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Οδηγγός εφ
φαρμο
ογής
Η προσαρμ
μογή στα ελληννικά πραγματο
οποιήθηκε με την
τ επιμέλεια
του Επιστημ
μονικού Οργανισμού «Μαζί γγια την Εφηβική Υγεία» www
w.youth‐life.gr

με το Be Stron
ng Online
Σχετικά μ
Η ενότητα Μέσα κοινωννικής δικτύωσ
σης είναι η όγδδοη της σειρά
άς του Προγρά
άμματος Be Sttrong Online από την
α καταπολέμη
ησης του Bullyying του The D
Diana Award και
κ τη Vodafone και τον Εππιστημονικό Οργανισμό
Ο
εκστρατεία
«Μαζί για την Εφηβική Υγεία»
Υ
που αννέλαβε την πρροσαρμογή κα
αι επιμέλεια του
τ Προγράμμματος στα Ελλληνικά.
υ προγράμματτος αυτού, πο
ου διεξάγεταιι από συνομήλλικους είναι να
ν μάθουν τα νεαρά άτομα
α να
Σκοπός του
διδάσκουνν τους συμμαθ
θητές τους ψη
ηφιακές δεξιόότητες και δια
αδικτυακή ασφ
φάλεια, μέσω
ω ενοτήτων πο
ου
εξερευνούν θέματα, όπως η διαδικτυ
υακή παρενόχχληση, selfies και αυτοεκτίμ
μηση, ψηφιακκό αποτύπωμα και
προγραμμα
ατισμός.
Μέσα κοιννωνικής δικτύ
ύωσης
Η ενότητα αυτή αποσκο
οπεί να αρχίσεει τη συζήτησση ανάμεσα σττους μαθητές για τα μέσα κκοινωνικής διικτύωσης.
με μία έρευνα
α που διεξήχθ
θη το 2016 για
α λογαριασμό
ό του CBBC Ne
ewsround σε εεφήβους ηλικίίας 13‐18
Σύμφωνα μ
ετών, 96% από αυτούς ήταν
ή
μέλη μέσ
σων κοινωνικ ής δικτύωσηςς, όπως το Faccebook, το Insstagram, το Sn
napchat και
App. Όσον αφο
ορά παιδιά ηλλικίας κάτω τω
ων 13 ετών, 78%
7 χρησιμοποιούσαν τουλλάχιστον ένα μέσο
το WhatsA
κοινωνικήςς δικτύωσης, παρόλο
π
που δεν
δ συμπλήρω
ωναν το κατώτατο ηλικιακό
ό όριο1.
Διεξάγοντα
ας την παρούσ
σα ενότητα, οι
ο Μαθητές‐Μ
Μέντορες θα έχουν την ευκα
αιρία να εκπααιδεύσουν μικκρότερους
μαθητές, μ
μοιραζόμενοι τη γνώση του
υς με αυτούς. Οι δραστηριό
ότητες του σχεδίου μαθήμαατος, με εξαίρ
ρεση τη
δραστηριό
ότητα B (Timelline της ημέρα
ας σας), καλό είναι να διεξα
αχθούν με μα
αθητές κάτω ττων 13 και είναι
σχεδιασμέένες για να ενθ
θαρρύνουν τη
ην κριτική σκέέψη και συζήττηση σχετικά με
μ τα μέσα κοοινωνικής δικττύωσης πριν
φτάσουν ττο κατώτατο ηλικιακό
η
όριο για την πλειοονότητα των μέσων
μ
κοινωνιικής δικτύωσηης.
ότητα εξερευννά τα μέσα κοοινωνικής δικττύωσης σε σχέ
έση με ζητήμαατα που καλύ
ύπτονται σε
Η «κύρια» θεματική ενό
ράμματος Be Strong
S
Online,, όπως η διαδ
δικτυακή παρε
ενόχληση/εκφ
φοβισμός, το ψηφιακό
ψ
άλλα σημεεία του Προγρ
αποτύπωμ
μα, ο αντίκτυπ
πος των μέσα κοινωνικής διικτύωσης στη
ην αυτοεκτίμηση, και ο τρόππος με τον οπ
ποίο οι
μαθητές μπ
πορούν να αξξιοποιήσουν τις
τ δεξιότητες της κριτικής σκέψης
σ
όταν χρησιμοποιούύν τα μέσα κο
οινωνικής
δικτύωσηςς.
Πώς λειτου
υργεί
Το πρόγρα
αμμα αυτό ακο
ολουθεί τη φιιλοσοφία peeer‐to‐peer, η οποία
ο
βασίζεται στην ιδιαίττερα επιτυχημ
μένη
προσέγγισ
ση του Προγρά
άμματος The Diana
D
Award A
Anti‐Bullying Ambassador.
A
πιτυχούς διεξξαγωγής της σσυγκεκριμένηςς ενότητας είνναι η σύστασηη μίας ομάδας 6‐8
Τα πρώτα βήματα της επ
ατος
«Μαθητώνν μεντόρων», μίας ομάδας μαθητών πουυ θα είναι υπεεύθυνοι για την παράδοσηη ενός μαθήμα
διάρκειας 20‐30 λεπτώνν σχετικά με τα μέσα κοινω
ωνικής δικτύωσης σε μία ομ
μάδα μικρότερρων μαθητώνν.
ών, οι οποίοι με
μ τη σειρά τοους θα κάνουν μάθημα σε
Προτείνουμε να επιλέξεετε Μαθητές‐Μέντορες ηλιικίας 8 ή 9 ετώ
α 7χρονων μαθ
θητών.
μία ομάδα
Επιλογές για την ενότητα
α των Μαθηττών μεντόρωνν
με τους μικρότερους μαθθητές
Εκπαίδευσ
ση των Μαθητών μεντόρω
ων
Πρέπει να οργανώσετε ένα μάθημα εκπαίδευσης
ε
ττων
α να γίνουν τα
α παρακάτω:
Μαθητών μεντόρων για
τ ρόλο τους ως Μαθητή μ
μέντορα
 Να εξεερευνήσουν τον
 Να μελλετήσουν σε βάθος το Σχέδ
διο μαθήματοος
 Να μο
οιράσουν τις 4 δραστηριότη
ητες στην ομά
άδα και να
δώσουν σττα ζεύγη χρόννο προετοιμασ
σίας και εξάσκκησης της
δραστηριό
ότητας. Οι Μα
αθητές‐Μέντορες ύστερα έρρχονται για
1

http://w
www.bbc.co.u
uk/news/educcation‐355244429

 Ύστερα από
ό την εκπαίδευ σή τους, μόλις οι Μαθητές‐
Μέντορες νιώσουν
ν
σιγουρριά, προγραμμα
ατίστε την
παράδοση μαθήματος αππό αυτούς σε ομ
μάδα
μικρότερων
ν μαθητών
 Ίσως να προ
οτιμούν να το κκάνουν σαν ομάδα ή σε ζεύγη
η
 Μπορούν επίσης
ε
να επεκττείνουν τη διάρ
ρκεια της
ενότητας σε μία ολόκληρηη ώρα και να διιεξάγουν και τις
τέσσερις επ
πιλογές δραστηηριοτήτων, ενδεεχομένως σε
ζεύγη, με το
ους μαθητές ναα κάθονται σε κυκλική
κ
διάταξη
μέσα στην αίθουσα

να κάνουν επίδειξη της δραστηριότηττας στην υπόλλοιπη ομάδα

Εκπαίδευσ
ση των Μαθ
θητών μενττόρων
Η παρούσα
α ενότητα εκπαίδευσης είναι σχεδιιασμένη να διαρκέσει περίπου
π
2ώ
ώρες. Αν θεω
ωρείτε ότι οι
Μαθητές‐Μ
Μέντορες χρεειάζονται πεερισσότερο χχρόνο πριν παραδώσουν
π
ν το μάθημά
ά τους, ίσως χρειαστεί
χ
να
α
εξερευνήσεετε το θέμα περαιτέρω
π
σε
σ μία άλλη εενότητα εκπαίδευσης πρ
ριν παραδώσσουν το μάθη
ημά τους.
Δραστηριό
ότητα
Συστάσεις

Εισαγωγή σ
στα Μέσα
κοινωνικήςς
δικτύωσηςς
Εξέταση Σχχεδίου
μαθήματοςς
Τι να θυμά
άστε

Συζήτηση γγια τα
Μέσα κοιννωνικής
δικτύωσηςς
Επιλογή
Δραστηριό
ότητας

Δραστηριό
ότητες
παρακολού
ύθησης

Ανατροφοδ
δότηση
Ολοκλήρωση

Περιγραφή
Δραστηριότητες για να σπ
πάσει ο πάγος αν οι μαθητέ
ές δε
γνωρίζονται, επεξήγηση κα
αθηκόντων κα
αι του ρόλου τους
τ
ως Μαθητές μέντορες
Συζητήστε το
ους λόγους για
α τους οποίου
υς εξερευνούμ
με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσηης. Τι γνωρίζο
ουν ήδη οι
Μαθητές‐Μέέντορες
Μοιράστε το σχέδιο μαθή ματος και δια
ατρέξτε το για να
έχετε μία γεννική εικόνα. Συυζητήστε τουςς στόχους
μάθησης
Επαναλάβετεε τους βασικοούς κανόνες που πρέπει να
εξηγήσουν οιι Μαθητές‐Μέέντορες στους μαθητές στη
ην
αρχή της ενότητας
Εξασκηθείτε στην αναπαρ αγωγή του βίίντεο και την
εισαγωγική συζήτηση
σ
πουυ θα διεξαγάγο
ουν οι Μαθηττές‐
Μέντορες
Χωρίστε τις 4 δραστηριότηητες στην ομά
άδα των μαθητών,
ώστε να προεετοιμαστούν κκαι να τις παρ
ρουσιάσουν στην
σ
υπόλοιπη ομάδα. Παρατη ρήσεις και επ
πιλεγμένη
δραστηριότητα
Συζητήστε σχχετικά με τη σσυμπληρωματική
δραστηριότητα.
Μελετήστε τα
α Έντυπα για μαθητές /γοννείς που πρέπει να
μοιραστούν σε
σ όλους
Με ποιον τρό
όπο οι Μαθηττές‐Μέντορες μπορούν να
λάβουν ανατροφοδότηση από τους μαθ
θητές
Διαχείριση τυ
υχόν προβλημ
ματισμών από
ό τους Μαθητές
μέντορες. Έλεεγχος κατανό ησης των εννοιών. Επόμενα
βήματα

Εκτιμώ
μώμενη διάρκεια
20 λεππτά

5 λεπττά

5 λεπττά

5 λεπττά

20 λεππτά

30 λεππτά

5 λεπττά

5 λεπττά
15 λεππτά

ήτων
Επίπεδα Δραστηριοτή
Σαφ
φής, δομημέννη δραστηριόττητα για χρήσση, αν
επιιθυμείτε να κα
ατανοήσουν γρήγορα
γ
οι μααθητές το
μα
θέμ
Μ
Μέτριας
δυσκο
ολίας δραστηρριότητα, η οπο
οία ενδέχεταιι να
απαιτεεί επιπλέον χρρόνο για πρακκτική και έρευ
υνα

Αν δδιαθέτετε περ
ρισσότερο χρό
όνο και νιώθεετε ότι οι
μαθθητές είναι πιιο προχωρημέ
ένοι στον συγ κεκριμένο
τομ
μέα, χρησιμοπ
ποιήστε αυτή τη δραστηριόότητα

