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Σχχετικά
Ο θεσμός του D
Diana Award αποτελεί κλ
ληρονομιά τηης Πριγκίπισ
σσας
Ντα
αϊάνα, η οποίία είχε την πεποίθηση
π
ότι τα νεαρά άτομα έχουν τη
δύναμη να αλλλάξουν τον κόσμο προςς το καλύτεερο. Γι αυτό
ό θα
πρέέπει να δίδο
ονται στους νέους
ν
ευκαιρρίες για εξέλλιξη και ερεθίσματα να εμπλέκονται σε
δρά
άσεις κοινωνιικού χαρακτή
ήρα.
Είμ
μαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε
δ
ττην αμέρισττη στήριξη τη
ης ΑΕ του Πρρίγκιπα Ουίλλιαμ
καιι της ΑΕ Πρίίγκιπα Χάρρυ, καθώς κα
αι της ομάδα
ας τους στο Royal Char ities Forum του
Δού
ύκα και της Δούκισσας
Δ
το
ου Κέιμπριτζζ και του Πρίίγκιπα Χάρρυ
υ.

ολή μαςς
Η αποστο
Ηα
αποστολή μα
ας είναι να εμ
μπνέουμε κα
αι να αναγνω
ωρίζουμε τηνν κοινωνική δδράση σε
νεα
αρά άτομα. Αυτό
Α
επιτυγχχάνεται:




Ενδυνα
αμώνοντας τα
α νεαρά άτοομα να κάνου
υν τη διαφορ
ρά και να αξιιοποιήσουν το
μέγιστο
ο των δυνατο
οτήτων τουςς
Εμπλέκκοντας τα νεα
αρά άτομα σστα προγράμ
μματά του Diana Award, που τους
παρέχο
ουν τη δυναττότητα να ξεεχωρίσουν μέσω της κοιννωνικής δρά
άσης
Ενθαρρ
ρύνοντας νεα
αρά άτομα ν α συνεισφέρ
ρουν στις κοινότητές τουυς

ΗΑ
Αποστολή του
υ θεσμού Diana Award υ
υλοποιείται μέσω
μ
τεσσάρ
ρων βασικώνν
προ
ογραμμάτωνν:

1.. Το Πρόγρααμμα Diana Award – πουυ αναγνωρίζζει την αξία των
τ νέων ανθθρώπων.
2.. Το Δίκτυο του Diana Award
A
– που
υ στηρίζει την κοινωνική συνοχή και ππροάγει την
κοινωνική δράσ
ση των νέων.

3.. Η εκστραττεία Anti‐Bullying του Diaana Award – που παρέχει σε νεαρά άτομα,
επα
αγγελματίες και γονείς τιις ικανότητεςς και την αυττοπεποίθηση
η να αντιμεττωπίζουν κάθ
θε
μορρφή παρενόχχλησης.

4.. Το Πρόγρααμμα καθοδδήγησης του Diana Awarrd – που στηρρίζει νεαρά άάτομα που
βρίίσκονται σε κίνδυνο.
κ
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Εισα
αγωγή στο
σ πρό
όγραμμα
α Be Strrong Onnline
Το ψηφιακό αποτύπωμα είνα
αι η τέταρτη ενότητα του προγράμμ
ματος Be Stro
rong Online, ενός νέου
ημιουργήθηκκε από το θεεσμό Diana Award
A
και τη Vodafone,, για να βοη
ηθηθούν οι
εργαλεείου που δη
μαθηττές στην εξερ
ρεύνηση του ψηφιακού κκόσμου.
Tο πρό
όγραμμα καλλύπτει διαφο
ορετικές πτυ
υχές του ψηφ
φιακού κόσμ
μου, από τα ηλεκτρονικά
ά παιχνίδια
και τιις φωτογρα
αφίες που βγάζει κάποοιος τον εαυτό του (selfies) ωςς την προστασία της
ιδιωτικκότητας, τις εφαρμογές και την κο ινωνική δικττύωση. Το Be
B Strong O nline κάνει χρήση της
φιλοσο
οφίας της ομ
μοταγούς εκπαίδευσης ((peer‐to‐peer education)): κάθε ενότηητα παρέχει το σύνολο
των ανναγκαίων εργαλείων, ώσ
στε οι εκπαιδδευτικοί να εκπαιδεύουν
ε
ν μία μικρή ομάδα μαθη
ητών (τους
«Μαθη
ητές – Μένντορες» σε θέματα τεχχνολογίας / Tech Train
ners) που μμε τη σειρά
ά τους θα
εκπαιδ
δεύσουν άλλλους μαθητές του σχολείίου.
Η ομάδ
δα αυτή τωνν Μαθητών – Μεντόρωνν μπορεί στη
η συνέχεια να διδάξει κα
αι άλλες ενότητες, που
θα είνναι διαθέσιμ
μες κατά το
ους επόμενοους μήνες. Το
Τ πρόγραμ
μμα έχει σχε
χεδιαστεί για
α να είναι
ευέλικκτο και συνιιστάται η εκπαίδευση ννα γίνει σε μαθητές ηλικίας 7‐9 εετών από Μαθητές
Μ
–
Μέντο
ορες (Tech Trrainers) που είναι τουλάχχιστον 9 ετώ
ών.
οσοφία αυτή
ή της ομοτα
αγούς εκπαίδδευσης (pee
er‐to‐peer education) βα
ασίζεται στιςς ιδιαίτερα
Η φιλο
επιτυχχημένες μεθ
θόδους που χρησιμοπο ιήθηκαν στο
ο Πρόγραμμ
μα Anti‐Bulllying Ambasssador του
οργανισμού Dianaa Award, το
ο οποίο εκπ
παιδεύει νέέους ως Πρ
ρεσβευτές (A
Ambassadors) για την
καταπολέμηση του
υ εκφοβισμο
ού σε σχολείία και οργανώσεις νέων. Μέχρι τώρα
α έχουν εκπα
αιδευτεί ως
Anti‐Bullying Ambassadors πά
άνω από 17..000 νεαρά άτομα στο Ηνωμένο Βα
ασίλειο τα οποία
ο
είναι
υπεύθ
θυνα για την ευαισθητοπ
ποίηση σχετιικά με τον εκκφοβισμό, τη
ην οργάνωσηη εκστρατειώ
ών, και την
ασφάλλεια των συννομηλίκων το
ους τόσο στοον ψηφιακό όσο και στο
ον διαδικτυα
ακό κόσμο. Στοχεύουμε
Σ
να ενισ
σχύσουμε τη
ην αυτοπεπο
οίθησή τους και να τους εφοδιάσουμ
με με τις απα
αιτούμενες δεξιότητες,
δ
για να
α αντιμετωπ
πίσουν τον εκφοβισμό και, εστιάζοντας σε ολόκληρη ττη σχολική κοινότητα,
στοχεύ
ύοντας να αλλλάξει η κου
υλτούρα του
υ σχολείου κα
αι τη στάση των μελών ττου έναντι φαινομένων
φ
εκφοβ
βισμού
Το Diaana Award συνεργάσττηκε με τη Vodafone για τη δημ
μιουργία τοου Be Stron
ng Online,
χρησιμ
μοποιώντας την προσέγγγιση ομοτα
αγούς εκπαίίδευσης (p
peer‐to‐peerr education), ώστε να
ενδυνα
αμώσει τουςς μαθητές κα
αι να τους δδώσει τη δυνατότητα να
α μοιραστούύν τις γνώσεις τους για
τον ψ
ψηφιακό κόσ
σμο. Το πρ
ρόγραμμα έχχει σχεδιασ
στεί με τέτο
οιο τρόπο, ώστε να εμπλουτίζει
ε
διαθεμ
ματικά το ανναλυτικό πρό
όγραμμα του
υ σχολείου.
αλύπτει επίσ
σης μία ευρρεία κλίμακκα θεμάτων,, εστιάζοντα
ας σε κάθε πτυχή της
Το πρόγραμμα κα
ψηφια
ακής ζωής τω
ων νεαρών ατόμων,
α
δίνοοντας έμφασ
ση όχι μόνο στην προστα
ασία της ιδιω
ωτικότητας
και τη
η διαδικτυα
ακή επικοινω
ωνία, αλλά και στα μέσα
μ
κοινωννικής δικτύω
ωσης, τα ηλλεκτρονικά
παιχνίδ
δια, τις φω
ωτογραφίες που βγάζειι κάποιος τον
τ
εαυτό του
τ
(selfies)) και πολλλά ακόμη.
Διδάσκκοντας τις ενότητες του
υ Be Strong O
Online, οι μαθητές θα αποκτήσουν
α
μία σειρά δεξιοτήτων
δ
συμπεεριλαμβανομ
μένης της άσ
σκησης επιχεειρηματολογγίας και άσκκησης ηγεσία
ας, και της ικανότητας
καθοδήγησης των ομοίων.
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Εισαγωγή
ή στην ενότητα
ε
α Ψηφια
ακό Απο
οτύπωμ
μα
Η εενότητα αυττή έχει τίτλλο «Ψηφια
ακό
απο
οτύπωμα».
Οι
νέέοι
σήμερρα
μεγγαλώνουν σε μια ψηφιακή εποχχή:
έχο
ουν μάθει να
α ζουν με το διαδίκτυο. ΤΤα
πλεεονεκτήματα
α
αυττής
ττης
δια
ασυνδεδεμέννης
ηλικκίας
είνναι
αδιιαμφισβήτηττα. Ωστόσο, το γεγονός όότι
οι ννέοι μεγαλώ
ώνουν μαζί και μέσα απ
πό
από
ό την διαδικκτυακή τουςς έκφραση, θθα
πρέέπει να τους οδηγήσεει στην ορθθή
δια
αχείριση
του διαδικκτυακού τοους
απο
οτυπώματοςς
Μια
α πρόσφατη μελέτη1 τηςς Ofcom έδειιξε
ότι οι νέοι θέέλουν να μοιράζονται τα
προ
οσωπικά τους στοιχεία online, αλλλά
κυρρίως μόνο με
μ τους φίλο
ους τους. 655%
τωνν παιδιών ηλλικίας 12‐15 θα ήθελαν να
βλέέπουν οι φίίλοι τους φω
ωτογραφίες ή
βίνττεο που τρα
αβήχτηκαν όταν είχαν βγγει
έξω
ω, οι μισοί θα
θ ήθελαν να
ν βλέπουν οι
φίλλοι την τοπο
οθεσία τουςς, και 58% θθα
μοιιράζονταν πλληροφορίες σχετικά με το
τι κκάνουν με το
ους φίλους το
ους.
Τι θ
θα συμβεί όμως αν οιι πληροφορίίες
αυττές φτάσου
υν μακρύτερ
ρα από τοους
φίλλους τους on
nline;
Ό,ττι κάνετε online αφήνει ένα ψηφια
ακό
απο
οτύπωμα – ένα είδος ηλεκτρονικκής
εκδ
δοχής ίχνουςς γραπτής πα
αρουσίας. Είίτε
σε
πρό
όκειται για
α την ανάρτηση
α
ιστο
ολόγια, είττε για βινντεο‐ιστολόγγιο
(vlo
ogging), για διαμοιρασμό
δ
ό αναρτήσεω
ων
στα
α μέσα κοινω
ωνικής δικτύ
ύωσης, tag τοου
εαυ
υτού σας ή των φίίλων σας σε
φω
ωτογραφίες ή διαμοιρασμός ττης
σε
τοπ
ποθεσίας σας
σ
όταν πηγαίνετε
π
οποιαδήποοτε
κάπ
ποια
εκδ
δήλωση,
ενέέργειά σας online συνισττά το ψηφια
ακό
σαςς αποτύπωμα.

1

Έκκθεση Ofcom 2015
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Το
ο αποτύπωμα αυτό δδημιουργεί ένα
μό
όνιμο αρχείο
ο και δυνητικκά μπορεί να
α το
δεει οποιοσδή
ήποτε. Ό,τι κάνετε on
nline
μπ
πορεί να ανντιγραφεί, να
α διαμοιρασ
σθεί
ή να αποθηκευτεί από τρίτους. Αυτό
Α
ση
ημαίνει ότι μια φωτογρραφία σας που
μο
οιράστηκε κάποιος φίλοος σας στα μέσα
μ
κο
οινωνικής δικτύωσης
δ
μμπορεί να πάει
π
μα
ακριά και δεεν είναι εύκοολο να σβησ
στεί.
Μέρη
Μ
του ψηφιακού σας αποτυπώμα
ατος
– οι λεπτομέρειες εκείνες που
μο
οιράζεστε όταν
ό
εγγρά
άφεστε σε μια
δω
ωρεάν εφα
αρμογή ή υπηρεσία –
μπ
πορούν να
α χρησιμοοποιηθούν για
εμ
μπορικούς σκοπούς από τρίτους.

ενότηττας
της
Ψηφιιακό
Σκκοπός
απ
ποτύπωμα είναι να εννθαρρύνει τους
τ
η
μα
αθητές
να
α
σκεφτοούν
πώς
δρ
ραστηριότηττά τους onlline μπορείί να
την
επ
πηρεάσει
την
φήμμη
και
ιδ
διωτικότητά τους στην ππραγματική ζωή.
ζ
Οι νέοι άνθρωποι δεν έχχουν πρόβλημα
να
α μοιράζοντται τη ζωή τους online
e με
το
ους φίλους τους,
τ
ωστόσσο, ποια είνα
αι η
μα
ακροχρόνια επίπτωση ποου ενδέχετα
αι να
έχχουν οι πληροφορίες α
αυτές αν τις δει
κά
άποιος μελλοντικός εργοδότης ή
υπ
πεύθυνος εισαγωγής σε σχολλείο;
Λα
αμβάνετε υπ
πόψη σας όττι τα προσωπ
πικά
δεεδομένα που μοιράζεσττε ενδέχεται να
χρ
ρησιμοποιηθ
θούν για εμμπορικό όφεελος
απ
πό κάποιον τρίτο;
τ
Παρακάτω εξετάζονταιι τα βασ
σικά
ατος
σττοιχεία του ψηφιακού αποτυπώμα
κα
αι της ιδιω
ωτικότητας, μέσα από ένα
ειισαγωγικό βίντεο και συζήτηση. Οι
Μαθητές
Μ
– Μέντορες (Tecch Trainers) στη
συ
υνέχεια μπο
ορούν να εππιλέξουν μετταξύ
τεεσσάρων δρα
αστηριοτήτω
ων, μέσα από
ό τις
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οπο
οίες εισέρχο
ονται εις βάθ
θος σε κάποοια
σημ
μεία του θέμ
ματος:
◯

◯

◯

◯

Το Κο
ουίζ μου σε ψηφια κή
μορφή
ή παρέχει στους
σ
μαθηττές
μια ευ
υκαιρία να σκεφτούν τη
διαδικττυακή τους συμπεριφορρά
καθώς επίσης και τα
τ υπέρ και τα
κατά του
τ
να μοιρ
ράζεται κανεείς
πληροφ
φορίες onlin
ne
Η Δραστηριότητα Dragons’ Deen
εξετάζεει τέσσερα διαφορετιικά
παραδείγματα
της
onli ne
ηριότητας νέων
ν
από ττην
δραστη
οπτική γωνία ενό
ός υπευθύνοου
ωγής σ σχολεείο
εισαγω
Το Τα
αξίδι των Προσωπικώ
ών
Δεδομένων σκοπ
πό έχει να
θητοποιήσει
ευαισθ
τοους
μαθητέές,
οιι
οποίίοι
αποκαλλύπτουν τα
α προσωπιικά
τους
δεδομένα
α
ότταν
εγγράφ
φονται
σε
σ
δωρε άν
ή
εφαρμ
μογές,
ισττοσελίδες
υπηρεσ
σίες
Τέλος, η δραστηριό
ότητα του
μου Τείχους εξετάζει
ε
το
Μόνιμ
γεγονό
ός ότι το ψηφ
φιακό τους
αποτύπ
πωμα είναι μόνιμο
μ
και σσε
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δημόσια θέα μέσσα από μια
διαδρ
ραστική γραππτή εργασία
α
Οποιοδήποτε μέλος του ππροσωπικού μπορεί να
διιοργανώσει το
τ πρόγραμμμα αυτό. Μπ
πορεί να
είίναι ένας εκπ
παιδευτικός , μέντορας, ή
επ
πικεφαλής της
τ ομάδας ννέων: εφόσο
ον
εννδιαφέρεστεε να βοηθήσεετε τους μαθ
θητές να
ανναπτύξουν τις δεξιότητέςς τους, μπορ
ρείτε να
σττηρίξετε τους Μαθητές – Μέντορες (Tech
(
Trrainers) σε όλη τη διάρκεεια του προγγράμματος.
Με
Μ τη διεξαγω
ωγή της ενόττητας Ψηφια
ακό
απ
ποτύπωμα, οι
ο Μαθητές – Μέντορες
(TTech Trainerss) θα αναπτύύξουν μία σεειρά
δεεξιοτήτων απ
πό τη δημόσσια ομιλία κα
αι την
πα
αρουσίαση, ως την ομαδδική εργασία
α,
τη
ην έρευνα κα
αι την καθοδδήγηση. Στο
τέέλος του εικο
οσάλεπτου μμαθήματος με
μ
το
ους μαθητές, οι Μαθητέςς – Μέντορεες
(TTech Trainerss) θα έχουν:
◯

◯

◯

εξετάσει την έννοια του ψηφια
ακού
ματος και τα
α κύρια σημ
μεία
αποτυπώμ
του
δώσει την ευκαιρία στους μαθη
ητές
να καταννοήσουν τηνν σημασία της
«θετικής»
» online συμππεριφοράς
βοηθήσει τους μαθηττές να χρησιμ
μοποιούν
την online
e παρουσία ττους προς όφ
φελός τους
και να προ
οστατεύουν τη φήμη του
υς στην
πραγματική ζωή
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Πώ
ώς λειτο
ουργεί
Η ενότητα Ψηφ
φιακό Αποτύπ
πωμα ακολοουθεί τη
φιλλοσοφία «εκπ
παίδευσης του
τ εκπαιδευ
υτή». Με τη
παιδευτικόςς ‐
βοή
ήθεια του πα
αρόντος οδηγού, έναςΕκπ
Σύννδεσμος του
υ σχολείου (εεσείς!) θα δώ
ώσει σε μία
ομά
άδα νεαρών ατόμων, του
υς «Μαθητέ ς – Μέντορεες
(Tech Trainers),, τα εργαλεία
α και τη γνώ ση που
απα
αιτούνται για
α να διδάξου
υν ένα σύντοομο «μάθημα»
σε μικρότερουςς μαθητές. Μέσω
Μ
της επιιμορφωτικήςς
συννάντησης, θα
α εστιάσετε στο Σχέδιο μ
μαθήματος
που
υ θα χρησιμο
οποιήσουν οι
ο Μαθητές – Μέντορες
(Tech Trainers),, κάνοντας πρόβα
π
και πα
αρουσιάζοντας
τις διάφορες δρ
ραστηριότηττες που περιέέχει, και
ανα
απτύσσονταςς τις δεξιότητες που απα
αιτούνται για
α
να μιλήσουν σεε μία τάξη μιικρότερων μα
αθητών και να
ν
παρραδώσουν με
μ επιτυχία το μάθημά τοους.
Ηπ
προσέγγιση αυτή
α
αποτελλεί μία σπουδδαία ευκαιρίία
για
α τους Μαθηττές – Μέντορ
ρες (Tech Traainers) να
ανα
απτύξουν τηνν αυτοπεποίίθησή τους κκαι την
ικα
ανότητά τουςς να παρουσιιάζουν . Πρόόκειται για
ένα
αν αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγήής της
διδ
δασκαλίας, διότι είναι πιο
ο πιθανό οι μ
μαθητές να
ακο
ούσουν με προσοχή άλλα
α νεαρά άτοομα όσον
αφο
ορά στο διαδ
δίκτυο, ιδίως εάν οι εκπα
αιδευτές είνναι
μόλλις λίγα χρόννια μεγαλύτεεροι από του
υς
εκπ
παιδευόμενο
ους μαθητές.. Ακόμη, συννεπάγεται
μείίωση του φόρτου στο προσωπικό, κά
άτι που οδηγγεί

ηση του αριθθμού των συ
υμμετεχόντω
ων
σε αύξη
μαθητώ
ών.
Το μάθημα που θα παραδώσου
υν οι Μαθητές –
Μέντορ
ρες (Tech Traainers) διαρκεί περίπου είκοσι
λεπτά, παρόλο πουυ είναι σχεδια
ασμένο με γνώμονα
την ευεελιξία και μππορούν να πρ
ροσαρμόσου
υν τη
διάρκειιά του στο διιαθέσιμο χρονικό πλαίσιιο είτε
προσαρ
ρμόζοντας ττη διάρκειά του
τ ή προσθέτοντας
επιπλέο
ον δραστηριιότητες αν χρ
ρειαστεί. Το μάθημα
απευθύ
ύνεται σε μα
αθητές ηλικία
ας 7‐9ετών, και
κ
συνιστο
ούμε οι Μαθθητές – Μένττορες (Tech Trainers)
T
να είνα
αι μεγαλύτερρης ηλικίας–9
9 ετών και άνω.
Όλα αυ
υτά τα εργαλλεία έχουν σχχεδιαστεί έτσ
σι ώστε να
είναι ευ
υέλικτα. Θα
α διαπιστώσεετε ότι στον παρόντα
π
οδηγό έχουμε
έ
κάνεει προτάσεις για προσαρμογές.
Ωστόσο
ο, μη διαστά
άσετε να προσαρμόσετε την
τ
ενότητα
α στο δικό σα
ας περιβάλλλον, τις ηλιακκές
ομάδεςς, καθώς και το διαθέσιμ
μο χρόνο.
Ο παρώ
ών Οδηγός εφ
φαρμογής θα σας
ά με την εκπ
κατατοπίσει σχετικά
παίδευση των
Μαθητών – Μεντόρρων (Tech Trrainers) και το
τ
πώς να αξιοποιήσεττε στο έπακρ
ρο το Ψηφια
ακό
Αποτύπ
πωμα.

Πο
οιός είνναι ποιό
ός
Στο
ον παρόντα οδηγό
ο
γίνετα
αι αναφορά σσε 4 διαφορετικές ομάδεες ατόμων:

Όνομα
Ποιος είναι
ε
Συνντονιστής
Εσείς – ο εκπαιδευ
υτικός ή
προ
ογράμματο
ος επικεφα
αλής οργάννωσης νέωνν,
υπεύθυ
υνος του πρρογράμματο
ος

Μα
αθητές –
Μέέντορες
σε θέματα
τεχχνολογίας
(Teech Trainerss)
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Η ομάδ
δα των μαθη
ητών που
αναλαμ
μβάνουν τηνν υλοποίησ
ση
του προ
ογράμματοςς

Ρόλος
Εκπαίδ
δευση των Μ
Μαθητών –
Μεντόρων (Tech TTrainers) κα
αι
παροχή
ή της αναγκκαίας
υποστή
ήριξης για ττη διασφάλλιση
της αποτελεσματιικότητας τω
ων
μαθημ
μάτων
Συνεργγασία ανά ζζεύγη για τη
ην
παράδοση εικοσά
άλεπτου
μαθήμ
ματος ανά θθεματική
ενότηττα σε ομάδεες μικρότερ
ρων
μαθητώ
ών

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

Οδηγός εφαρμογής

Μα
αθητές

Η ομάδ
δα των νεαρρών ατόμωνν
που επιμορφώνοννται από του
υς
Μαθητέές – Μέντορρες (Tech
Trainers)

Γοννείς

Οι γονεείς των μαθ ητών

Παρακολούθηση εικοσάλεπττων
μαθημ
μάτων, παροοχή
ανατρο
οφοδότησηης και
συμμεττοχή σε συμμπληρωματτικές
δραστη
ηριότητες
Συμμεττοχή στις
συμπληρωματικέςς
δραστη
ηριότητες, όόπου αυτό
απαιτεείται

Προ
οετοιμα
ασία
Ως Συντονιστήςς του προγρά
άμματος εσεείς
οτελείτε τον κύριο παράγοντα
απο
επιιτυχίας του προγράμματο
π
ος αυτού στοο
σχο
ολείο ή την ομάδα
ο
νέων. Στο τέλος τοου
μήννα, οι Μαθηττές – Μέντορ
ρες (Tech
Trainers) τους οποίους εκπ
παιδεύσατε θθα
ουν ενισχύσεει την αυτοπεεποίθηση
έχο
του
υς και θα έχο
ουν αναπτύξει τις
δεξξιότητές τουςς στο να κάνουν μια
παρρουσίαση– και
κ θα έχουνν συνεισφέρεει
καττά απτό τρόπ
πο στην κοινότητά τους.
Οι μ
μαθητές που
υ θα εκπαιδεεύουν , με τ η
σειρά τους θα ανοίξουν
α
το διάλογο
σχεετικά με την ασφάλεια σττο διαδίκτυοο,
έχο
οντας συμμεττάσχει σε μία
α διαδραστιική
ενό
ότητα, η οποίία αυξάνει την
ευα
αισθητοποίη
ηση για τα ζητήματα αυτά
ά.
Ελπ
πίζουμε αυτή
ή η ενότητα να
ν ήταν
χρή
ήσιμη για εσά
άς, ώστε να συνεχίσετε ττις
συνναντήσεις μεε την ομάδα των Μαθητώ
ών
–Μ
Μεντόρων (Teech Trainers), ούτως ώσττε
καιι αυτοί με τη σειρά τους να
συννεχίσουν τις επιμορφωτιικές
συνναντήσεις σα
ας και αξιοπο
οιώντας τα
εργγαλεία που οι
ο επόμενες ενότητες
ε
θα
παρρέχουν. που
Για να αποφέρεει η διαδικασ
σία τα τα
ανα
αμενόμενα αποτελέσματ
α
τα απαιτείτα
αι
λίγο
ος χρόνος κα
αι προσπάθεεια από εσάςς.
Αν επιλέξετε να
α πραγματοπ
ποιήσετε
όκληρο το πρ
ρόγραμμα τω
ων 10
ολό
ενο
οτήτων που θα
θ κυκλοφορ
ρήσουν τουςς
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πόμενους μή
ήνες, ο μέγισστος χρόνος που
π
επ
θα
α απαιτηθεί είναι ο εξήςς:
◯ Σύσταση της
τ ομάδας σσας των
Μαθητώνν – Μεντόρω
ων (μία φορά
ά)
◯ 2 – 2,5 ώρ
ρες εκπαίδευυσης των
Μαθητώνν – Μεντόρω
ων (μηνιαίως))
◯ Οργάνωση του χρόνου
υ των Μαθητών
– Μεντόρων (Tech Traainers) για τη
ην
παράδοση
η των εικοσά
άλεπτων
ενοτήτων ανά ζεύγη – είτε πρωινέές
είτε απογευματινές ώ
ώρες, στα
διαλείμμα
ατα (μηνιαίω
ως)
◯ Πρέπει να
α παρευρίσκεεται ένας
εκπαιδευττικός, όπως ο δάσκαλοςς
της τάξης. Αλλά και εσσείς μπορεί να
ν
θελήσετε να συνοδεύύσετε τους
εκπαιδευττές σας στις πρώτες τουςς
ενότητες για
γ να διασφ
φαλίσετε ότιι
όλα κυλού
ύν ομαλά .
◯ Προαιρετικά: συνάντη
ηση με την
ομάδα σα
ας για ανατροοφοδότηση
(μηνιαίωςς)
Μόλις
Μ
η δομή αυτή παγιω
ωθεί, η ομάδα
σα
ας των Μαθη
ητών Μεντό ρων θα
εννδυναμώνεται και θα εππιδεικνύει μία
α
πιιο ενεργητική προσέγγισση σε ζητήμα
ατα
πο
ου αφορούνν το διαδίκτυυο.
σ
να
α παρίστατα
αι ένας
Είίναι επίσης σημαντικό
εκκπαιδευτικόςς κατά τη διά
άρκεια της
εκκπαίδευσης των Μαθητώ
ών – Μεντόρ
ρων (Tech
Trrainers), για παράδειγμα
α ο δάσκαλοςς της
τά
άξης. Βεβαιω
ωθείτε ότι γννωρίζει ότι πρ
ρέπει να
είίναι διαθέσιμ
μος σε περίππτωση που
πρ
ροκύψουν προβλήματα συμπεριφορ
ράς κατά

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

Οδηγός εφαρμογής

τη δ
διάρκεια τηςς ενότητας. Ίσως κι εσείςς να
θελλήσετε να είσ
στε παρών, ιδίως
ι
αν νιώ θετε ότι
οριισμένοι από τους Μαθηττές – Μέντορρες
(Tech Trainers) χρειάζονται επιπρόσθεττη
υπο
οστήριξη.
αι επίσης ση
ημαντικό να εμπλέξετε κα
αι τους
Είνα
γοννείς στο πρόγγραμμα. Το Ενημερωτικόό
Ένττυπο περιέχεει πληροφορίες για τους γονείς
σχεετικά με την ασφάλεια σττο διαδίκτυοο και τον
τρό
όπο με τον οπ
ποίο μπορού
ύν να στηρίξ ουν τη

μά
άθηση των παιδιών
π
τουςς. Κάθε ενότητα
πεεριλαμβάνειι μια δραστηηριότητα
πα
αρακολούθη
ησης, την οποοία οι μαθηττές
μπ
πορούν να συμπληρώσο
σ
ουν μαζί με τον
τ γονέα
ή τον κηδεμόννα τους. Για να εμπλέξεττε τους
γο
ονείς στο πρόγραμμα, τι θα λέγατε να
ν τους
σττείλετε ένα μήνυμα
μ
μέσω
ω του σχολικκού
εννημερωτικού
ύ δελτίου ή ττων μέσων
κο
οινωνικής δικτύωσης;

ΕΕργαλεία
Το σύνολο των εργαλείων που
π απαιτού
ύνται για τη λειτουργία
λ
της ενότητας «Ψηφιακό
απο
οτύπωμα» διατίθεται για
α δωρεάν λήήψη στον ισττότοπο.
Περριλαμβάνοντται:
◯
◯
◯
◯
◯
◯

O παρών οδ
δηγός εκπαιδ
δευτικών
1 σχέδιο μα
αθήματος
Έντυπα δρα
αστηριότητα
ας και έντυποο παρακολού
ύθησης δρασ
στηριότητας (στο τέλος του
τ
Σχεδίου μα
αθήματος)
1 παρουσία
αση PowerPo
oint
1 βίντεο στο YouTube (https://www
w.youtube.co
om/watch?v=VLH3FqUdTT00 )
1 ενημερωττικό έντυπο για
γ μαθητέςς και 1 για το
ους γονείς τους

πίνακας καταδ
δεικνύει πώςς τα εργαλεία
α είναι σχεδια
ασμένα για κο
οινή χρήση:
Οπ
Εργγαλείο
Παρ
ρών οδηγός
εκπ
παιδευτικών

Κοινό
Εσείς (μέέλος του
προσωπιικού)

Σχέέδιο μαθήματτος

Μαθητέές –
Μέντορ ες (Tech
Trainerss)

Βίνττεο στο YouTTube

Μαθητέές –
Μέντορ ες (Tech
Trainerss) /
μαθητές

Φύλλα δραστηρ
ριότητων
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Μαθητέές –
Μέντορ ες (Tech
Trainerss) /

Σκοπός
Επισκόπηση
η της ενότηταας και του
οδηγού για την εκπαίδευυση των
Μαθητών – Μεντόρων ((Tech Trainers)
Είναι ο οδηγγός που θα χχρησιμοποιού
ύν
οι Μαθητέ
ές – Μέντορρες (Tech
Trainers) για
γ να παραδδώσουν την
εικοσάλεπτης ενότητα
Η ενότητα ξεκινά
ξ
με τουυς Μαθητές –
Μέντορες (Tech Trainners) να
προβάλουν το σύντομο ααυτό βίντεο και
να το συζηττούν με την οομάδα
Κατά την αρ
ρχική τους εκκπαίδευση, οι

Μαθητές – Μέντορεςς (Tech
Trainers) θα
θ επιλέξουνν μία από τις

Οδηγός εφαρμογής

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

μαθητές

Φύλλο παρακολλούθησης
δρα
αστηριότηταςς

Μαθητέςς και γονείς

Παρ
ρουσίαση Po
owerPoint

Μαθητέές –
Μέντορ ες (Tech
Trainerss) και

τέσσερις αυ
υτές δραστηρριότητες για
παράδοση. Τα φύλλα αυυτά εξηγούν
αναλυτικά τη
τ δραστηριόότητα και
περιέχουν όλα
ό τα συμπλληρωματικά
στοιχεία που πρέπει να δδοθούν στο
πλαίσιο τηςς δραστηριότηητας
Οι Μαθητέ
ές – Μέντορρες (Tech
Trainers) τα
τ μοιράζουνν στους
μαθητές σττο τέλος του μαθήματος

Για χρήση από
α τους Μα
αθητές –
Μέντορες (Tech Trainners) κατά τη
η
διάρκεια το
ου μαθήματοος

μαθητές
Ενη
ημερωτικό ένντυπο

Μαθητέςς και γονείς

Αυτό το γεννικό ενημερω
ωτικό έντυπο
μπορεί να χρησιμοποιηθ
χ
θεί από τους
Μαθητές – Μεντορες κααι τους μαθη
ητές.
Επίσης, περ
ριέχει ερωτήσσεις και
απαντήσεις για τους γοννείς

Ξεεκινώνττας
Για να ξεκινήσεετε, πρέπει να επιλέξετε
τηνν ομάδα Tech
h Trainer σαςς. Καθώς η
ενό
ότητα απευθύνεται σε μα
αθητές
ηλιικίας 7‐9ετώνν, σας συνιστούμε να
επιλ
ιλέξετε εκπαιδευτές ηλικκίας 9 και άνω
ω,
αλλλά αυτό μπορείτε να το προσαρμόζετ
π
τε
ανά
άλογα με τις ανάγκες σας.
Μπ
πορείτε να έχχετε όσους εκπαιδευτές
ε
επιιθυμείτε. Θα
α παραδίδουνν το μάθημά
ά
του
υς ανά ζεύγη, οπότε μία ομάδα με
ζυγγό αριθμό πα
αιδιών είναι προτιμότερηη.
Σκεεφτείτε ποιοι από τους μαθητές
μ
σας
είνα
αι οι πιο καττάλληλοι για
α το ρόλο
αυττό. Έχουν αρ
ρκετή αυτοπεεποίθηση για
α
να π
πραγματοπο
οιήσουν ένα μάθημα σε
μία
α ομάδα μικρ
ρότερων μαθ
θητών;
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Μπορεί
Μ
η εκπ
παίδευση αυττή να
απ
ποτελέσει μέέρος ενός υφ
φιστάμενου
πρ
ρογράμματο
ος εθελοντισ μού ή
τεελειοποίησης δεξιοτήτωνν;
Μετά
Μ
την επιλ
λογή των μελλών της, μπο
ορείτε να
συ
υναντηθείτε όλοι μαζί γιια τη ενότητα
α
Εκκπαίδευση του εκπαιδευυτή. Αυτή
πεεριλαμβάνειι πρόβα των δραστηριοτήτων που
πεεριέχονται στο
σ Σχέδιο μα
αθήματος, συνεπώς
κα
αλό θα ήταν να φέρετε μμαζί σας τα
απ
παιτούμενα υλικά για αυυτές– δηλαδ
δή στυλό,
χα
αρτί, και φύλ
λλα δραστηρριότητας.
Εκκτυπώστε έννα αντίγραφοο του Σχεδίο
ου
εκκπαίδευσης και του ενη μερωτικού εντύπου
ε
γιια κάθε train
ner, προβάλεετε το Powerpoint και
ξεεκινάμε!

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

Οδηγός εφαρμογής

Εκκπαίδευ
υση τωνν Μαθηττών – Μεντόρω
Μ
ων
(Tecch Trainners)
Οι δ
δεξιότητες που
π θα βελτιώσουν οι Teech Trainers ύστερα
ύ
από την εκπαίδεευσή τους:

Σκο
οπός
Στη
ην ενότητα αυτή θα διδάξετε τους
Μα
αθητές – Μένντορες (Tech
h Trainers)
σαςς πώς να κάννουν μάθημα
α σχετικά με
τηνν ασφάλεια στο
σ Διαδίκτυ
υο και τις
σχεετικές δεξιόττητες.
Χρο
ονική διάρκεεια
Συννιστούμε να αφιερώσετεε περίπου 2
ώρεες στην ενόττητα αυτή, ώστε
ώ
να
αρκετό χρόννο
δώσ
σετε στους εκπαιδευτές
ε
να αφομοιώσουν τις πληρο
οφορίες και ννα
ο
Αναττρέξτε στη
«δέέσουν» σαν ομάδα.
σελλίδα 13 για να
ν δείτε τις διαφορετικές
δ
ς
επιλ
ιλογές διάρκειας ενοτήτω
ων.
Προ
οαπαιτούμεενα

ου
Εκκτυπώστε έννα αντίγραφοο του Σχεδίο
εκκπαίδευσης και του ενημμερωτικού
ενντύπου για κάθε
κ
trainer, και προβάλλετε
Po
owerpoint.
Τα
α φύλλα δρα
αστηριότηταας που
απ
παιτούνται για
γ τις δρασττηριότητες
διιατίθενται σττο τέλος τουυ εντύπου
«ΣΣχέδιο εκπαίίδευσης».
Να έχετε εύκα
αιρα τα υλικά
ά που
απ
παιτούνται για
γ τις δρασττηριότητες
σύ
ύμφωνα με το
τ σχέδιο εκκπαίδευσης.
Βά
άλτε να παίξξει το βίντεο «Έφηβοι
συ
υζητούν την ιδιωτικότητα
α online»
κά
άνοντας κλικκ στον ακόλοουθο σύνδεσ
σμο:
htttps://www.youtube.com
m/watch?v=V
VLH
3FFqUdT00

Επ
πισκόπη
ηση της επιμορ
ρφωτική
ής συνά
άντησης

Σύνντομη περιγγραφή των χρονικών ορρίων που πρέπει
π
να τηρηθούν σττο πλαίσιο των
ενο
οτήτων κατάρ
ρτισης των Μαθητών
Μ
Μεεντόρων – Te
ech Trainers.
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Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

Δραστηριότητα
Συστάσεεις
Εισαγωγγή στο
Ψηφιακκό αποτύπω
ωμα
Εξέταση
η σχεδίου
μαθήμα
ατος
Βασικοίί κανόνες

Εισαγωγγικές
δραστηρ
ριότητες
Επιλογή
ή
δραστηρ
ριότητας

Συμπλλη
ηρωματικές
Δραστηριότητες

Ανατροφ
φοδότηση

Ολοκλήρωση

Οδηγός εφαρμογής

Περιιγραφή
Δρασ
στηριότητε ς για να “σπ
πάσει ο πάγγος”,
επεξξήγηση καθθηκόντων, έντυπο δέσμ
μευσης
Ορισ
σμός του «Ψ
Ψηφιακού Αποτυπώμα
Α
ατος»,
γιατίί εξετάζουμ
με το θέμα αυτό
α
Μοιράστε το σχχέδιο μαθήματος και
αναττρέξτε σε α υτό για να έχετε μία γεενική
εικόνα.
Επανναλάβετε τοους βασικο
ούς κανόνες που
πρέπ
πει να εξηγή
ήσουν οι Μαθητές
Μ
–
Μένντορες (Techh Trainers) στους μαθητές
στηνν αρχή της εενότητας
Βίντεο και συζή
ήτηση. Δρασ
στηριότητα με
πίνα
ακα.
Χωρίστε τις 4 δ ραστηριότη
ητες στην ομάδα
των μαθητών, ώ
ώστε να προ
οετοιμαστο
ούν και
να παρουσιάσο
π
ουν στην υπ
πόλοιπη ομά
άδα τις
παρα
ατηρήσεις κκαι την ανα
ατροφοδότη
ηση και
την επιλεγμένη
ε
δραστηριό
ότητα
Συζη
ητήστε τις
συμπ
πληρωματι κεςδραστηρ
ριότητες.
Διαττρέξτε τα εννημερωτικά
ά έντυπα προς
μαθητές / γονείίς που θα μοιράσουν
μ
οι
ο
Μαθ
θητές – Μένντορες (Tecch Trainers) στον
καθέένα
Τρόπ
πος με τον οοποίο οι Μαθητές
Μ
–
Μένντορες (Techh Trainers) θέλουν
θ
να
λάβο
ουν ανατροοφοδότηση από τους
μαθητές
Επόμ
μενα βήματτα & καθορισμός των
συνα
αντήσεων. Α
Απαντήστε στις
ερωττήσεις/ανη συχίες των Μαθητών
Μενντόρων () – ((Tech Trainers)

Εκκτιμώμενη διάρκεια
200 λεπτά
5 λλεπτά
5 λλεπτά

5 λλεπτά

200 λεπτά
300 λεπτά

5 λλεπτά

5 λλεπτά

155 λεπτά

Διιαφορεττικές επ
πιλογές διάρκειας ενοττήτων
Εάν δ
δεν έχετε στη
η διάθεσή σας τις δύο ώ
ώρες που απα
αιτούνται για
α την ενότηττα εκπαίδευσ
σης,
μπορρείτε να προσαρμόσετε την
τ ενότητα,, χρησιμοποιιώντας μία από
α τις παρα
ακάτω επιλογγές που
ταιριιάζει στο πρό
όγραμμά σας.
2 ωρ
ριαίες ενότηττες
Μπορείτε να οργγανώσετε δύ
ύο ενότητες κκατά τη διάρ
ρκεια του δια
αλείμματος γγια φαγητό ή μετά τη
ού ωραρίου.
λήξη του σχολικο
Ενότητα 1:
◯
◯

Συστάσεις (20 λεπτά)
Ψηφιακό Αποτύπ
πωμα ‐ Εισαγγωγή (5 λεπττά)

Από τηνν
εκστραττεία
καταπολλέμησης
του bulllying του
The Diaana Award

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
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Εξέτα
αση σχεδίου μαθήματος (5 λεπτά)
Βασιικοί κανόνες (5 λεπτά)
Εισαγγωγικές δρα
αστηριότητεςς (20 λεπτά)
Ζητήστε από τους μαθητές να
α εργαστούνν ανά ζεύγη για
γ να προεττοιμάσουν τηη δραστηριό
ότητα
πριν την έναρξη της
τ ενότηταςς 2 (5 λεπτά))
Ενότητα 2:
Ανακκεφαλαίωση. Οι μαθητέςς έχουν στη δδιάθεσή τους λίγα λεπτά
ά να κάνουν ππρόβα τη
δρασ
στηριότητά τους
τ
(10 λεπττά)
Παρο
ουσιάσεις κα
αι παρατηρήσεις σχετικά
ά με τη δραστηριότητα (3
30 λεπτά)
Συμπ
πληρωματικέές δραστηριό
ότητες (5 λεπ
πτά)
Αναττροφοδότηση
η (5 λεπτά)
Ολοκκλήρωση (15
5 λεπτά)
1 ωρ
ριαία ενότητα
α
Αν σα
ας πιέζει ο χρόνος, μπορ
ρείτε να επιλλέξετε μία μό
όνο από τις δραστηριότη
δ
ητες την οποίία θα
προεετοιμάσουν οι
ο Μαθητές – Μέντορες (Tech Traine
ers) και παρα
αλείψτε τη δδραστηριότηττα «για
να σπ
πάσει ο πάγο
ος»:
Εισαγγωγή (5 λεπ
πτά)
Εξέτα
αση σχεδίου μαθήματος (5 λεπτά)
Βασιικοί κανόνες (5 λεπτά)
εισαγγωγική δρασ
στηριότητα (10 λεπτά)
Ετοιμ
μάστε 1 δρασ
στηριότητα, είτε ανά ζεύ
ύγη ή ως ομά
άδα (5 λεπτά
ά)
Παρο
ουσιάστε τη δραστηριότητα και τις π
παρατηρήσειις (10 λεπτά))
Συμπ
πληρωματικέές δραστηριό
ότητες (5 λεπ
πτά)
Αναττροφοδότηση
η (5 λεπτά)
Ολοκκλήρωση (15
5 λεπτά)
4 20λλεπτες ενότη
ητες
Μπορείτε να οργγανώσετε συ
υντομότερες ενότητες στα διαλείμμα
ατα ή στα κεννά ή και μετά
ά τη λήξη
του σ
σχολικού ωρ
ραρίου .

◯
◯
◯
◯
◯

Ενότητα 1:
Εισαγγωγή (10 λεπ
πτά)
Εξέτα
αση σχεδίου μαθήματος (5 λεπτά)
Βασιικοί κανόνες (5 λεπτά)
Ενότητα 2:
εισαγγωγική δρασ
στηριοτήτα (10 λεπτά)
Επιλο
ογή και προεετοιμασία δρ
ραστηριοτήττων (10 λεπτά)
Ενό
ότητα 3:
◯ Δραστη
ηριότητες κα
αι ανατροφοδδότηση (15 λεπτά)
λ
◯ Συμπλη
ηρωματικές δραστηριότη
δ
ητες (5 λεπτά
ά)
Ενό
ότητα 4:
◯ Ανακεφ
φαλαίωση ερ
ργασίας (10 λλεπτά)
◯ Ανατρο
οφοδότηση και
κ ολοκλήρω
ωση (10 λεπττά)

Από τηνν
εκστραττεία
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του bulllying του
The Diaana Award
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Οδηγόςς Εκπαίδευσης
1. Συστάσ
σεις (20 λεπτά
ά)
Ζηττήστε από το
ον καθένα να
α παρουσιάσσει τον εαυτό
ό του. Για να
α «σπάσει ο ππάγος» και για
γ
να δ
διευκολύνεττε τα μέλη τη
ης ομάδας να
α γνωριστού
ύν καλύτερα,, επιλέξτε αππό τις ιδέες που
π
παρρατίθενται παρακάτω,
π
ή προτείνετε μία δική σαςς.

Όλα
α «στη φόρ
ρα»

Δώσε πά
άσα

2 Αλήθειε ς 1 Ψέμα

Στα μέλη της ομάδας
ο
δίνεετε ένα σακκουλάκι με
καρραμέλες. Ο καθένας
κ
μπο
ορεί να πάρ
ρει όσες
θέλλει και να τιςς
ακο
ουμπήσει σττο τραπέζι
μπρροστά του. Μόλις
Μ
τελεειώσουν όλλοι,
ανα
ακοινώνετε στην
ομά
άδα ότι πρέπει ο
καθ
θένας να δώ
ώσει τόσες
πλη
ηροφορίες για
γ τον
εαυ
υτό του, όσεες και οι
καρραμέλες που
υ έχει
μπρροστά του

Η ομάδα δημιουργεεί έναν
κύκλο. Έννα μέλος της ομάδας
έχει τη μπ
πάλα, την πετά
π
σε
άλλο μέλλος της ομάδ
δας και
μαζί δίνε ι το όνομά του
αποδέκτη
η της πάσαςς. Η
ομάδα συ
υνεχίζει να πετά την
μπάλα κα
ατ’ αυτόν το
ον τρόπο
μέσα στοον κύκλο και πρέπει
να θυμάτται τη σειρά
ά με την
οποία δόόθηκαν οι πάσες. Η
διαδικασσία
επαναλα μβάνεται,
χρησιμοπ
ποιούνται και δύο
νέες μπά
άλες και ο ρυ
υθμός
αιχνίδι
επιταχύν εται. Το πα
τελειώνε ι όταν γίνειι χαοτικό.

τ μέλη
Κινηθείτε γγύρω από τα
της ομάδα
ας και ζητήσ
στε τους
να δώσουνν 3 στοιχεία
α για
τους εαυτοούς τους. Πείτε
Π
τους ότι 1 στοιχείο πρ
ρέπει να
είναι ψευδδές και δηλλώστε ότι
δεν πρέπεει να το
αποκαλύψ
ψουν μέχρι το
τ
τέλος. Όλοοι πρέπει να
α
σημειώνουυν σε ένα φύλλο
φ
χαρτί το π ιθανό ψέμα
α. Μόλις
μιλήσει κα
αι ο τελευτα
αίος,
ζητήστε αππό τον καθέένα να
αποκαλύψ
ψει το ψέμα
α που
είπε. Μποορείτε να
βραβεύσεττε το μέλοςς της
ομάδας ποου μάντεψεε τα
περισσότεερα ψέματα
α!

◯

◯

στε τους ότι αποτελούν ττην ομάδα τω
ων Μαθητώνν ‐ Μεντόρω
ων
Ανακοινώσ
- Εξηγή
ήστε τους τι σημαίνει
σ
αυττό: γιατί έχουν επιλεχθείί και ποια είνναι τα
καθήκκοντά τους;
Ολοκληρώ
ώστε την εισα
αγωγική αυτήή ενότητα μεε μία δραστη
ηριότητα πουυ θα τους
δώσει την αίσθηση τηςς κυριότηταςς του προγρά
άμματος Be Strong
S
Onlinne. Μπορείτεε να
σετε να βγάλλουν μία ομα
αδική φωτογγραφία, ή να συμπληρώσσουν και να
τους ζητήσ
υπογράψο
ουν το έντυπο δέσμευση ς που βρίσκεεται στο τέλο
ος του οδηγοού εφαρμογής

Εισ
σαγωγή στο Ψηφιακό
Ψ
Απ
ποτύπωμα (55 λεπτά)
◯

◯

◯

Η ενότητα αυτή ονομά
άζεται Ψηφια
ακό Αποτύπω
ωμα. Οι Μαθ
θητές – Μένντορες (Tech
ακούσει; Τι π
πιστεύουν όττι σημαίνει; Χρησιμοποιιήστε τον οριισμό
Trainers) το έχουν ξανα
στο πλαίσιιο για βοήθεεια.
Τι σκέφτοννται όταν ακούν τη φράσση «Be Stron
ng Online» κα
αι τι σχέση μμπορεί να έχεει με
το θέμα Ψηφιακό
Ψ
Αποτύπωμα;
Γιατί είναι σημαντικό να
ν διδάξουν τους μικρόττερους μαθητές αυτό το θέμα;
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Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα
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Τι
Τ είναι το ψ
ψηφιακό σαςς αποτύπωμα;
Οποιαδήπ
ποτε online κίνησή
κ
σας α φήνει τα ψηφ
φιακά ίχνη σας
ς ή αλλιώς τοο «αποτύπωμά» σας,
παραδείγγματος χάρη επίσκεψη σε κάποια ιστοσ
σελίδα, πραγμ
ματοποίηση δδιαδικτυακής αγοράς,
α
συζήτηση
η σε online παιχνίδια, χρήσ
ση μιας μηχαν
νής αναζήτησης ακόμη και ανάρτηση σττα μέσα
κοινωνική
ής δικτύωσης,.

Σκεφτείτε τον
τ αντίκτυπ
πο που έχο
ουν αυτά πο
ου αναρτάτεε και ποιός μ
μπορεί να τα
τ
δει. Επίσης, είναι σημ
μαντικό να γγνωρίζετε ότι,
ό οι πληρο
οφορίες πο υ μοιράζεσττε
μέσω εφα
αρμογών, μέέσων κοινω
ωνικής δικτύωσης και άλ
λλων υπηρεεσιών online
πούς.
μπο
ορούν να διιαμοιραστού
ύν με άλλου
υς για εμπορικούς σκοπ

Ανάλυση Σχεεδίου μαθήμ
ματος (5 λεπ
πτά)
3. Α
◯
◯

◯

Μοιράστε το
ο Σχέδιο μαθ
θήματος και αφιερώστε 10 λεπτά δια
ατρέχοντάς ττο.
Εξηγήστε όττι κάθε ενότη
ητα ακολουθθεί την παρακάτω δομή:
1)
εισαγωγή και
κ στόχοι μά
άθησης
2)
προβολή βίίντεο και συζζήτηση
3)
δεκάλεπτη δραστηριότ ητα
4)
σ
ατική δραστηριότητα και ανατροφοδδότηση
κατ’ οίκον συμπληρωμα
Συζητήστε το
ους στόχουςς μάθησης τηης ενότητας: τι θέλουν να
α επιτύχουν μέσα στα 20
0
λεπτά που διαθέτουν;
δ
Πώς
Π θα διασφ
φαλίσουν την επίτευξη των στόχων α
αυτών;

4. Β
Βασικοί καννόνες (5 λεπττά)
◯

Εξηγήστε όττι,αν και θα υπάρχει
υ
ένα
σε περίπτωσ
ση που υπάρ
ρξουν θέματα
α
προβληματιικής συμπεριιφοράς, θα
πρέπει να τη
ηρηθούν οριισμένοι
βασικοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει ννα
τεθούν πρινν την έναρξη της ενότητα
ας.
Για παράδειιγμα:
-

-

-

Ο καθέννας έχει το δικαίωμα
δ
να
μην απα
αντήσει σε μία
μ ερώτησηη
αν δεν το
τ επιθυμεί
Ο καθέννας έχει το δικαίωμα
δ
να
ακουσττεί
Δεν επιιτρέπονται οι φωνές

◯

Για να παρ
ρουσιάσουν ττο θέμα, οι
Μαθητές – Μέντορες ((Tech Trainers)
θα ρωτήσο
ουν την ομάδδα των
μαθητών πώς
π χρησιμοοποιούν το
Διαδίκτυο στην καθημεερινότητά το
ους
υν στο νου ττους τις
και αν έχου
επιπτώσειςς από τις δια
αδικτυακές τους
τ
ενέργειές. Στη συνέχειια, θα
χρησιμοπο
οιήσουν το ββίντεο για να
α
παρακινήσ
σουν τους μα
αθητές να
μιλήσουν στην
σ
έναρξη του
μαθήματος. Κάντε πρόόβα τη
συζήτηση αυτή
α
με τουςς Μαθητές –
Μέντορες (Tech Traineers):
-

5. Ψ
Ψηφιακό απ
ποτύπωμα – Εισαγωγικόό
βίνντεο και συζή
ήτηση (20 λεεπτά)
-

Από τηνν
εκστραττεία
καταπολλέμησης
του bulllying του
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Ρωτήσ
στε τους Μα
αθητές –
Μέντο
ορες (Tech TTrainers) πόσ
σο
συχνά
ά χρησιμοποοιούν το
τηλέφ
φωνο, το tab let, ή άλλη
συσκεευή; Θα μποορούσαν να
ζήσου
υν χωρίς το ΔΔιαδίκτυο;
Βάλτεε το βίντεο να
α παίξει

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

-

◯

◯

◯
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Ζητήστε τη γνώμη των
τ Μαθητώ
ών
– Μεντόρων (Tech Trainers)
T
για
α
το βίντεεο – χρησιμο
οποιούν τις
συσκευ
υές και το Δια
αδίκτυο το
ίδιο συχνά με τους μαθητές στοο
βίντεο;

Έπειτα, δια
ατρέξτε τις ερ
ρωτήσεις που
υ
θα θέσουν οι Μαθητές – Μέντορεςς
(Tech Trainers), για να ξεκινήσουν
ξ
ττη
συζήτηση στο
σ Ψηφιακό
ό Αποτύπωμα
α
με τους μαθ
θητές:

Μπορ
ρείτε να εξηγγήσετε τι είν αι το
ψηφιακό αποτύπωμα;

Τι πισ
στεύετε ότι σημαίνει
σ
η λέέξη
«ιδιω
ωτικότητα» ότταν σκέφτεσστε την
onlinee δραστηριότητά σας ;
Τέλος, ανα
ατρέξτε στη
δραστηριό
ότητα με τον πίνακα και
κάντε την πρόβα
π
με το
ους Μαθητέςς –
Μέντορες (Tech Traine
ers)
Διατρέξτε τις
τ ερωτήσειςς και
σημειώστε πιθανές απα
αντήσεις που
υ
μπορούν να
α χρησιμοπο
οιήσουν σε
περίπτωση που οι μαθη
ητές έχουν
κάποια δυσ
σκολία. Οι Μαθητές
Μ
–
Μέντορες (Tech Trainerrs) μπορούν
να χρησιμο
οποιήσουν γιια βοήθεια ττις
ενδείξεις.

◯

◯

◯

◯

◯

6. ΕΕπιλογή δρα
αστηριότηταςς (30 λεπτά))
◯

Εξηγήστε όττι υπάρχουν τέσσερις
τ
δραστηριότη
ητες διαθέσιιμες στο
σχέδιο μαθή
ήματος, από τις οποίες οοι
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Tech Trainerss)

◯

Σχεδίου εκκπαίδευσης . Η
δραστηριό
ότητα περιλα
αμβάνει την
δημιουργία
α ψηφιακούύ
αποτυπώμ
ματος ενός μέέλους της
οικογένεια
ας.

Παρακολούθ
θηση (follow
w‐up) των
7. Π
δρα
αστηριοτήτω
ων (5 λεπτά)
◯

Αφού οι Μα
αθητές – Μένντορες (Techh
Trainers) πα
αραδώσουν το
τ μάθημά
τους, θα δώσουν στους μαθητές μία
α
συμπληρωμ
ματική δρασττηριότητα για
α
το σπίτι – δεείτε το Παρά
άρτημα του

Από τηνν
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μπορούν να
ν επιλέξουνν την
αγαπημένη
η τους. Για ννα πάρει η
ομάδα μία
α γεύση απόό τις
δραστηριό
ότητες, θα χω
ωριστεί σε υπ
πο‐
ομάδες για
α να προετοιιμάσει και να
α
οργανώσει από μία δρραστηριότητα
αη
δα.
κάθε ομάδ
Χωρίστε τη
ην ομάδα σε τέσσερις υπ
πο‐
ομάδες (ή 2‐3 υπο‐ομά
άδες αν έχεττε
λιγότερουςς Trainers). Α
Αναθέστε στην
κάθε ομάδ
δα από μία δδραστηριότηττα.
Ζητήστε απ
πό την ομάδδα να αφιερώ
ώσει
10 λεπτά στην
σ
προετοιιμασία της
δραστηριό
ότητας, ώστεε να είναι σε
θέση να τη
ην παρουσιάάσουν στην
υπόλοιπη ομάδα.
Κάθε υπο‐ομάδα διαθέέτει 5‐7 λεπττά
για να παρ
ρουσιάσει τηη
δραστηριό
ότητα στην υππόλοιπη
ομάδα. Η υπόλοιπη
υ
ομμάδα θα
υποδυθεί τους
τ
μαθητέές και θα
συμμετάσχχει στις δρασστηριότητες..
Για καθεμίία από τις ερρωτήσεις που
υ
τέθηκαν σεε κάθε δρασστηριότητα,
ζητήστε πρ
ροτάσεις απόό τους Traine
ers
για τις ορθ
θές απαντήσεεις.
Στα τελευτταία 10 λεπτά
ά, ζητήστε από
α
κάθε ομάδ
δα να διευκρρινίσει το σκο
οπό
της δραστη
ηριότητας, κκαι τον τρόπο
ο με
τον οποίο την
τ προετοίμμασαν και τη
ην
οργάνωσαν.
Ζητήστε αννατροφοδόττηση από τηνν
ομάδα για το τι πήγε κκαλά και τι θα
α
μπορούσε να βελτιωθεεί.
Ζητήστε απ
πό τους Μαθθητές –
Μέντορες (Tech Traineers) να
διαλέξουν την αγαπημμένη τους
δραστηριό
ότητα που θα
α παραδώσο
ουν.

◯

Βεβαιωθείτε ότι οι Trrainers
κατανοού
ύν τον τρόποο με τον οπο
οίο

Ψηφιακό αποτύ
ύπωμα

◯

◯

θα εξηγήσουν τη δρασ
στηριότητα. ΤΤι
ζητούν στο
ους μαθητέςς;
Είναι πολύ
ύ σημαντικό οι μαθητές ννα
έχουν την άδεια (γονικκή συναίνεσηη)
της οικογένειάς τους πριν
π
ξεκινήσουνν τη δραστηρ
ριότητα. Είνα
αι
πιθανό να βρουν αναρ
ρτήσεις που
είναι ανεπ
πιθύμητες (τους ενοχλού
ύν)
: να θυμάσ
στε ότι πάντο
οτε μπορούνν
να προσαρ
ρμόσουν τις ρυθμίσεις
ιδιωτικότη
ητάς τους, να
α στείλουν
αναφορά ενεπιθύμητω
ε
ων
αναρτήσεω
ων σε μέσα κοινωνικής
κ
δικτύωσηςς ή και να σβήσουν
αναρτήσειις, οι οποίες είναι
ανεπιθύμη
ητες.
Σκεφτείτε πώ
ώς θα θέλαττε οι μαθητέςς
να δώσουν ανατροφοδό
α
ότηση σχετικκά
με τη δρασττηριότητα πο
ου
παρακολούθ
θησαν – θα συλλέξετε
σ
τοο
σύνολο των φύλλων δρα
αστηριότητω
ων,
θα ζητήσετεε από τους Trrainers να τοο
κάνουν, ή οιι Trainers θα
α συζητήσουνν
τα αποτελέσ
σματα της διιαδικασίας μ
με
τις ομάδες τους;
τ

Οδηγός εφαρμογής

◯

Ολοκλήρωση
Ολ
: Αντιμετώπ
πιση ανησυ
υχιών (5
λεεπτά)
◯

◯

◯

8. Α
Ανατροφοδό
ότηση από μαθητές (5
λεπ
πτά)
◯

◯

Tο σχέδιο τη
ης συνάντησης
περιλαμβάννει στο τέλος και μία
ενότητα για να λάβουν
ότηση οι Μα
αθητές –
ανατροφοδό
Μέντορες (TTech Trainerss). Πώς θα
ήθελαν να το κάνουν αυ
υτό;
Μία ιδέα είνναι να γίνει μία
μ ερώτησηη
και να σημειώσετε τον αριθμό
α
των
χεριών που σηκώθηκαν.. Για
παράδειγμα
α «ποιός έμα
αθε κάτι
καινούργιο σχετικά
σ
με το Ψηφιακό
Αποτύπωμα
α από την ενότητα αυτή;;»

Κ
Καλή
τύχχη!
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Οι εκπαιδεευτές μπορο ύν επίσης να
α
ζητήσουν από
α τους μα
αθητές να
γράψουν μία
μ φράση
ανατροφοδ
δότησης σε έένα post‐it και
κ
αφού το κο
ολλήσουν σττον τοίχο, να
α
βγάλουν μία
μ φωτογρααφία με αυτό
ό.

Αφιερώσττε
λίγο
χρόνο
για
να
διασφαλίσ
σετε ότι οι Μαθη
ητές –
Μέντορεςς (Tech Trainners) κατανοούν τα
καθήκοντά τους και ττο περιεχόμ
μενο του
μαθήματο
ος ή θέλουνν να επανέλλθετε σε
κάποια ση
ημεία της κα
ατάρτισης.
Ίσως είναι καλή ιδέα η διοργάνω
ωση μίας
σειράς ερωταπαντήσεεων στο τέλος της
εκπαίδευσ
σης, όπου οι Μαθητές –
Μέντορες (Tech Trainners) θα μπο
ορέσουν
να μοιρασ
στούν τη γννώση τους και να
απαντήσου
υν τις ερωττήσεις των άλλων.
Μπορείτε να ανατρέξεετε στο ενημ
μερωτικό
έντυπο.
Σκεφτείτε
τι
θα
μπορούσ
σε
να
προβληματτίσει τους Μ
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Tech Train
ners) σχετικά
ά με το μάθη
ημα που
θα κάνου
υν σε μικρρότερους μαθητές.
μ
Δώστε το
ους συμβουυλές για το
τ πώς
μπορούν να αντιδρά
άσουν αν υπάρχει
δυσκολία στην
σ
επικοιννωνία ή αν υπάρχει
πρόβλημα συμπεριφορράς, κλπ.

9.. Επόμενα βή
ήματα (10 λεεπτά)
◯

Μόλις νιώθ
θουν έτοιμοοι να αναλάβουν τη
διεξαγωγή του μαθήμα
ατος σε ζεύγγη,
δώστε τους μία ημερο μηνία, ώρα, ομάδα
μαθητών και
κ το χώρο όόπου θα κάννουν το
πρώτο τους μάθημα. ΒΒεβαιωθείτε ότι οι
Μαθητές – Μέντορες ((Tech Trainers)
έχουν εκτυ
υπώσει επαρρκή αριθμό
αντιγράφω
ων των φύλλω
ων δραστηριότητων
μαθητών αν
α χρειαστεί..

Οι εκπαιδευτές
ε
θα παραδώ
ώσουν τα εικοσάλεπτα μαθήματα σεε ζεύγηπεριμέννετε έως το τέλος της κα
ατάρτισης κα
αι χωρίστε τους
τ
σε ζεύγγη με βάση
τις διαφ
φορετικές ικα
ανότητες κα ι τα επίπεδα
α ετοιμότητα
ας να εμπλα
ακούν στην
ομάδα.

Για να διευκολύνετε
δ
ε το μάθημα
α, μιλήστε σττους εκπαιδεευτές σας σ
σχετικά με
το τι θα
α μπορούσε να τους απα
ασχολήσει σχετικά
σ
με μιια ομαδική σ
συζήτηση:





Τι ερωττήσεις θα μπ
πορούσαν να
α υποβάλου
υν στην ομάδ
δα μαθητώνν για να
αρχίσου
υν μία συζήττηση;
Τι τακτικές θα μπορ
ρούσαν να χχρησιμοποιή
ήσουν εάν κα
ανένας μαθηητής δε
α πάρει το λόγο; Ανατρέέξτε στο πλα
αίσιο «τακτικ
κές διευκόλυυνσης της
θέλει να
συζήτησ
σης» για να πάρετε μερ
ρικές ιδέες
Ποιος μπορεί
μ
να το
ους βοηθήσεει αν η ομάδα των μαθηττών δημιουρ
ργεί
αναστάτωση;
Ποιές τα
ακτικές μπορούν να χρη
ησιμοποιήσο
ουν για να κλείσουν τις οομαδικές
συζητήσ
σεις;

Επ
πόμενα βήματα
α
◯

◯

◯

Φ
Φροντίστε να
α συνοδεύσεετε τους Μαθθητές – Μένντορες (Tech Trainers) σττα πρώτα του
υς
μ
μαθήματα, για να βεβαιω
ωθείτε ότι είίναι έτοιμοι να
ν ανταπεξέέλθουν στα κκαθήκοντά το
ους.
ΣΣε περίπτωση που θα υπ
πάρξει επιτήρρησή των μεντόρων από δάσκαλο τηης τάξης, στο
ο τέλος
ττους παρόντο
ος οδηγού υπάρχει σημεείωμα για αυ
υτόν, το οποίο καλύπτει ό,τι χρειάζετται να
γγνωρίζει σχεττικά με το μά
άθημα.
Α
Αποφασίστε μαζί με την ομάδα πώς θα ήθελε να
α λάβει την ανατροφοδότ
α
τηση από τους
μ
μαθητές που
υ συμμετείχα
αν στο μάθημ
μα. Θέλει να
α επανέλθει μετά
μ
από λίγγες μέρες για
α να
π
παραλάβει τις εργασίες και
κ να συζηττήσει με τουςς μαθητές;
Ό
Όταν ολοκλη
ηρωθεί και το
ο τελευταίο μάθημα της ομάδας, μπορείτε να χρρησιμοποιήσ
σετε τη
β
βεβαίωση συ
υμμετοχής σττο τέλος του
υ παρόντος οδηγού
ο
για να ανταμείψεετε τα μέλη της
τ
γγια τη σκληρή τους δουλειά!
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Τακ
κτικές διευ
υκόλυνση
ης της συζήτησης








Αν δεε θέλει κανεείς από τηνν τάξη να πάρει
π
το λό
όγο, …, οι Μαθητές –
Μέντο
ορες (Tech Trainers)
T
θα μπορούσαν
ν να …
άσουν την
Κάνου
υν μία τελεείως τυχαία
α ερώτηση, προκειμέν
νου να σπά
αμήχα
ανη σιωπή, όπως «πο
οιο είναι το
ο αγαπημέν
νο σας παιιχνίδι στον
υπολο
ογιστή ;»
Χωρίσ
σουν την ομ
μάδα σε ζεεύγη, για να
α συζητήσο
ουν μεταξύ τους, πριν
επανέέλθουν στην ομαδική συ
υζήτηση
Ρωτήσ
σουν «περιγράψτε με μία λέξη πώς
π
νιώθετεε αυτή τη σ
στιγμή». Οι
μαθηττές μπορούν ακόμη κα
αι να γράψουν τις απαντήσεις τοους σε ένα
φύλλο
ο χαρτί
Έχουνν κουτί στη
ην έδρα για να ρίχνουν
ν μεσα οι μαθητές
μ
ερω
ωτήσεις, οι
οποίεςς θα διαβασ
στούν στο τέλλος.
Ζητήσ
σουν από το
ους μαθητές να γίνουν πιο
π συγκεκριιμένοι, ρωτώ
ώντας τους:
«ενδια
αφέρον αυτό
ό, γιατί το λλες;» «Μπορ
ρείς να μου πεις περισ
σσότερα για
αυτό;»
»
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Σημ
μαντικά
ά σημεία
α
Βεβαιωθείττε ότι οι εκπα
αιδευτές θα
α βρίσκονταιι στο χώρο λίίγα λεπτά νω
ωρίτερα, ώσττε να έχουν
τον απαραίίτητο χρόνο για
γ να προεττοιμαστούν. Καλό θα είνναι να έχουν ήδη εκτυπώ
ώσει από
πριν τα ανα
αγκαία έντυπ
πα, να έχουνν έτοιμο το βίντεο,
β
και να
α έχουν προεετοιμάσει τη
ην αίθουσα
ανάλογα μεε τη δραστηρ
ριότητα που θα κάνουν.
ην ξεχάσετε να
ν εκτυπώσεετε το Ενημε ρωτικό έντυπο για κάθε μαθητή και το Ενημερω
ωτικό
Μη
ένττυπο για τους γονείς τουςς!
Για περισσότερ
ρες πληροφορίες και συμ
μβουλές, παρ
ρακαλούμε επισκεφτείτε
ε
ε τους
παρρακάτω ιστο
οτόπους:
ww
ww.youth‐lifee.gr
ww
ww.youth‐heaalth.gr
ww
ww.vodafonee.gr/bsafeonlline

ΠΑ
ΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ
ΜΕΙΩΣ
ΣΕΙΣ ΓΙΑ
Α ΤΟ Δ
ΔΑΣΚΑΛ
ΛΟ ΤΗΣ
Σ ΤΑΞΗ
ΗΣ
ΣΗΜ
ΒΕΒ
ΒΑΙΩΣΗ
Η ΣΥΜ
ΜΜΕΤΟΧ
ΧΗΣ ΓΙΙΑ ΜΑΘ
ΘΗΤΈΣ
ΣΜΕ
ΕΝΤΟΡΕ
ΕΣ (TEC
CH TRA
AINERS
S)
ΕΓΓ
ΓΡΑΦΟ
Ο ΔΕΣΜ
ΜΕΥΣΗΣ
Σ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤ
Μ
ΤΈΣΜΕ
ΕΝΤΟΡΕ
ΕΣ (TEC
CH TRA
AINERS
S)
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Σ
Σημειώσ
σεις για
α το Δάσ
σκαλο της τάξη ς
Σαςς ευχαριστού
ύμε που δεχθ
θήκατε να διιοργανώσετεε την ενότητα των «Techh Trainers»!
Στο
ο πλαίσιο του
υ προγράμμα
ατος Be Stroong Online απ
πό τον οργαννισμό «The Diana Award
d»,
τη V
Vodafone, κα
αι τον Επιστη
ημονικό Οργγανισμό «Μα
αζί για την Εφ
φηβική Υγεία
α» που
ανέέλαβε την πρ
ροσαρμογή και
κ επιμέλεια
α του προγράμματος στα
α Ελληνικά , μία ομάδα
μαθ
θητών του σχολείου σαςς, οι Μαθητέές – Μέντορεες σε θέματα
α Τεχνολογία
ας (Tech
Trainers), ή, θα
α εκπαιδεύσουν τους συ μμαθητές το
ους με 20λεπ
πτες ενότητεες σε μία σειρ
ρά
θεμ
μάτων που σχετίζονται
σ
με
μ το Διαδίκττυο,– από τη διαδικτυακή
ή παρενόχληηση, τη
δια
αφύλαξη της ιδιωτικότητας και της ασσφάλειας on
nline έως τις selfies, τα ηλλεκτρονικά
παιιχνίδια (gam
ming), τη δημ
μιουργία κώδδικα και τα μέσα
μ
κοινωννικής δικτύω
ωσης.
Η τέέταρτη ενότητα του προ
ογράμματος έέχει τίτλο «Ψ
Ψηφιακό απο
οτύπωμα». ΤΤο μάθημα
αυττό θα ενθαρρ
ρύνει τους μαθητές
μ
να σσυζητήσουν για
γ τον αντίκκτυπο που έχχουν στη δικκή
του
υς φήμη και την
τ ιδιωτικό
ότητά τους κα
αθώς και των άλλων οι πληροφορίες
π
ς που
μοιιράζονται on
nline.
Ως δάσκαλος τη
ης τάξης, υπά
άρχουν μεριικά πράγματτα που πρέπεει να έχετε υυπόψη:
◯

Είναι σημαντικό να είστε παρώ ν σε όλη τη διάρκεια
δ
τηςς 20λεπτης εενότητας για να
βοηθήσ
σετε σε περίπ
πτωση που π
προκύψουν θέματα συμπεριφοράς.

◯

Προσπα
αθήστε να συναντηθείτεε εκ των προττέρων με τους Μαθητές – Μέντορεςς
(Tech Trainers)
T
που
υ θα ορισθού
ύν στην τάξη σας για να ανατρέξετε
α
μμαζί τους το
σχέδιο μαθήματος. Υπάρχει η εεπιλογή μετα
αξύ τεσσάρω
ων δραστηριοοτήτων, και
μπορεί να έχετε συστάσεις για το ποια από
ό τις τέσσεριςς θα ταιριάξεει καλύτερα
στην ομ
μάδα των μα
αθητών σας.

◯

Υπάρχεει μία συμπληρωματική δδραστηριότη
ητα που θα κάνουν
κ
οι μα
αθητές στο
σπίτι. Αποφασίστε
Α
με τους Μαθθητές – Μέντορες (Tech Trainers) πόότε είναι η
κατάλλληλη στιγμή για
γ να διεκπεεραιώσουν τη
τ συμπληρω
ωματική ενόότητα με την
ομάδα για να λάβουν και ανατρροφοδότηση
η από τους μαθητές
μ
σχεττικά με τη
δραστη
ηριότητα.

π
με αποταθείττε στο εκπαιιδευτικό – Σύύνδεσμο με το
Αν ττυχόν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμ
Πρό
όγραμμα. Μην παραλείψ
ψετε να του υποβάλετε οποιαδήποτε
ο
ε παρατήρησσή σας σχετιικά
με ττις ενότητες για να βελτιιωθεί η εκπα
αίδευση στο μέλλον.

Σας ευ
υχαρισττούμε!
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