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ πνηά

ζηνηρεία/ πιεξνθνξίεο ζέινπλ λα κάζνπλ όηαλ γλσξίδνπλ έλα λέν άηνκν
ζην ζρνιείν, ζην θξνληηζηήξην, ζηελ γεηηνληά θηι. Οηελ ζπλέρεηα ηνπο δεηά
λα αλαθέξνπλ πνηά ζηνηρεία/ πιεξνθνξίεο δίλνπλ αληίζηνηρα γηα ηνλ εαπηό
ηνπο. Μ ζπληνληζηήο θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ζε δύν θάζεηεο ζηήιεο
ζηνλ πίλαθα. Οηελ νινκέιεηα ζπδεηνύλ αλ ππάξρνπλ θνηλά θαη δηαθνξέο
αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο θαη γηαηί.

42
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 42Page 42

2. Γηζαγσγή ζην ζέκα ηεο Ζδησηηθόηεηαο (20-25’)
Δξαζηεξηόηεηα: Μη δηάζεκνη /celebrities
 Άζθεζε: κηθξέο νκάδεο
Μδεγία:
Α ζηάδην: Οηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ν ζπληνληζηήο κνηξάδεη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ραξηάθηα ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε ιέμε αζιεηήο,
θαιιηηέρλεο, πνιηηηθόο έηζη ώζηε λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ
ιέμε πνπ αλαγξάθεηαη ζην ραξηάθη πνπ επέιεμαλ. Φξνληίδεη ώζηε νη νκάδεο
λα είλαη ηζνπόζεο.
Ινηξάδεη ζηελ αληίζηνηρε νκάδα έλα παθέην θσηνγξαθηώλ 1ε νκάδα:
δηάζεκνη αζιεηέο 2ε νκάδα: δηάζεκνη θαιιηηέρλεο 3ε νκάδα: δηάζεκνη
πνιηηηθνί.
Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηηο νκάδεο

λα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά ηηο

θσηνγξαθίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ

ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο

απαληώληαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο :
1. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ θάπνηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο;
2. ηαλ παξαβηάδεηαη ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη απηό;
3. Θα κπνξνύζαηε λα θαληαζηείηε ηνλ εαπηό ζαο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε;
4. Γάλ δελ είζηε δηάζεκνο, κπνξεί λα ζαο αθαηξεζεί ην δηθαίσκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζαο;
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Ιεξηθά θξηηήξηα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ
ζηελ επηινγή θσηνγξαθηώλ/δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ είλαη:
-Κα ππάξρεη κηα ηζνξξνπεκέλε εθπξνζώπεζε ησλ θύισλ
-Κα δηαθξίλεηαη ε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθόηεηαο

Β’ Οηάδην: Μ ζπληνληζηήο δεηάεη ηώξα από ηηο νκάδεο λα εμεηάζνπλ ηε
δηθή ηνπο δσή απαληώληαο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
 Γίλαη ε δσή κνπ ηδησηηθή;
 Νώο κπνξνύλ ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα λα παξαβηαζηνύλ;
Οηελ νινκέιεηα γίλεηαη ε αλαηξνθνδόηεζε, όπνπ έλαο εθπξόζσπνο από
θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ δνπιεηά ηεο.
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3. Πν δηθαίσκα ηνπ Ναηδηνύ ζηελ Ζδησηηθόηεηα. (10-15‟)
 Άζθεζε: νινκέιεηα
Μδεγία :
Α΄ζηάδην. Μ ζπληνληζηήο αλαηξέρεη

ζην άξζξν 16 ηεο Ούκβαζεο ησλ

Ελσκέλσλ Γζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Ναηδηνύ θαη ην δηαβάδεη ή ην
πξνβάιιεη ζε κηα δηαθάλεηα ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα.
Άξζξν 16
1. Ηαλέλα παηδί δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν απζαίξεηεο ή
παξάλνκεο επέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηελ
θαηνηθία ηνπ ή ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νύηε παξάλνκσλ πξνζβνιώλ ηεο
ηηκήο θαη ηεο ππόιεςήο ηνπ.
2. Πν παηδί δηθαηνύηαη λα πξνζηαηεύεηαη από ην λόκν έλαληη ηέηνησλ
επεκβάζεσλ ή πξνζβνιώλ.

Β ζηάδην. Οηελ ζπλέρεηα κνηξάδεη ζηα παηδηά ηα παξαθάησ εξσηήκαηα θαη
ηνπο δεηάεη αηνκηθά αθνύ δηαβάζνπλ θάζε εξώηεζε λα απαληήζνπλ ΚΑΖ
ή ΜΖ
i.

Τπάξρεη κηα θσηνγξαθία δηθή ζαο ζην Internet;

ii.

Έρεηε δεκνζηεύζεη ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν ζε πξνθίι ελόο κέζνπ
θνηλσληθήο δηθηύσζεο;

iii.

Ιήπσο έρεηε απνδερηεί ζαλ «θίινπο» αλζξώπνπο πνπ δελ γλσξίδεηε
ζηελ πξαγκαηηθή ζαο δσή;

iv.

Θάβαηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από θάπνηνλ πνπ
δελ μέξεηε θαη ην αλνίμαηε γηα λα ην δηαβάζεηε;

v.

Έρεηε θνηλόρξεζηεο θσηνγξαθίεο ζην Δηαδίθηπν;

vi.

αο έρεη πνηέ ζηαιεί αλεπηζύκεην κήλπκα θεηκέλνπ;

Μ ζπληνληζηήο ηνλίδεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηη αλ απαληήζαλε ΚΑΖ ζε
νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ηόηε κπνξεί λα κελ έρνπλ
ηόζν πνιύ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπο, όπσο
κπνξεί λα πηζηεύνπλ.
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4. Νξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε θίλδπλν! (15-20’)
 Άζθεζε: Παηρλίδη ξόισλ
Μδεγία: σξίδνπκε

ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα.

Ηάζε δεπγάξη πξέπεη λα

απνθαζίζεη πνηνο είλαη Α θαη πνηνο Β. Οηε ζπλέρεηα κνηξάδνπκε ηηο θάξηεο
κε ηα ππνζεηηθά ζελάξηα θαη δεηάκε από θάζε δεπγάξη λα δηαδξακαηίζεη
έλαλ ξόιν- θαηάζηαζε. Ιεηά από πεξίπνπ 10 ιεπηά θάζε δεπγάξη πξέπεη λα
αληαιιάμεη ηνπο ξόινπο/θαηαζηάζεηο.
Νξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα:
 Νώο ρεηξηζηήθαηε ν θαζέλαο ηηο θαηαζηάζεηο;
 Νώο ληώζαηε ζε θάζε ξόιν;
 Απνγνεηεπηήθαηε από θάπνηνλ ξόιν πνπ παίμαηε;
 Οαο εμέπιεμε θάπνηα από ηηο αληηδξάζεηο;

5. Γηζαγσγή ζην ζέκα ηεο «Δηαδηθηπαθήο Φήκεο» (10’)
Δξαζηεξηόηεηα: «Η δηαδηθηπαθή κνπ παηεκαζηά»
 Άζθεζε: αηνκηθά
Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη ζε θάζε παηδί ην θύιιν ραξηηνύ κε ηελ παηεκαζηά
θαη ηνπο δεηάεη

λα γξάςνπλ ην όλνκα ηνπο ζην θάησ κέξνο ηεο

δσγξαθηάο ώζηε λα θαίλεηαη ζε πνηόλ αλήθεη.
Οηε ζπλέρεηα ηνπο δίλεη ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
 ζηα θελά αλάκεζα ζηελ παηεκαζηά λα γξάςνπλ όια ηα πξάγκαηα πνπ
ζα ήζειαλ λα θάλνπλ /ή λα είλαη θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο ηνπο,
ηα ζεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θηινδνμίεο ηνπο, ηνπο ζηόρνπο γηα ην
κέιινλ θηι. θαη πνπ επηζπκνύλ λα είλαη

γλσζηά γηα εθείλα ζην

δηαδίθηπν.
 ζην κεγάιν θελό πνπ ππάξρεη ζηελ παηεκαζηά λα θαηαγξάςνπλ όια ηα
πξάγκαηα πνπ δελ ζέινπλ λα είλαη γλσζηά γηα εθείλνπο ζην δηαδίθηπν.
Οην ηέινο ν ζπληνληζηήο καδεύεη

ηηο παηεζηέο θάησ ζην πάησκα θαη

ππελζπκίδεη ζηα παηδηά όηη ηηο δηαδηθηπαθέο παηεκαζηέο καο κπνξεί θάπνηνο
λα ηηο αθνινπζήζεη αθξηβώο όπσο θαη ηηο πξαγκαηηθέο παηεκαζηέο ζηνλ
θπζηθό θόζκν,

κε ηελ δηαθνξά όηη νη δηαδηθηπαθέο είλαη πνιύ πην

δύζθνιν λα ζβεζηνύλ όηαλ ηηο έρνπκε αθήζεη ζην δηαδίθηπν!
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Ε έκθαζε εδώ δίλεηαη ζηελ ηδησηηθόηεηα
(privacy) αιιά θαη ζηελ δηαδηθηπαθή θήκε νπόηε ζα πξέπεη λα θαηεπζύλεη
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ηελ νκάδα/ ηάμε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο απαληήζεηο ηεο ζηνηρεία όπσο
δηεύζπλζε,

όλνκα ζρνιείνπ, ηειέθσλα, θσδηθνί,

θσηνγξαθίεο

εθζέηνπλ θηι. θνπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο

πνπ
λα

εζηηάζνπλ ζηηο ζεηηθέο πηπρέο ηεο θήκεο, ζην πσο δειαδή ζέινπλ λα ηνπο
βιέπνπλ νη άιινη.

6. Ηιείζηκν ζπλάληεζεο (10’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα πεη θαζέλαο κε ιίγα
ιόγηα πώο ηνπ θάλεθε ην βησκαηηθό εξγαζηήξην θαη ηη παίξλεη θεύγνληαο
από ην εξγαζηήξη
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Δηεζλήο Ούκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Ναηδηνύ
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp

Παιχνίδια ρόλων
Έχεισ ςυνδεκεί ςτθν προςωπικι ςου ςελίδα ςε κάποιο μζςο κοινωνικισ
δικτφωςθσ και μερικά από τα μθνφματα που ζλαβεσ πρόςφατα είναι
επιβλαβι ι απειλθτικά. Νομίηεισ ότι ζνασ ςυμμακθτισ ςου μπορεί να
είναι υπεφκυνοσ.
A: εςφ
Β: ο ςυμμακθτισ ςου

Ο γονιόσ ςασ / κθδεμόνασ ζχει δει ότι επιςκζπτεςτε μια ςελίδα ςε ζναν
ιςτότοπο κοινωνικισ δικτφωςθσ και δεν είναι ευχαριςτθμζνοσ με το
περιεχόμενο τθσ ςελίδασ.
A: εςφ
Β: ο γονζασ / κθδεμόνασ

Έχεισ δθμοςιεφςει τον αρικμό του κινθτοφ ςου τθλεφώνου ςε ζναν
ιςτότοπο κοινωνικισ δικτφωςθσ ςου και τώρα λαμβάνεισ απειλθτικά
μθνφματα κειμζνου. Αποφαςίηεισ να ενθμερώςεισ τουσ γονείσ ςου /
κθδεμόνεσ ςου για τθν κατάςταςθ.
A:εςφ
Β: γονζασ/ κθδεμόνασ
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Ανακαλφπτεισ ότι ο μικρότεροσ αδελφόσ / αδελφι ςου ζχει μια ςελίδα
κοινωνικισ δικτφωςθσ και ζχει ςυμπεριλάβει τον αρικμό του
τθλεφώνου του ςπιτιοφ ςασ ςτο προφίλ του.
A:εςφ
Β: αδελφόσ / αδελφι

Κάνεισ μια αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο με το δικό ςου όνομα. Μια
φωτογραφία ςου εμφανίηεται αναρτθμζνθ από ζναν φίλο ςου, χωρίσ
τθν άδειά ςου.
A:εςφ
Β: ο φίλοσ

50
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 50Page 50

Η διαδικτυακή μου πατημαςιά
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

1. Τπάξρεη κηα θσηνγξαθία δηθή ζαο ζην
Internet;
2. Έρεηε δεκνζηεύζεη ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν
ζε πξνθίι ελόο κέζνπ θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
3. Ιήπσο έρεηε απνδερηεί ζαλ «θίινπο»
αλζξώπνπο πνπ δελ γλσξίδεηε ζηελ
πξαγκαηηθή ζαο δσή;
4. Θάβαηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ από θάπνηνλ πνπ δελ μέξεηε
θαη ην αλνίμαηε γηα λα ην δηαβάζεηε;
5. Έρεηε θνηλόρξεζηεο θσηνγξαθίεο ζην
Δηαδίθηπν;
6. αο έρεη πνηέ ζηαιεί αλεπηζύκεην κήλπκα
θεηκέλνπ;
7. Τπάξρεη κηα θσηνγξαθία δηθή ζαο ζην
Internet;
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3ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα:
«Ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο»

Α

πηό ην εξγαζηήξην
καζεηέο/ηξηεο

λα

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο
θαηαλνήζνπλ

κέζα

από

βησκαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο ην θαηλόκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ, ηηο

κνξθέο ηνπ, ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη ηνλ ξόιν ηνπο ζε αλάινγα
πεξηζηαηηθά κέζσ ησλ Κέσλ Περλνινγηώλ. Πν εξγαζηήξην απηό έρεη ζαλ
θύξην ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη

ηελ πξόιεςε ηεο εθδήισζεο

εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζην ρώξν ησλ Κέσλ Περλνινγηώλ, κέζα από
ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο.

Απαξαίηεηα Ριηθά:

o
o
o
o
o
o
o

Ηόια ζεκηλαξίνπ
αξηνηαηλία ή blue tak
αξηηά Α4
Ιαξθαδόξνη
Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, θύθινο, πνιύγσλν)
Νιαζηειίλε ζε ρξώκαηα
Φύιιν εξγαζίαο

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
1. Γηζαγσγή ζην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ : (5’)
 Άζθεζε: «Γεσκεηξηθά ζρήκαηα» (20’)
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δείρλεη ζηα παηδηά 4 γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, θύθινο, πνιύγσλν) θαη ηα ξσηάεη «ηη ζρήκα είζαη από απηά;»
Σνπο δεηά λα επηιέμνπλ κε βάζε απηό πνπ ηα αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα
Μινκέιεηα: Οηε ζπλέρεηα ξσηάεη ηα κέιε, έλα έλα, λα ηνπ πνπλ πνην
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ζρήκα δηάιεμαλ θαη γηαηί. Γμεγεί όηη ε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη έρεη θαηαδείμεη
όηη θάζε ζρήκα ζπλδέεηαη κε ζπγθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά:
ΠΓΠΞΑΓΤΚΜ –επθπήο, αληηθεηκεληθόο, ινγηθόο, θαιόο ζηελ ιήςε
απνθάζεσλ
ΠΞΖΓΤΚΜ- ζηαζεξόο, βνεζεηηθόο ζηνπο άιινπο , αμηόπηζηνο ,
θαιόβνινο
ΝΜΘΡΓΤΚΜ- δεκηνπξγηθόο, εμσζηξεθήο, θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ,
ελεξγεηηθόο
ΗΡΗΘΜΟ- ξεαιηζηήο, ζπλεξγαηηθόο, πλεπκαηηθόο, επγεληθόο
Ξσηάεη

ηελ νκάδα αλ ζπκθσλνύλ κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. Πνπο

δεηάεη λα κηιήζνπλ γηα ηηο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά
θαη ζε εθείλα πνπ λνκίδνπλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο. Πνπο θαζεζπράδεη θαη
ηνπο εμεγεί όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνύζακε λα βαζηζηνύκε ζε
θάηη ηόζν απιντθό, όπσο ε επηινγή ελόο ζρήκαηνο γηα λα κηιήζνπκε κε
νξζόηεηα θαη εγθπξόηεηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο άιινπ αλζξώπνπ.
Αλαπιαηζίσζε: Πα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη γηα όια ηα ζρήκαηα
είλαη ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη όια ζπκβάινπλ ζε κηα θαη θαιή νκαδηθή
δνπιεηά. Πξίγσλα, θύθινη, ηεηξάγσλα θαη πνιύγσλα –όια θέξλνπλ θάηη
θαιό θαη ρξήζηκν ζηελ νκάδα καο!

2. Γηζαγσγή ζην ζέκα

Δξαζηεξηόηεηα: Μξηζκόο ηνπ Ειεθηξνληθνύ Γθθνβηζκνύ
 Άζθεζε: νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δηαβάδεη ηηο παξαθάησ ζύληνκεο ηζηνξίεο ζηνπο
καζεηέο. Πνπο δεηάεη λα πξνβιεκαηηζηνύλ αλ πξόθεηηαη γηα ειεθηξνληθό
εθθνβηζκό. Αλ λνκίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ειεθηξνληθό εθθνβηζκό.
ζεθώλνληαη όξζηνη. Αλ όρη ηόηε παξακέλνπλ θαζηζηνί.
 Ε Ιπξηώ θαη ε Ίξηδα είλαη θίιεο. ήκεξα ηζαθώζεθαλ ζην πάξηπ κηαο
ζπκκαζήηξηάο ηνπο θαη ε κία άξρηζε λα ζηέιλεη πβξηζηηθά κελύκαηα ζην
θηλεηό ηεο άιιεο. Γίλαη απηό ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο;
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 O Ιάξηνο, ν Ιίιηνο, ν Βαγγέιεο θαη ν Θάλνο είλαη ζπκκαζεηέο θαη
παίδνπλ ζηελ ίδηα νκάδα κπάζθεη. ‘Γρνπλ θηηάμεη κηα θιεηζηή νκάδα
ζπλνκηιίαο ζην facebook. Έλαο ζπκκαζεηήο ηνπο ν Γηώξγνο δεηάεη
επίκνλα λα γίλεη κέινο ηεο νκάδαο ηνπ facebook αιιά δελ γίλεηαη δεθηόο.
ηαλ θάπνηα παηδηά από ηελ ηάμε ηνπ ηνλ ξσηνύλ γηαηί ζπκβαίλεη απηό,
ηνπο απαληά όηη ηνλ έρνπλ απνκνλώζεη αλ θαη ζην ζρνιείν θάλνπλ
παξέα. Γίλαη απηό ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο;
 Σελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζην email ηεο ε Βάλα έιαβε θάπνηα «ελνριεηηθά» κελύκαηα γηα ηελ θαηαγσγή ηεο, πνπ ηελ έθαλαλ λα αηζζάλεηαη άζρεκα. Σα κελύκαηα ζπλερίζηεθαλ θαη απηή ηελ εβδνκάδα κε
απεηιέο γηα λα κελ πεη ζε θαλέλαλ γη απηά. Γίλαη απηό ειεθηξνληθόο
εθθνβηζκόο;

 Ιηα ζπκκαζήηξηα αλέβαζε ζην facebook κηα θσηνγξαθία από κηα
εθδξνκή θαη έθαλε tag ηηο εηθνληδόκελεο ζπκκαζήηξηέο ηεο. Ηάπνηνο
δηαδηθηπαθόο ηεο θίινο άξρηζε ηα θνξντδεπηηθά ζρόιηα γηα έλα θνξίηζη.
Γίλαη απηό ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο;
Αλαπιαηζίσζε: Πα παηδηά θάζε θνξά αηηηνινγνύλ ηελ απάληεζή ηνπο. Μ
ζπληνληζηήο θαηαγξάθεη ηηο ιέμεηο –θιεηδηά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ
θαη ζην ηέινο μερσξίδνπλ κηα δηαθσλία ή ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε παηδηά
πνπ έρνπλ ζπκώζεη ην έλα κε ην άιιν θαη δελ έρνπλ κάζεη λα ιύλνπλ ηηο
δηαθνξέο ηνπο ρσξίο ηε ρξήζε ιεθηηθήο βίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Κέσλ
Περλνινγηώλ, από ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό.
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Γθθνβηζκόο ζπκβαίλεη όηαλ έλα άηνκν ή
κηα νκάδα αηόκσλ ζπκπεξηθέξνληαη εζθεκκέλα κε ηξόπν ερζξηθό ή
επηζεηηθό ζε έλα άιιν άηνκν. Οπλήζσο, ε θαθνκεηαρείξηζε δηεμάγεηαη ζε
βάζνο ρξόλνπ: ε ζηνρνπνίεζε ηνπ ζύκαηνο είλαη επίκνλε. Ιε ηνλ
ειεθηξνληθό

εθθνβηζκό,

ε ζπκαηνπνίεζε

γίλεηαη

ζην

δηαδίθηπν

ή

ειεθηξνληθά. Μ ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο γίλεηαη κέζσ email, άκεζσλ
κελπκάησλ (ΖΙ), θηλεηώλ ηειέθσλσλ, ζε

αίζνπζεο ζπλνκηιίαο (chat), ή

άιια κέζα πιεξνθνξηθήο. Μ αληίθηππνο ζην άηνκν δελ είλαη ιηγόηεξν
άζρεκνο από ό,ηη ζε πεξηπηώζεηο εθθνβηζκνύ εθηόο δηαδηθηύνπ: ν
ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο είλαη θαη απηόο κία κνξθή εθθνβηζκνύ.
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Μ ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο κπνξεί λα είλαη πην δύζθνιν λα αληηκεησπηζηεί,
επεηδή ην δηαδίθηπν επηηξέπεη κεγαιύηεξε αλσλπκία από ηελ επηθνηλσλία
εθηόο δηαδηθηύνπ. Ιπνξεί επίζεο λα είλαη πην παξεηζθξεηηθόο ή πην επίκνλα
παξεηζθξεηηθόο, επεηδή κπνξεί λα γίλεη αθόκα θαη όηαλ ν εθθνβηζηήο (bully)
δελ είλαη ζσκαηηθά παξώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ έλαο εθθνβηζηήο κάζεη πώο
λα επηθνηλσλεί κε ην ζύκα ηνπ/ηεο, ν εθθνβηζκόο κπνξεί λα γίλεη δηαξθήο
θαη δύζθνινο ζηελ απνθπγή ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, είλαη ζεκαληηθό νη
λένη/λέεο λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ εάλ
δώζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα.

3. Γπηπηώζεηο Πνπ Ειεθηξνληθνύ Γθθνβηζκνύ
i. Δξαζηεξηόηεηα: «Θέμεηο πνπ πνλάλε»
 Άζθεζε: νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο βάδεη ζην θέληξν ηνπ θύθινπ ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη
δεηάεη από έλα παηδί εζεινληηθά λα μαπιώζεη πάλσ ζην ραξηί ώζηε λα
απνηππσζεί ην πεξίγξακκα ηνπ κε έλα καξθαδόξν. Ε νκάδα ηνπ δίλεη έλα
όλνκα. Οηε ζπλέρεηα κνηξάδεη ζηα παηδηά από έλα ραξηάθη όπνπ ζα γξάςεη
ν θαζέλαο ηνπο αλώλπκα έλαλ ραξαθηεξηζκό πνπ δελ ζα ήζειε λα πεη πνηέ
θαλείο γηα απηόλ. Μ ζπληνληζηήο καδεύεη ηα ραξηηά θαη αξρίδεη λα
θαηαγξάθεη γύξσ από ην πεξίγξακκα απηέο ηηο ιέμεηο πνπ «πνλάλε». Ιε
θάζε ιέμε πνπ αλαγξάθεηαη ζεθώλεηαη έλαο καζεηήο θαη αζρεκίδεη κε
θάπνην ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπ ην ζθίηζν (πρ κνπηδνύξα, πάηεκα, ζθίζηκν
θηι) .
ii. Δξαζηεξηόηεηα : Πα 4Ο ηνπ εθθνβηζκνύ
 Άζθεζε: ζε ππν-νκάδεο
Μδεγία:Μ ζπληνληζηήο ρσξίδεη ηα παηδηά ζε 4 ππν-νκάδεο θαη κνηξάδεη
από έλα θύιιν εξγαζίαο. Ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηηο
ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα ζην παηδί ηνπ ζθίηζνπ.
-Ε 1ε νκάδα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε
άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζηηο ζθέςεηο ηνπ παηδηνύ ηνπ ζθίηζνπ. (πρ. ηη
ζθέθηεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, γηα ηνπο άιινπο, γηα ην παξόλ, ην κέιινλ θηι;)
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- Ε 2ε νκάδα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε
άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ ηνπ ζθίηζνπ. (πρ ηη
ληώζεη, θόβν, ληξνπή, ζηελνρώξηα, ελνρή θηι;)
-Ε 3ε νκάδα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε
άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζην ζώκα ηνπ παηδηνύ ηνπ ζθίηζνπ. (πρ πώο θαη πνύ
απνηππώλνληαη ζην ζώκα νη αξλεηηθέο ζθέςεηο/ζπλαηζζήκαηα;)
-Ε 4ε νκάδα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε
άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπ ζθίηζνπ.
(πρ κπνξεί λα θιαίεη,

λα απνκνλσζεί θηι). Ηάζε νκάδα νξίδεη έλαλ

εθπξνζώπνπ πνπ ζα απνηππώζεη πάλσ ζην ζθίηζν ηηο επηπηώζεηο πνπ είρε
λα επεμεξγαζηεί.
iii. Δξαζηεξηόηεηα: «Ηάλε Undo!»
 Άζθεζε: Μ ζπληνληζηήο πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ
λα αλαηξέζνπλ ηελ βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί ην παηδί-ζθίηζν κε όπνην ηξόπν
λνκίδνπλ.
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Οηελ αλαπιαηζίσζε ν ζπληνληζηήο είλαη
ζεκαληηθό λα επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο όηη όζν θαη αλ πξνζπαζήζνπλ λα
«νκνξθύλνπλ» ην παηδί ζθίηζν απηό πνηέ δελ ζα μαλαγίλεη όπσο ήηαλ
πξηλ. Μη πιεγέο πνπ δεκηνπξγεί ν εθθνβηζκόο κνηάδνπλ κε ηηο παξεκβάζεηο
πνπ έθαλαλ εθείλνη ζην ζθίηζν. Μη ζπλέπεηεο γίλνληαη αθόκε ρεηξόηεξεο αλ
αλαινγηζηεί θαλείο ηελ δύλακε ηνπ δηαδηθηύνπ θαζώο όηη αλεβαίλεη , κέλεη
εθεί γηα πάληα θαη δελ κπνξεί λα «καδεπηεί» όπσο ζηνλ θπζηθό θόζκν.
Γπηπιένλ, ε έθζεζε είλαη πνιιαπιάζηα θαζώο θαλείο δελ κπνξεί λα ειέγμεη
ηελ εκβέιεηα ηεο. Όζν θη αλ πξνζπαζήζνπλ λα δηνξζώζνπλ ηα πξάγκαηα
θαη λα απνινγεζνύλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, ζπρλά νη πιεγέο από ηνλ
εθθνβηζκό δελ επνπιώλνληαη θαη επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ αηόκνπ ζε
ζέκαηα όπσο ε εκπηζηνζύλε, νη ζρέζεηο θηι., ηόζν ζην παξόλ όζν θαη ζην
κέιινλ.

4. Μ ξόινο ησλ παξαηεξεηώλ
Δξαζηεξηόηεηα: «Φήκε: κηα κπάια πνπ κεγαιώλεη»
 Άζθεζε: νινκέιεηα

Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη ζηα παηδηά δηάθνξα ρξώκαηα πιαζηειίλεο
θαη ν θαζέλαο δηαιέγεη θαη θόβεη έλα θνκκάηη από ην ρξώκα ηεο επηινγήο
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ηνπ. Μ ζπληνληζηήο

μεθηλάεη ην παηρλίδη ζηνλ θύθιν δίλνληαο

δηθό ην

θνκκαηάθη πιαζηειίλεο ζην παηδί πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ θαη ηνπ δεηάεη λα
ην ελώζεη κε ην δηθό ηνπ. Πν παηδί κεηά ηα δίλεη ζην δηπιαλό ηνπ θαη θάζε
παηδί πξνζζέηεη ην θνκκαηάθη ηνπ θαη ζην ηέινο ηα θνκκαηάθηα
πιαζηειίλεο ελώλνληαη ζε κηα πνιύρξσκε κπάια πνπ επηζηξέθεη ζην
ζπληνληζηή. Πώξα ηνπο δεηά ν θαζέλαο λα αθαηξέζεη ην θνκκάηη πνπ
πξόζζεζε αξρίδνληαο ην παηρλίδη κε αληίζεηε θνξά.
Αλαπιαηζίσζε: Οπδεηνύλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ κηθξνύ θνκκαηηνύ
πιαζηειίλεο ζε κηα κεγάιε πνιύρξσκε κπάια πνπ ην θνκκαηάθη πνπ έβαιε
ν θαζέλαο ηνπο δελ κπνξεί λα καδεπηεί πίζσ θαη λα κηθξύλεη ε κπάια.
Γίλεηαη ν ζπζρεηηζκόο κε ηε δηαδηθηπαθή θήκε θαη κε ην πώο ν θαζέλαο
ζπκβάιεη ζην λα κεγαιώζεη θαη λα πάξεη δηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνύκε λα
ηηο ειέγμνπκε. Έηζη πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο θαλόλσλ αιιά θαη
πξνζσπηθώλ αμηώλ γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε
θαηλνκέλσλ ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ. (πρ δελ κεηαδίδνπκε ζε ηξίηνπο
κελύκαηα πνπ έρνπλ εθθνβηζηηθό πεξηερόκελν γηα άιινπο αλζξώπνπο, δελ
επηθξνηνύκε θαη θάλνπκε like ζε ηέηνην πεξηερόκελν, νξζώλνπκε ην
αλάζηεκα

καο

θαη

δείρλνπκε

ηελ

απνδνθηκαζία

καο

ζε

ηέηνηεο

ζπκπεξηθνξέο θηι)

5. Αληηκεηώπηζε ηνπ Ειεθηξνληθνύ Γθθνβηζκνύ
Δξαζηεξηόηεηα:

Νξσηόθνιιν

πξόιεςεο

θαη

αληηκεηώπηζεο

ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ (20’- 30’).
 Άζθεζε: νινκέιεηα

Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηάεη από ηνπο καζεηέο ηδέεο γηα λα θηηάμνπλ κηα
ιίζηα κε ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αλ ηα ίδηα ή θάπνηνο θίινο/ε
ηνπο ή ζπκκαζεηήο/ηξία

ηνπο πνπ γλσξίδνπλ, δερηνύλ ειεθηξνληθό

εθθνβηζκό. Έηζη ζα δηακνξθώζνπλ έλα πξσηόθνιιν ελεξγεηώλ πνπ κεηά
ζα θσηνηππήζνπλ θαη ζα πάξνπλ καδί ηνπο. Οπκπιεξσκαηηθά κπνξνύλ λα
ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα θηηάμνπλ αθίζεο γηα λα ελεκεξώζνπλ θαη ηνπο
ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν.
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Οεκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή: Ιεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ
βνεζήζνπλ ηα παηδηά

λα θάλνπλ

κπνξνύλ λα

θαιέο επηινγέο όηαλ έξρνληαη

αληηκέησπα κε «επηβιαβή» κελύκαηα ζε online ζύλδεζε.
1. Ιελ απνδέρεζηε αηηήκαηα θηιίαο από άηνκα πνπ δελ γλσξίδεηε
2. Ννηέ κελ ζπλνκηιείηε on line κε αλζξώπνπο πνπ δελ γλσξίδεηε
3. Κα είζηε πξνζεθηηθνί ζην ηη αλεβάδεηε ζην δηαδίθηπν
(θσηνγξαθίεο, θνηλνπνηήζεηο θηι)
4. Ιελ κνηξάδεζηε ηνπο θσδηθνύο αζθαιείαο ζαο κε θαλέλαλ παξά
κόλν κε ηνπο γνλείο ζαο.
5. Ιελ απνθαιύπηεηε πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν
6. Ιελ κνηξάδεζηε πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν κε άηνκα
πνπ δελ γλσξίδεηε πξνζσπηθά.
 Αλ δερηείηε ειεθηξνληθό εθθνβηζκό από άγλσζην:
-Ιελ απαληάηε ζε θαθνήζε θαη αγελή ζρόιηα.
-Νείηε ην ζε έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύεζηε.
-Απνζεθεύζηε ή λα εθηππώζηε ην κήλπκα.
-Ιπινθάξεηε ηνλ ρξήζηε.
-Αλαθέξεηε ην πξόβιεκα ζην safeline.gr
-Δεηήζηε βνήζεηα από ηελ Γξακκή Οηήξημεο «ΙΓ Ρπνζηεξίδσ» 800 11 800
15 ρσξίο ρξέσζε ηεο Ινλάδα Γθεβηθήο Ργείαο (Ι.Γ.Ρ.) ηεο Β΄
Ναηδηαηξηθήο Ηιηληθήο ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κνζνθνκείν Ναίδσλ «Ν.
& A. Ηπξηαθνύ»,
-Αιιάδεηε ζπρλά ηνπο θσδηθνύο αζθαιείαο
-Αιιάμηε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο ώζηε λα κπινθάξεηε αλεπηζύκεηα
κελύκαηα ή επαθέο
-Πειεθσλήζηε
- Γλεκεξώζηε ή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο αλ
θάπνηνο πρ έρεη δεκηνπξγήζεη ςεύηηθν δηθό ζαο πξνθίι.
 Αλ ιάβεηε έλα «επηβιαβέο» κήλπκα από έλαλ θίιν ή ζπκκαζεηή ζαο
-Οθεθηείηε πξηλ απαληήζεηε. Ιεξηθέο θνξέο είλαη θαιύηεξν λα
κνηξαζηείηε

ηα

ζπλαηζζήκαηά

ζαο

πξόζσπν

κε

πξόζσπν.

- Αλ απαληήζεηε, λα είζηε πξνζεθηηθνί κε ηα ιόγηα ζαο. Κα ζπκάζηε όηη
δελ κπνξείηε λα ηα πάξεηε πίζσ.
-Γπίζεο λα ζπκάζηε όηη ν άιινο δελ ζαο βιέπεη θαη δελ ζαο αθνύεη ...έηζη
δελ αληηιακβάλεηαη ην πώο ληώζεηε. „Ζζσο ζα κπνξνύζαηε κε θάπνηα
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ζεκάδηα/

emoticons

(ζηελνρσξεκέλνο,

λα

δειώζεηε

θάπσο

ην

πώο

ληώζεηε

κπεξδεκέλνο, ζπκσκέλνο, ληξνπηαζκέλνο θιπ)

-Ηξαηήζηε ην κήλπκα πξνζσπηθό. Ιελ ην πξνσζήζεηε ζε άιινπο. Αλ
ρξεηάδεζηε ζπκβνπιέο γηα ην πσο λα ρεηξηζηείηε ηε δύζθνιε θαηάζηαζε
κηιήζηε ζε όπνην πξόζσπν ζέιεηε. Δελ ρξεηάδεηαη λα ηξηγπξίδνπλ
κελύκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο.

Ηιείζηκν Οπλάληεζεο: «Ιηα θηινθξόλεζε ζε κήλπκα» (10΄)
 Άζθεζε: αηνκηθά
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο θνιιάεη ζηελ πιάηε θάζε παηδηνύ ηε ζειίδα κε ην
θύιιν δξαζηεξηόηεηαο «Έρεηο κήλπκα!». Πα παηδηά θηλνύληαη ζην ρώξν θαη
ην θαζέλα γξάθεη πάλσ ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ πνπ έρεη ν θάζε
ζπκκαζεηήο ηνπο έλα κήλπκα ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κηα θηινθξόλεζε ,
έλα ζεηηθό ζρόιην γηα ηνλ παξαιήπηε ηνπ. Οπλερίδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία
κέρξη λα γξάςνπλ όια ηα παηδηά ζε όινπο.
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή: Πν θάζε παηδί ζα πξέπεη λα ιάβεη ηόζα
κελύκαηα όζα ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο ηάμεο κείνλ έλα.
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ΡΘΖΗΑ ΓΖΑ ΠΜ 3ν ΓΞΓΑΟΠΕΞΖ
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«Έρεηο κήλπκα!»
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4ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα:
«Φηιίεο & ζρέζεηο ζην Δηαδίθηπν, δηαδηθηπαθή απνπιάλεζε»

Α

πηό ην εξγαζηήξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
θαηαλνήζνπλ κέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηελ δηαθνξά ησλ
θίισλ online θαη off line θαζώο θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη δελ κπνξνύλ

πάληα κε ζηγνπξηά λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ αιεζηλή ηαπηόηεηα ησλ αλζξώπσλ
πνπ γλσξίδνπλ ζην δηαδίθηπν.

Απαξαίηεηα Ριηθά:

o Ηόια ζεκηλαξίνπ ή πίλαθαο
o Άζπξα θύιια Α4
o Ιαξθαδόξνη
o αξηάθηα post it
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
o Φύιια εξγαζίαο TheYouthTechSpace
1.Ηαισζόξηζκα & ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν εξγαζηήξην
o Ρ/Ε θαη ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν
o • Copies of worksheet 1 from activity 1
Δξαζηεξηόηεηα: «Ννηνο είκαη;»
oΆζθεζε: νινκέιεηα

o αξηνηαηλία
blue
tak
Μδεγία:
Ηάζε κέινοήηεο
νκάδαο
ζπκπιεξώλεη έλα ζύληνκν αλώλπκν
εξσηεκαηνιόγην, κε

εξσηήζεηο / δειώζεηο όπσο

"Πν αγαπεκέλν κνπ

ζπγθξόηεκα
είλαη ...», «Πν πξάγκα γηα ην νπνίν είκαη πην πεξήθαλνο είλαη..." θαη "Έλα
πξάγκα πνπ ίζσο νη άιινη δελ λα μέξνπλ γηα κέλα είλαη ..."
Ιόιηο ηειεηώζνπλ όινη ηζαιαθώλνπλ ην ραξηί ηνπο θαη ην θάλνπλ κπαιάθη.
Ιε ην πνπ δίλεη ην ζύλζεκα ΝΑΙΓ! Μ ζπληνληζηήο μεθηλνύλ λα παίδνπλ
ραξηνπόιεκν πεηώληαο ό έλαο ζηνλ άιιν ηα κπαιάθηα από ραξηί

γηα

πεξίπνπ έλα ιεπηό. Οηε ζπλέρεηα, όηαλ ν ζπληνληζηήο θσλάμεη "STOP" ζα
πξέπεη όινη λα πηάζνπλ από έλα ράξηηλν κπαιάθη. Μη ζπκκεηέρνληεο
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δηαβάδνπλ κε ηελ ζεηξά ην εξσηεκαηνιόγην πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη
πξνζπαζνύλ λα θαηαιάβνπλ ζε πνηόλ αλήθεη.
Νξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο:
 Νόζν εύθνιν ήηαλ λα θαηαιάβεηε ζε πνηνλ αλήθε ην ραξηί ζαο; Πη
ζηνηρεία ρξεηαδόζαζηαλ ;
 Πη θαηλνύξην κάζαηε ν έλαο γηα ηνλ άιιν;
 Ιε πνην ηξόπν απνθαζίζαηε ηη ζα γξάςεηε;
 Νόζν εύθνιν είλαη λα καληέςνπκε αλ ηα πξάγκαηα πνπ κνηξάδνληαη νη
άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπκε ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ εαπηό ηνπο είλαη
αιήζεηα ή ςέκαηα
2. Φίινη θαη Ηνηλσληθά Δίθηπα (25΄)
 Άζθεζε: νινκέιεηα
Μδεγία: O ζπληνληζηήο δεηάεη από ηνπο καζεηέο/ ηξηεο λα γξάςνπλ ζε
έλα θνκκάηη ραξηί "ΚΑΖ " ή "ΌΖ " θαη λα απαληήζνπλ δείρλνληαο ην ραξηί
ηνπο, ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο ( ελαιιαθηηθά ζην ΚΑΖ κπνξνύλ λα
ζηαζνύλ όξζηα ή λα θαζίζνπλ ζην ΜΖ).
Γξσηήζεηο:
1. Έρεηε έλα ινγαξηαζκό ζε θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο;
2. Υξεζηκνπνηείηε έλα πξόγξακκα chat γηα λα κηιήζεηε κε ηνπο αλζξώπνπο
on-line; (απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άκεζα κελύκαηα (messenger)
ζπλνκηιίεο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θαη ζε e-mail)
3. Παίδεηε online παηρλίδηα πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα ζπλνκηιείηε ηαπηόρξνλα;
Οηηο εξσηήζεηο 4, 5, 6 απαληνύλ γξάθνληαο αξηζκνύο σο απάληεζε.
4.Πόζνπο θίινπο έρεηε ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν;
5. Πόζεο θίινπο έρεηε ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, από
παηρλίδηα, blogs θιπ;
6.Έρεηε online θίινπο πνπ δελ έρεηε ζπλαληήζεη πνηέ; Πόζνπο;
Μ ζπληνληζηήο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη δεηά
ζηελ ζπλέρεηα

από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζε έλα θύιιν ραξηί ηα

νλόκαηα όισλ ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπλνκηιήζεη
ειεθηξνληθά. (κε ηνπο ηξόπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ). Θα πξέπεη λα
θαηαγξάςνπλ ην θάζε όλνκα ζε κηα θάξηα ή post it πνπ ζα ηνπο δνζεί.
Αθνύ νινθιεξώζνπλ ηνπο δεηά λα θνιιήζνπλ ην όλνκα πνπ αληηζηνηρεί ζε
θάζε θαηεγνξία ηεο θόιιαο ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν «Οη άλζξσπνη κε ηνπο

66
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 66Page 66

νπνίνπο ζπλνκηιώ ειεθηξνληθά». Πα θνπηάθηα ζηνλ πίλαθα πξέπεη λα
γξάθνπλ :
Γίκαη πνιύ θνληά ζε απηό ην πξόζσπν (ζηελόο θίινο ή κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο)
Απηό ην άηνκν είλαη έλαο θίινο κνπ
Απηό είλαη έλαο ζπγγελήο, αιιά δελ είκαζηε θνληά
Απηό ην άηνκν είλαη έλαο γλσζηόο (θάπνηνο πνπ μέξσ, αιιά όρη θαη
ηόζν θαιά)
Δελ ην γλσξίδσ πξνζσπηθά απηό ην άηνκν
Μ ζπληνληζηήο ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Πνπο
ξσηά αλ ηνπο δεκηνπξγνύλ έθπιεμε ή αθόκε θαη αλεζπρία.; Ννηα είλαη ηα
είδε ησλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ή ζηα νπνία έρνπλ
πξόζβαζε γηα απηνύο νη άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ ειεθηξνληθά; Νώο νη
καζεηέο αηζζάλνληαη γη 'απηό;
3. Φίινη online θαη offline
 Άζθεζε: νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο ξσηά ηνπο καζεηέο λα ηνπ αλαθέξνπλ πνηεο είλαη
νη ηδηόηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνύ θίινπ θαη ηνπ θίινπ on line θαη ηηο
θαηαγξάθεη ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηηο νκνηόηεηεο/
δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. Γζηηάδεη από ηνπο αξηζκνύο ησλ online θίισλ ζε
εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνύο πνπ δελ γλσξίδνπλ ζηνλ θπζηθό
θόζκν θαη δεηάεη από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζθεθηνύλ γηαηί ζα κπνξνύζε
λα είλαη επηθίλδπλν λα έρεη θαλείο έλαλ online «θίιν» πνπ δελ ηνλ γλσξίδεη
ζην θπζηθό θόζκν.
εκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή : Σν λα γλσξίδεηο θόζκν ζην δηαδίθηπν είλαη ζαλ
βγαίλεηο έμσ ζηηο απόθξηεο. Ε πξαγκαηηθή ηαπηόηεηα ηνπ άιινπ είλαη θαιπκκέλε.
Αλ δελ μέξεηο ην «θνπζηνύκη ηνπ θίινπ ζνπ ηόηε δελ μέξεηο ζηα αιήζεηα ζε πνηνλ
κηιάο. Οπνηνδήπνηε online «θίινο» ζα κπνξνύζε λα πξνζπνηείηαη όηη είλαη θάπνηνο
άιινο ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα είλαη εθθνβηζηήο, λα ςάρλεη παηδηά κε
ζθνπό ηελ θαθνπνίεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο, λα ςάρλεη γηα
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπίηη ή ηελ νηθνγέλεηα γηα λα θιέςεη ρξήκαηα θιπ. Δελ
κπνξείο πνηέ λα μέξεηο κε ζηγνπξηά!
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4. Online αζθάιεηα / grooming
 Άζθεζε: νινκέιεηα

Μδεγία:Ναξαθνινύζεζε βίληεν θαη ζπδήηεζε: (20’)
https://www.youtube.com/watch?v=yENaEIL3MVA
Γλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή:
 Πεξηγξάςηε ηη είδαηε ζην βίληεν.
 Πσο κπνξνύκε λα ειέγρνπκε ζε πνηόλ πξαγκαηηθά κηιάκε ζην δηαδίθηπν;
 Γηαηί είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβνπκε πόηε θαλείο ςεύδεηαη ζην
δηαδίθηπν;
Πνηα είλαη κεξηθά από ηα θόιπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη κε
θαθέο πξνζέζεηο όηαλ ππνθξίλνληαη όηη ζέινπλ λα γίλνπλ θίινη καο;
 Γηα πνην ιόγν κπνξεί θάπνηνο λα καο θάλεη ηνλ θίιν ζην δηαδίθηπν;

Πν θίιηξν πξνζηαζίαο κνπ ζηηο θηιίεο κνπ ζην δηαδίθηπν! (25΄)
 Άζθεζε: ζε ππν-νκάδεο ησλ 4-5 αηόκσλ
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο «The youth tech space»
θαη δεηά από ηελ θάζε ππν-νκάδα λα θηηάμεη έλα ππνζεηηθό πξνθίι γηα
ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνληαο

θαηά λνπ

ηξόπνπο κε ηνπο

νπνίνπο κπνξεί λα παξακείλνπλ αζθαιείο ζην δηαδίθηπν. Οηελ νινκέιεηα
θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην πξνθίι ηεο.
Οεκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή:
Πνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο

όηη κπνξνύλ λα είλαη

αζθαιείο, όηαλ

κηιάλε κε αγλώζηνπο ζην δηαδίθηπν, εάλ:
 δελ κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κε online «θίινπο» πνπ δελ
γλσξίδνπλ ζηνλ θπζηθό θόζκν.
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Νξνζσπηθή

πιεξνθνξία

είλαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία

πξνζδηνξίδεη

αλζξώπνπο θαη ην πνύ δνπλ. Οε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: νλνκαηεπώλπκν,
δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, εκεξνκελία γέλλεζεο, όλνκα ηνπ ζρνιείνπ,
αζιεηηθά ζσκαηεία, πιήξε νλόκαηα γνλέσλ, αδειθώλ

 πνηέ κα πνηέ, δελ ζπλαληώληαη κε θαλέλαλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή από
εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ κόλν online
 πάληα κηινύλ ζε έλαλ έκπηζην ελήιηθα όηαλ θάπνηνο από ηνπο online
άγλσζηνπο θίινπο ηνπο, ηνπο δεηήζεη λα ζπλαληεζνύλ ζηελ
πξαγκαηηθή δσή
 πάληα ειέγρνπλ κε έλα έκπηζην ελήιηθα, εάλ θάπνηνο από ηνπο online
άγλσζηνπο θίινπο ηνπο ξσηήζεη γηα θάηη πνπ ηνπο θάλεη λα αλεζπρνύλ
ή ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ άβνια.
 Δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην πιήξεο νλνκαηεπώλπκν ή πξνθιεηηθά νλόκαηα
ρξήζηε θαη δελ κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο πνπ κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ
ηνπο «ιάζνο ηύπνπο» αλζξώπσλ
 είλαη ζεκαληηθό λα ειέγρνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο θάλνπλ δεκόζηεο , ώζηε
ν θαζέλαο λα κπνξεί λα ηηο δεη ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
ξεηάδεηαη λα ειέγμνπλ ηηο "Ξπζκίζεηο Απνξξήηνπ" ηνπο θαη λα θάλνπλ
ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο ηδησηηθέο ή νξαηέο κόλν
από ηνπο Φίινπο θαη όρη δεκόζηα.

6. Ηιείζηκν ζπλάληεζεο (10’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: «Κα πεη ν θαζέλαο κε ιίγα ιόγηα πώο ηνπ θάλεθε ην βησκαηηθό
εξγαζηήξην

69
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 69Page 69

ΡΘΖΗΑ ΓΖΑ ΠΜ 4ν ΓΞΓΑΟΠΕΞΖ

71
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 71Page 71

Μη άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιώ ειεθηξνληθά
Γίκαη πνιύ θνληά ζε απηό ην

Απηό

πξόζσπν (ζηελόο θίινο ή κέινο

γλσζηόο (θάπνηνο πνπ μέξσ,

ηεο νηθνγέλεηαο)

αιιά όρη θαη ηόζν θαιά)

Απηό ην άηνκν είλαη έλαο θίινο

Δελ

κνπ

απηό ην άηνκν

Απηό ην άηνκν
ζπγγελήο,

αιιά

ην

ην

άηνκν

γλσξίδσ

είλαη

έλαο

πξνζσπηθά

είλαη έλαο
δελ

είκαζηε

θνληά
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TheYouthTechSpace

Φσηνγξαθία
Όλνκα
Ειηθία
Οπλαηζζεκαηηθή
Ηαηάζηαζε
Απαζρόιεζε

Άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία

Likes:

Άικπνπκ κε
θσηνγξαθίεο
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5ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα: Ρπεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν
Οθνπόο ηoπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε
ελλνηώλ, όπσο ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, πξόιεςε ηεο θαηάρξεζεο θαη ηεο
πηζαλήο εμάξηεζεο από ην δηαδίθηπν θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, δηαδίθηπν θαη
ςπρνθνηλσληθή πγεία.

Απαξαίηεηα
δεηήκαηα γηα
ηνπο εαπηνύο ηνπο ή ηνπο νηθείνπο ηνπο.
Ριηθά:

o
o
o
o
o

Ηόια ζεκηλαξίνπ ή πίλαθαο
Ιαξθαδόξνη
αξηνηαηλία ή blue tak
Φύιια εξγαζίαο
Καραμέλες πέμτε διαφορετικώμ ειδώμ

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
1.Ηαισζόξηζκα & ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν εξγαζηήξην
Δξαζηεξηόηεηα: «Γιπθέο ρξσκαηνζπζηάζεηο» 15’
 Άζθεζε: αηνκηθά
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο πεξλά γύξσ-γύξσ ζηνλ θύθιν κε κηα ζαθνύια ή
θνπηί κε θαξακέιεο θαη δεηά από θάζε καζεηή λα δηαιέμεη κία θαξακέια
από ηελ ζαθνύια Πα ελεκεξώλεη όηη δελ πξέπεη λα ηηο θάλε αθόκα όκσο.
Αθνύ ζα έρνπλ επηιέμεη όια ηα παηδηά ηηο θαξακέιεο ηνπο, αλαξηά ζηνλ
πίλαθα, έλα ηακπιό ζην νπνίν έρεη γξάςεη ηα αθόινπζα:


Ηόθθηλν – αγαπεκέλν hobby/ςπραγσγηθή δξαζηεξηόηεηα



Νξάζηλν – αγαπεκέλν κέξνο



Ιπιε – αγαπεκέλε αλάκλεζε



Ηίηξηλν – θάηη γηα ην νπνίν είκαη πεξήθαλνο

75
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 75Page 75



Ννξηνθαιί – ηδόθεξ (πεο καο θάηη γηα ηνλ εαπηό ζνπ!)

Πνπο εμεγεί όηη θάζε είδνο/ρξώκα θαξακέιαο ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία ηνπ εαπηνύ ηνπο, κε ηα νπνία ζα ζπζηεζνύλ ζηνπο άιινπο. Οηελ
ζπλέρεηα θάζε παηδί κε ηελ ζεηξά παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ, μεθηλώληαο
κε ην όλνκα ηνπ θαη έπεηηα ιέγνληαο έλα ζηνηρείν ηνπ εαπηνύ ηνπ γηα θάζε
είδνο θαξακέιαο πνπ έρεη.
Οεκείσζε γηα ηνλ ζπληνληζηή. Θα πξέπεη ν ζπληνληζηήο λα έρεη θξνληίζεη
ώζηε γηα θάζε ρξώκα λα ππάξρεη ίζνο αξηζκόο από θαξακέιεο θαζώο ζα
κε απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξέζεη λα ρσξίζεη ηα παηδηά ζε ππν-νκάδεο γηα
επόκελε δξαζηεξηόηεηα.
2. Γηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο

ππεξβνιηθήο ελαζρόιεζεο θαη ηνπ

εζηζκνύ (5’)
 Άζθεζε: ειεύζεξνο ζπλεηξκόο
Μδεγία: ν ζπληνληζηήο ξσηάεη ηα παηδηά ηη ηνπο έξρεηαη ζην κπαιό όηαλ
αθνύλε ηε ιέμε «εζηζκόο από ην δηαδίθηπν».
Οεκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή: Μξηζκόο ηνπ εζηζκνύ βγαίλεη κέζα από ηα
ιεγόκελα ησλ παηδηώλ, θη ν ζπληνληζηήο ζπκπιεξώλεη κε έλαλ γεληθό
νξηζκό.
Μξηζκόο εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν : Ιε απιά ιόγηα κηιάκε γηα εζηζκό όηαλ ην
Δηαδίθηπν

απνθηά

κεγαιύηεξε

ζεκαζία

θαη

απνηειεί

πξώηε

πξνηεξαηόηεηα ζηε δσή καο, θαη ε ελαζρόιεζή καο κε απηό καο θάλεη λα
παξακεινύκε ηηο ππνρξεώζεηο καο, ηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ
εξγαζία καο. Έηζη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ παξεκβαίλεη ζηελ
πξνζσπηθή καο δσή, θπξηαξρεί ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο θαη απηό είλαη έλα
ζηνηρείν ηεο, ρσξίο ην νπνίν δελ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηε δσή καο.

Άζθεζε: θαηαηγηζκόο ηδεώλ (5’)
Μδεγία:
Α Οηάδην: Μινκέιεηα
Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ πνηέο δξαζηεξηόηεηεο
ζην δηαδίθηπν κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
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θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα. (πρ κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο, ηπρεξά παηρλίδηα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, online shopping θηι)
Β Οηάδην: ζε ππν-νκάδεο (25΄)
Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηα παηδηά λα ρσξηζηνύλ ζε πέληε ππννκάδεο
ζύκθσλα κε ην ρξώκα ηεο θαξακέιαο πνπ είραλ επηιέμεη ζηελ

αξρηθή

δξαζηεξηόηεηα. Οηελ ζπλέρεηα ηνπο δίλεη ηελ νδεγία:
« Γξάςηε κηα ζύληνκε θαληαζηηθή ηζηνξία

γηα θάπνηνλ πνπ είλαη

εζηζκέλνο ζε θάπνηα δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα. Πεξηγξάςηε απηό ην
άηνκν ( θύιν, ειηθία θιπ),

ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη

εζηζκέλν θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη απηό ζηε δσή ηνπ».
Οινκέιεηα:

Ε θάζε ππννκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο. Αθνύ

νινθιεξσζνύλ όιεο νη παξνπζηάζεηο ν ζπληνληζηήο αλαδεηθλύεη νκνηόηεηεο
θαη δηαθνξέο ζηηο ηζηνξίεο ησλ παηδηώλ.
3. Αμηνινγώληαο ηελ ζρέζε κνπ κε ηελ ηερλνινγία (20’)
 Άζθεζε: (αηνκηθά)(10’)
Μδεγία: Α΄ζηάδην. Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη

ην

Φύιιν

Γξγαζίαο

«Αμηνιόγεζε Περλνινγίαο»
Β΄ ζηάδην. Αλαπιαηζίσζε- αμηνιόγεζε ηξόπνπ δσήο θαη ζηνραζκόο
Νξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα


Πη απνθάιπςε ε ζπκπιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο;



Ήηαλ θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν;



Νόζν ζεκαληηθή είλαη γηα εζάο ε ηερλνινγία θαη ε δηαδηθηπαθή

ελαζρόιεζε ζπγθξηλόκελε κε άιιεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο;


Νόζν ρξόλν μνδεύεηε ζην δηαδίθηπν γηα ηα καζήκαηα ή ηελ

θνηλσληθή ζαο δηθηύσζε; Νώο ζπγθξίλεηε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε
ζρέζε κε ην ρξόλν πνπ μνδεύεηε ζε απηέο εθηόο δηαδηθηύνπ;
Οεκεηώζεηο γηα ηνλ ζπληνληζηή: Γμεξεπλήζηε σο ηάμε πώο ζα κπνξνύζε
λα αλαγλσξηζηεί ηη ζπληζηά «απνδεθηό ρξόλν».

Ννηνη είλαη νη θύξηνη

παξάγνληεο;
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Δίλσ θσλή (20΄)
 Άζθεζε: Ναηρλίδη ξόισλ
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηάεη από θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ζε παηρλίδη
ξόισλ ηηο ζπκβνπιέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ ζηνπο ήξσεο πνπ
έθηηαμαλ ζηηο ηζηνξίεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδύλνπο από ηελ
ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν θαζώο θαη πξνηάζεηο κε
ελαιιαθηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

8. Ηιείζηκν ζπλάληεζεο (10’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα πεη θαζέλαο κε ιίγα
ιόγηα πώο ηνπ θάλεθε ην βησκαηηθό εξγαζηήξην θαη ηη παίξλεη θεύγνληαο
από ην εξγαζηήξη
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ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ
Γθηηκήζηε πόζν ρξόλν μνδεύεηε ζηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο ζπλήζσο
ηελ εβδνκάδα.
Δραςτηριότητα

Χρόνοσ που

Χρόνοσ που

ξοδεφετε ςτον

ξοδεφετε ςτο

υπολογιςτή

κινητό ή ςτο tablet

Διαδικτυακι αναηιτθςθ – για διαςκζδαςθ
Διαδικτυακι αναηιτθςθ – για μακιματα
Αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων
Αποςτολι άμεςων μθνυμάτων
Συνομιλία με κάμερα
Κοινωνικι δικτφωςθ
Παρακολοφκθςθ και κοινοποίθςθ
περιεχομζνου βίντεο
Άλλα κακικοντα για τα μακιματα
Παιχνίδια
Αποςτολι μθνυμάτων
Αποςτολι φωτογραφιϊν
Τθλεφωνικζσ κλιςεισ
Κατζβαςμα εφαρμογϊν και ιχων κλιςεων
Ακρόαςθ μουςικισ
Λιψθ και επεξεργαςία φωτογραφιϊν και
βίντεο

υνολικζσ ώρεσ
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6ν Βησκαηηθό Γξγαζηήξη
ηνπ Νξνγξάκκαηνο Youth Tech
κε ζέκα:
Οεβαζκόο & Αμίεο ζην Δηαδίθηπν, Θεηηθή Δηαδηθηπαθή Οπκπεξηθνξά,

Α

πηό ην εξγαζηήξην
ζπκκεηέρνληεο

λα

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο
αλαγλσξίζνπλ

κέζα

από

βησκαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζεηηθήο ρξήζεο ηνπ

δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία
ηνπ λα έρνπλ κηα δηαδηθηπαθή παξνπζία πνπ λα δηέπεηαη από αμίεο θαη
θπξίσο από ζεβαζκό πξνο ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο.

Απαξαίηεηα Ριηθά:

o
o
o
o

Ηόια ζεκηλαξίνπ ή πίλαθαο
Ιαξθαδόξνη
αξηνηαηλία ή blue tak

o
o
o

αξηάθηα κε ηα γξάκκαηα , Η,
Φύιια εξγαζίαο
Ηνπβάξη κε κάιιηλε θισζηή

Post it ζε δηάθνξα ρξώκαηα

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ
Ηαισζόξηζκα & ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν εξγαζηήξην
1. Ναηρλίδη ελεξγνπνίεζεο: «Νξόζερε ηνλ Ζό!» (20‟)
 Άζθεζε: Μκαδηθή
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο κνηξάδεη ραξηάθηα ζηνπο καζεηέο όπνπ ζε έλα
ραξηάθη γξάθεη ην γξάκκα Η θαη απηόο πνπ ζα ην πάξεη ζα είλαη ν Ηαθόο
ηνπ Δηαδηθηύνπ, ελώ ζηα ππόινηπα ζα αλαγξάθεηαη ην γξάκκα  όπνπ νη
ππόινηπνη καζεηέο ζα είλαη νη απινί ξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Μη ξήζηεο
ζηέθνληαη ζε κηα γξακκή ζηελ ζεηξά από ηελ κηα πιεπξά ηεο ηάμεο (δελ
πξέπεη λα ππάξρνπλ εκπόδηα) θαη ν Ηαθόο θάζεηαη ζηελ κέζε θαη δίλεη ην
ζύλζεκα ιέγνληαο: «Γίκαη ν Ηαθόο ηνπ Δηαδηθηύνπ, γηα πξνζπαζήζηε λα
πεξάζεηε από ηνλ ρώξν κνπ!!» Μη ξήζηεο πξνζπαζνύλ λα πεξάζνπλ
απέλαληη ρσξίο λα ηνπο αθνπκπήζεη ν Ηαθόο. Ηάζε θνξά πνπ θαηαθέξλεη
λα πηάζεη έλαλ από ηνπο ρξήζηεο θσλάδεη Tag θαη ξήζηεο γίλεηαη Ζόο θαη
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πξέπεη λα πηαζηεί κε ην έλα ρέξη κε ηνλ Ηαθό έρνληαο ηελ δπλαηόηεηα κε
ην έλα ρέξη θαη ηα δύν ηνπ πόδηα λα κεηαθηλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαθό
ώζηε λα ηνλ βνεζήζεη λα πηάζεη θαη άιινπο ρξήζηεο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο
γίλνληαη Ζνί. Ιόιηο νη ρξήζηεο πεξάζνπλ ζηελ απέλαληη πιεπξά ν Ηαθόο θαη
νη Ζνί θσλάδνπλ όινη καδί ην ίδην ζύλζεκα κε πξηλ θαη ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη γηα όζνπο γύξνπο ρξεηάδεηαη ώζηε λα γίλνπλ όινη Ζνί θαη ν
ηειεπηαίνο ρξήζηεο πνπ κέλεη γίλεηαη ν έκπηζηνο ελήιηθαο πνπ αξρίδεη θαη
ειεπζεξώλεη

ηνλ

Ηπβεξλνρώξν

θαη

ηνπο

ξήζηεο

από

ηνπο

ηνύο

αλαδεηθλύνληαο ηελ ζεκαζία πνπ έρεη λα απεπζπλόκαζηε ζε ελήιηθεο πνπ
εκπηζηεπόκαζηε όηαλ ζπλαληάκε δπζθνιίεο ζην δηαδίθηπν.
2. Θεηηθή δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά (20’)
 Άζθεζε: ζε ππν-νκάδεο
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο ζπδεηά κε ηα παηδηά θαη ηνπο αλαθέξεη όηη πνιινί
καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ κε θίινπο, λα δεκηνπξγήζνπλ δηθό ηνπο πεξηερόκελν θαη
γηα λα κνηξαζηνύλ πιηθό. Οηελ ζπλέρεηα ν ζπληνληζηήο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε
ππν-νκάδεο θαη ηνπο δεηά λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο όπνπ ζα
ηνπο δώζεη κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
«θεθηείηε

ηνπο ζεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα

ρξεζηκνπνηήζεηε ππεξεζίεο όπσο ην Facebook, ην YouTube, θηι.

Γηα

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο όπνπ ην Facebook θαη ην
YouTube έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεζνύλ ρακέλνη ζπγγελείο. Σν Twitter
έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελεκεξώλεη δσληαλά ζρεηηθά κε θπζηθέο
θαηαζηξνθέο.

Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ππεξεζηώλ θνηλσληθήο

δηθηύσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαιό ζθνπό.» Καηαγξάςηε ηηο ηδέεο
ζαο ζηνλ θύιιν εξγαζίαο πνπ ζα ζαο δνζεί. θεθηείηε κηα ζεηηθή δξάζε
πνπ ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε ζαλ ηάμε ή ζαλ ζρνιείν αμηνπνηώληαο ην
δηαδίθηπν κε ηελ βνήζεηα»
3. Αμίεο ζην Δηαδίθηπν.

(20’)

Δξαζηεξηόηεηα: «Πη παίξλσ θαη ηη δίλσ γηα έλα θαιύηεξν δηαδίθηπν»
 Άζθεζε :Οε ππν-νκάδεο (ρσξηζκόο )
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Ηάζε ππν-νκάδα ζα πξέπεη λα ζπδεηήζεη θαη λα θαηαιήμεη ζην πνηεο είλαη
εθείλεο νη αμίεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην
δηαδίθηπν δειαδή ηη είλαη απηό πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ. Μ δεύηεξνο
άμνλαο ζπδήηεζεο ζα αθνξά ην ηη κπνξνύλ λα πάξνπλ, δειαδή ηη νθέιε
κπνξνύλ λα έρνπλ από ηελ νξζή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.

Πνπο

δηεπθξηλίδνπκε όηη ην δεηνύκελν δελ είλαη λα βξνπλ πνηα είλαη ηα ζεηηθά ηεο
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθώο αιιά ην πώο εθείλνη θαη νη γύξσ ηνπο ζα
σθειεζνύλ αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δηέπεηαη από θάπνηνο θαλόλεο. Πέινο,
ηνπο δεηάκε πνην λα νξίζνπλ πνην κπνξεί λα είλαη ην θίιηξν πξνζηαζίαο
ηνπο δειαδή ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα είλαη αζθαιείο θαη νη ίδηνη
αιιά θαη νη άιινη όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν. Ε θάζε νκάδα
θαηαγξάθεη ζε ρξσκαηηζηά post it ηηο απαληήζεηο ηεο θαη ν ζπληνληζηήο ηα
θνιιάεη ζε έλα θύιιν ζεκηλαξίνπ ζην νπνίν έρεη ην πεξίγξακκα κηα νζόλεο
ππνινγηζηή.
4. Δίθηπν ζεηηθώλ θίισλ- έλα δίρηπ πξνζηαζίαο» (20’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: Ε νκάδα ζρεκαηίδεη έλαλ θύθιν όπνπ όινη ζηέθνληαη όξζηνη.
Λεθηλνύλ κε έλαλ εζεινληή πνπ θξαηώληαο ηε κηα άθξε ηεο θισζηήο ελόο
θνπβαξηνύ ζην δάρηπιό ηνπ, πεηά ην θνπβάξη ζε θάπνηνλ άιιν ιέγνληαο
ην όλνκα ηνπ πξνζώπνπ πνπ ηνπ ην ζηέιλεη καδί κε έλα θαιό - έλα ζεηηθό
γλώξηζκα πνπ έρεη απηό ην πξόζσπν γηα λα είλαη θίινο, ή ιέγνληαο
«πεηώ ην ζρνηλί ζηνλ/ζηελ … γηαηί ηνλ εθηηκώ επεηδή είλαη π.ρ. εηιηθξηλήο
ή έρεη θαιό ρηνύκνξ θιπ. Απηόο πνπ αθνύεη ην όλνκά ηνπ, πηάλεη ην
θνπβάξη, πεξλά ηελ θισζηή από ην δάρηπιό ηνπ θαη κεηά πεηά ην θνπβάξη
ζε θάπνηνλ άιιν θάλνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη
έσο όηνπ ην θνπβάξη πεξάζεη θαη ζηνλ ηειεπηαίν ηεο νκάδαο θαη έρεη γίλεη
έλαο θνηλσληθόο ηζηόο.
Οεκείσζε γηα ηνλ Οπληνληζηή : Μ ζπληνληζηήο κπνξεί λα αλαπιαηζηώζεη
ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή ηνλίδνληαο ζηνπο καζεηέο όηη είλαη ζεκαληηθό
λα ζπκνύληαη πσο όπσο απηό ην θνπβάξη ηνπο έρεη όινπο ελσκέλνπο θαη
ζπλδεδεκέλνπο κεηαμύ ηνπο κέζα από κηα πνιύ ζεηηθή δηαδηθαζία έηζη θαη
εθείλνη ζα πξέπεη λα πξνζπαζνύλ λα αμηνπνηνύλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ώζηε λα είλαη ζεηηθόο ηξόπνο ζύλδεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη
ζύλαςεο ζρέζεσλ.

84
[Type the company address]
[Type the company address]

Page 84Page 84

9. Ηιείζηκν ζπλάληεζεο (15’)
 Άζθεζε: ζηελ νινκέιεηα
Μδεγία: Μ ζπληνληζηήο δεηά από ηνπο καζεηέο λα πεη θαζέλαο κε ιίγα
ιόγηα πώο ηνπ θάλεθε ην βησκαηηθό εξγαζηήξη/ πξόγξακκα (αλ έρνπλ
πινπνηεζεί θαη ηα πξνεγνύκελα εξγαζηήξηα) θαη έλαλ ζηόρν πνπ ζα ήζειε
λα βάιεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ
θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
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ΡΘΖΗΑ ΓΖΑ ΠΜ 6ν ΓΞΓΑΟΠΕΞΖ
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Νίλαθαο – ξεζηκνπνηώληαο ην Δηαδίθηπν κε ζεηηθό ηξόπν
Facebook

________________
Νώο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο ζειίδεο κε ζεηηθό ηξόπν;

Ηαηαγξάςηε έλα πξαγκαηηθό παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην πώο νη
άλζξσπνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν κε ζεηηθό ηξόπν.
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Σι Παίρνω:

Σι Δίνω

Σο φίλτρο
προςταςίασ μου
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Οπκπιεξσκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο
Φηηάρλσ ηε δηθή κνπ θακπάληα γηα έλα θάιπηεξν δηαδίθηπν!
 Άζθεζε: Οε νκάδεο
Μδεγία : Μ ζπληνληζηήο αθνύ ρσξίζεη ηα παηδηά ζε ηζόπνζεο νκάδεο,
δίλνληάο ηνπο αλαθαηεκέλα θνκκάηηα εηθόλσλ ζε παδι πνπ ζα ηα ελώζνπλ
θη έηζη θάζε νκάδα ζα ελώζεη ηελ εηθόλα ηεο, δεηάεη από ηελ θάζε νκάδα
λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο αθίζα γηα ηελ Εκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ.
Πνπο δίλεη ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
Νξώηα, ζθέθηείηε ηη ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε γηα λα βνεζήζεηε λα γίλεη
ην δηαδίθηπν έλα θαιύηεξν κέξνο γηα ηνπο λένπο ζαλ θαη εζάο. Γξάςηε ηηο
ηδέεο ζαο. Ιεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα ζθεθηείηε πεξηιακβάλνπλ: ην
λα κελ πξνσζείηε αξλεηηθά ζρόιηα, θνηλνπνηήζεηο ή εηθόλεο, ην λα
ζπκβνπιεύεηε

ηνπο θίινπο θαη γλσζηνπο ζο ηνπο λα επηθνηλσλνύλ

ζην δηαδίθηπν κε ζεβαζκό θ.ά. Οθέςνπ ζρεηηθά κε ην ζρέδην ηεο αθίζαο
– λα είζαη δεκηνπξγηθόο!
Θάβε ππόςε ηηο ζπκβνπιέο παξαθάησ.

Οπκβνπιέο γηα ην ζρέδην ηεο αθίζαο
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Εκέξα αζθαινύο Δηαδηθηύνπ!
Οπκβνπιέο γηα ην Ορέδην ηεο Αθίζαο







Πίηινο πνπ καγλεηίδεη ην βιέκκα
Όκνξθα γξαθηθά
Οσζηή δνκή θαη θαιή ρξήζε ηνπ ρώξνπ
ξσκαηηζηή
Γπθνινδηάβαζηε
Μπηηθά ελδηαθέξνπζα

Οπκβνπιέο γηα ην Ιήλπκα ηεο Αθίζαο
 ξεζηκνπνίεζε έλα θαζαξό κήλπκα
 Οηγνπξέςνπ όηη ην κήλπκα ζνπ είλαη βαζηζκέλν ζην ζέκα
 Ιεξηθέο θνξέο νη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ πεξηζζόηεξα
από ηα ιόγηα
 Οθέςνπ ζρεηηθά κε ην θνηλό ζνπ
Θπκήζνπ!
 Αν σπηζιμοποιείρ θυηογπαθίερ, εικόνερ ή πεπιεσόμενο πος έσει
δημιοςπγηθεί από κάποιον άλλον, ζιγοςπέτος όηι έσειρ ηην άδεια να ηιρ
σπηζιμοποιήζειρ. Μποπεί να ιζσύοςν οι νόμοι πεπί πνεςμαηικών
δικαιυμάηυν.
Αν σπηζιμοποιείρ εικόνερ από ηο Google, κλίκαπε ζηα «Επγαλεία
Αναζήηηζηρ», κλίκαπε «Δικαιώμαηα Χπήζηρ» (usage rights) και επέλεξε ηιρ
«εηικεηοποιημένερ για επανάσπηζη» (labelled for reuse) εικόνερ.
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Για ηη ζςγγπαθή ηος ςλικού αξιοποιήθηκαν ωρ πηγέρ ηα παπακάηω
εγσειπίδια, βιβλία, άπθπα και ιζηόηοποι.
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