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30 λεπτά 

10 λεπτά 

10 λεπτά 

20 λεπτά 

Σ ε

 

ων ενοτήτων 

ιάρκεια 
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κατάρτισης 

0 



 

      

 

 

Διαφο
Εάν δεν έχε
προσαρμόσ
2 x ωριαίες
Μπορείτε ν
σχολικού ω
Ενότητα 1: 

◯ Ει

◯ Εξ

◯ Βα

◯ Συ

◯ Ζη
έν

Ενότητα 2: 

◯ Αν
(5

◯ Πα

◯ Συ

◯ Πα

◯ Ολ
 
1 x ωριαία
Αν σας πιέζ
Μαθητές –

◯ Ει

◯ Εξ

◯ Βα

◯ Συ

◯ Ετ

◯ Πα

◯ Συ

◯ Αν

◯ Ολ
 
4 x 20λεπτ
Μπορείτε ν
Ενότητα 1: 

◯ Ει

◯ Εξ

◯ Βα
Ενότητα 2: 

◯ Συ

◯ Επ
Ενότητα 3: 

◯ Δρ

◯ Συ
Ενότητα 4: 

◯ Αν

◯ Αν
 

 

Από την
καταπολ

bullyingτου

ορετικές
ετε στη διάθε
σετε την ενότ
ς ενότητες 
να οργανώσετ
ωραρίου. 

σαγωγή (25 λ

ξέταση σχεδίο

ασικοί κανόνε

υζήτηση σχετι

ητήστε από το
ναρξη της ενότ

νακεφαλαίωσ
 λεπτά) 

αρουσιάσεις κ

υμπληρωματι

αρατηρήσεις 

λοκλήρωση (1

α ενότητα 
ζει ο χρόνος, μ
– Μέντορες (T

σαγωγή (5 λε

ξέταση σχεδίο

ασικοί κανόνε

υζήτηση σχετι

τοιμάστε 1 δρ

αρουσιάστε τ

υμπληρωματι

νατροφοδότη

λοκλήρωση (1

ες ενότητες 
να οργανώσετ

σαγωγή (χωρί

ξέταση σχεδίο

ασικοί κανόνε

υζήτηση σχετι

πιλογή και προ

ραστηριότητε

υμπληρωματι

νακεφαλαίωσ

νατροφοδότη

ν καμπάνια 
λέμησης του 
υ DianaAward 

ς επιλογ
εσή σας τις δύ
ητα, χρησιμοπ

τε δύο ενότητ

λεπτά) 

ου μαθήματος

ες (10 λεπτά) 

ικά με το Vide

ους μαθητές ν
τητας 2 (5 λεπ

ση. Οι μαθητές

και παρατηρή

κές δραστηριό

(10 λεπτά) 

15 λεπτά) 

μπορείτε να ε
Tech Trainers) 

πτά) 

ου μαθήματος

ες (5 λεπτά) 

ικά με το Vide

αστηριότητα,

η δραστηριότ

κές δραστηριό

ση (5 λεπτά) 

10 λεπτά) 

τε συντομότε

ίς το "σπάσιμ

ου μαθήματος

ες (5 λεπτά) 

ικά με το Vide

οετοιμασία δ

ς και ανατροφ

κές δραστηριό

ση εργασίας (1

ση και ολοκλή

 

γές διάρ
ύο ώρες που α
ποιώντας μία

τες κατά τη δι

ς (10 λεπτά) 

eo (10 λεπτά)

να εργαστούν 
πτά) 

ς έχουν στη δ

ήσεις σχετικά 

ότητες (10 λεπ

επιλέξετε μία 
για να "σπάσ

ς (5 λεπτά) 

eo (10 λεπτά)

, ανά ζεύγη ή 

τητα και τις πα

ότητες (5 λεπτ

ρες ενότητες 

μο του πάγου"

ς (5 λεπτά) 

eo (10 λεπτά)

ραστηριοτήτω

φοδότηση (15

ότητες (5 λεπτ

10 λεπτά) 

ήρωση (10 λε

ρκειας ε
απαιτούνται γ
α από τις παρα

ιάρκεια του δ

ανά ζεύγη, γι

διάθεσή τους λ

με τη δραστη

πτά) 

μόνο από τις 
σει ο πάγος":

ως ομάδα (5 

αρατηρήσεις 

πτά) 

στα διαλείμμ

") (10 λεπτά)

ων (10 λεπτά)

5 λεπτά) 

πτά) 

πτά) 

ενοτήτω
ια την ενότητ
ακάτω επιλογέ

ιαλείμματος γ

ια να προετοι

λίγα λεπτά να

ηριότητα (20 λ

δραστηριότη

λεπτά) 

(10 λεπτά) 

ματα,στα κενά

 

ων 
τα κατάρτισης
ές που ταιριά

για φαγητό ή 

μάσουν τη δρ

α κάνουν πρόβ

λεπτά) 

τες, την οποία

ά ή και μετά το

Σ ε

 

ς, μπορείτε να
άζει στο πρόγρ

μετά τη λήξη 

ραστηριότητα

βα τη δραστη

α θα προετοιμ

ο σχολικό πρό
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α 
ραμμά σας. 

του 

α πριν την 

ριότητά τους 

μάσουν οι 

όγραμμα.  

1 



 

      

 

 

Οδηγός Εκ

Συστάσεις

Ζητήστε α
διευκολύν
παρακάτω

◯ Ανακ

το Εξ

◯ Ολοκ

της κ

ομαδ

βρίσκ

Εισαγωγή

◯ Τι γνω

διαδι

◯ Τι σκέ

Onlin

◯ Γιατί 

μικρό

 

 

 

Όλα

Στα

δίν

καρ

μπο

θέλ

ακο

μπρ

τελ

ανα

ότι 

δώ

για

οι  

μπρ

Από την
καταπολ

bullyingτου

κπαίδευσης 

ς (20 λεπτά) 

από τον καθέ
νετε τα μέλη
ω, ή προτείνε

οινώστε του

ηγήστε τους

κληρώστε την

υριότητας το

δική φωτογρ

κεται στο τέλ

ή στο Be Stro

ωρίζουν ήδη

ικτυακή παρ

έφτονται ότα

ne»; 

είναι σημαν

ότερους μαθ

α στη φόρα 

α μέλη της ομ

νετε ένα σακο

ραμέλες. Ο κ

ορεί να πάρε

λει και να τις

ουμπήσει στ

ροστά του. Μ

λειώσουν όλο

ακοινώνετε σ

πρέπει ο κα

σει τόσες πλ

α τον εαυτό τ

καραμέλες π

ροστά του  

ν καμπάνια 
λέμησης του 
υ DianaAward 

ένα να παρου
 της ομάδας
ετε μία δική 

υς ότι αποτελ

ς τι σημαίνει 

ν εισαγωγική

ου προγράμμ

αφία, ή να σ

λος του οδηγ

ong Online (5

η οι εκπαιδευ

ενόχληση;  

αν ακούν τη 

ντικό να  διδά

θητές σχετικά

μάδας 

ουλάκι με 

καθένας 

ει όσες 

ς 

το τραπέζι 

Μόλις 

οι, 

στην ομάδα 

αθένας να 

ληροφορίες 

του, όσες και

που έχει 

 

υσιάσει τον 
ς να γνωριστ
σας. 

λούν την ομά

αυτό: γιατί έ

ή αυτή ενότη

ματος Be Str

συμπληρώσο

γού κατάρτισ

5 λεπτά) 

υτές για τη 

φράση «Be

άξουν τους 

ά με  αυτό; 

ι 

Δώσε πά

Η ομάδα 

κύκλο. Έν

έχει τη μπ

άλλο μέλ

δίνει το ό

της πάσα

να πετά τ

τον τρόπο

πρέπει να

την οποία

διαδικασ

χρησιμοπ

μπάλες κ

επιταχύν

τελειώνε

εαυτό του. Γ
τούν καλύτερ

άδα των Μα

έχουν επιλεχ

ητα με μία δ

rong Online. 

ουν και να υπ

σης  

Strong 

άσα 

δημιουργεί 

να μέλος της

πάλα, την πε

λος της ομάδ

όνομά του απ

ας. Η ομάδα σ

την μπάλα κα

ο μέσα στον

α θυμάται τη

α δόθηκαν ο

σία επαναλαμ

ποιούνται κα

και ο ρυθμός

εται. Το παιχ

ι όταν γίνει χ

κ

Για να "σπάσ
ρα, επιλέξτε 

θητών – Μεν

χθεί και ποιά

ραστηριότητ

Μπορείτε να

πογράψουν τ

έναν 

ς ομάδας 

ετά σε 

δας και μαζί 

ποδέκτη 

συνεχίζει 

ατ’ αυτόν 

 κύκλο και 

η σειρά με 

οι πάσες. Η 

μβάνεται, 

αι δύο νέες 

 

χνίδι 

χαοτικό. 

Ορισ
Παρενόχλησ

κάνει κάποιον
και ανασφ

επαναλαμβα
μορφές, όπ

σει ο πάγος" 
από τις ιδέε

ντόρων (Tec

ά είναι τα κα

τα που θα το

α τους ζητήσ

το έντυπο δέ

2 Αλήθειες

Κινηθείτε γ

ομάδας κα

δώσουν 3 

εαυτούς το

στοιχείο π

ψευδές κα

πρέπει να 

μέχρι το τέ

σημειώνου

το πιθανό 

και ο τελευ

τον καθένα

ψέμα που 

βραβεύσετ

ομάδας πο

περισσότε

 
σμός της πα
ση είναι οποια
ν να νιώθει αν
φαλής. Συνήθω
ανόμενη και μ
πως λεκτική, έ

διαδικτυ

 

Σ ε

 

και για να 
ες που παρατ

h Trainers), 

αθήκοντά του

ους δώσει τη

σετε να βγάλ

έσμευσης πο

ς 1 Ψέμα 

γύρω από τα

αι ζητήστε το

στοιχεία για

ους. Πείτε το

πρέπει να είν

αι δηλώστε ό

το αποκαλύ

έλος. Όλοι π

υν σε ένα φύ

ψέμα. Μόλι

υταίος, ζητή

α να αποκαλ

είπε. Μπορ

τε το μέλος τ

ου μάντεψε τ

ερα ψέματα!

 
αρενόχλησ
αδήποτε συμπ
ναστατωμένος
ως είναι σκόπ
μπορεί να λάβ
έμμεση σωμα
υακή. 
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τίθενται 

καθώς και 

υς. 

ην αίσθηση 

λουν μία 

ου 

α μέλη της 

ους να 

α τους 

ους ότι 1 

αι 

ότι δεν 

ψουν 

ρέπει να 

ύλλο χαρτί 

ις μιλήσει 

στε από 

λύψει το 

είτε να 

της 

τα 

 

ης 
περιφορά 
ς, αμήχανος 
πιμη και 
βει πολλές 
ατική και 

2 



 

      

 

 

3. Ανάλυσ

◯ Συζητή
ενότητ
20 λεπ
διασφα
αυτών;

◯ Εξηγήσ
παρακ
εκπαιδ
του βίν
δραστη
ολοκλή

4. Βασικο

◯ Εξηγήσ
στο ευ
παρενό
νιώθου
να χρε
οπότε 
κανόνε
εκπαιδ
Για παρ

- Ο 
απ
επ

- Ο 
- Να

ερ
- Δε

5. Συζήτησ

◯ Παίξτε 
εκπαιδ
μπορεί
με την 
θέσουν

 

6. Επιλογή

◯ Εξηγήσ
δραστη
μαθήμ
μπορο

Από την
καταπολ

bullyingτου

ση του σχεδί

ήστε τους εκπ
τας: τι θέλου
πτά που διαθ
αλίσουν την 
; 
στε ότι κάθε 
άτω δομή: 1
δευτικοί στόχ
ντεο και συζή
ηριότητα, 4) 
ήρωση 

ί κανόνες (1

στε ότι η ενό
αίσθητο ζήτ
όχλησης. Ίσω
υν άνετα να 
ιαστούν περ
προτείνετε ο
ες που πρέπε
δευτές πριν τ
ράδειγμα: 

καθένας έχε
παντήσει σε 
πιθυμεί 
καθένας έχε
α αποφεύγο
ρωτήσεις σε 
εν επιτρέπετ

ση του βίντε

 το βίντεο κα
δευτές. Τι πισ
ί να ξεκινήσε
ομάδα; Τι ερ
ν; 

ή δραστηριό

στε ότι υπάρ
ηριότητες δι
ματος, από τι
ύν να επιλέξ

ν καμπάνια 
λέμησης του 
υ DianaAward 

ίου μαθήματ

παδευτικούς
ν να επιτύχο

θέτουν; πώς θ
επίτευξη τω

ενότητα ακο
1) εισαγωγή κ
χοι, 2) παρακ
ήτηση, 3) δε
κατ’ οίκον ε

10 λεπτά) 

τητα αυτή επ
ημα της διαδ
ως οι μαθητέ
συμμετάσχο
ρισσότερες π
ορισμένους β
ει να θέσουν
την έναρξη τ

ει δικαίωμα 
μία ερώτησ

ει το δικαίωμ
ονται  προσω
μαθητές 
ται η φασαρί

εο (5 λεπτά) 

αι συζητήστε
στεύουν για 
ει μία συζήτη
ρωτήματα μ

ότητας (45 λε

χουν τέσσερ
αθέσιμες στ
ις οποίες οι ε
ξουν την αγα

 

τος (10 λεπτ

ς στόχους τη
ουν μέσα στα
θα 
ων στόχων 

ολουθεί την 
και 
κολούθηση 
κάλεπτη 
εργασία και 

πικεντρώνετ
δικτυακής 
ές να μη 
ουν σ’ αυτή ή
πληροφορίες
βασικούς 
ν οι 
ης ενότητας

να μην 
η, αν δεν το 

μα να ακουσ
ωπικές 

ία. 

 

ε με τους 
αυτό; Πώς 
ηση για αυτό
πορεί να 

επτά) 

ρις 
το σχέδιο 
εκπαιδευτές
απημένη του

τά) 

ς 
α 

ται 

ή 
ς, 

. 

στεί 

ό 

 
ς. 

◯

◯

◯

◯

Γ

κ

τ

ή

7

δ

◯

Για να πάρ
δραστηριό
υπο‐ομάδ
και θα οργ

◯ Χωρίστε τ
(ή 2‐3 αν έ
Αναθέστε
δραστηριό
αφιερώσε
δραστηριό

◯ Κάθε υπο
παρουσιά
υπόλοιπη
υποδυθεί
στις δρασ

◯ Στα τελευ
ομάδα να
δραστηριό
την προετ

◯ Ζητήστε α
για το τι π
βελτιωθεί
επιλογής τ

Για καθεμία 

κάθε δραστη

τους εκπαιδε

ήταν οι επιθυ

7. Παρακολο

δραστηριοτή

◯ Σκεφτείτε
δώσουν α
δραστηριό
σύνολο τω
ζητήσετε α
κάνουν, ή
αποτελέσ
τους; 

Αν παρίστ
εκπαιδε
Μαθητές
μαθητέ

προγράμμ
το μάθημ
Μέντορ
διδάγμ

ρει μία γεύσ
ότητες, η ομ
δες, οι οποίες
γανώσουναπ
την ομάδα σε
έχετε λιγότε
στην κάθε ο
ότητα. Ζητήσ
ει 10 λεπτά σ
ότητας. 
‐ομάδα διαθ
άσει τη δραστ
 ομάδα. Η υπ
τους μαθητ
τηριότητες. 
ταία 10 λεπτ
 διευκρινίσε
ότητας, και τ
τοίμασαν και
ανατροφοδότ
πήγε καλά, τι
ί, και ποιά ήτ
των εκπαιδε

από τις ερω

ηριότητα, ζητ

ευτές για το 

υμητές απαν

ούθηση (follo

ήτων (5 λεπτ

 πώς θα θέλ
ανατροφοδότ
ότητες – θα τ
ων απαντητικ
από τους εκπ
 οι εκπαιδευ
ματα της δια

 
τασθε και εσε
υτές, μπορείτ
ς – Μέντορες 
ές και να εξηγ
ματος. Έπειτα
μα ευχαριστώ
ες Tech Traine
ματα που προ

Σ ε

 

ση από τις 
μάδα θα χωρ
ς θα προετο
πό μία δρασ
ε τέσσερις υ
ρους εκπαιδ
ομάδα από μ
στε από την 
στην προετο

θέτει 5‐7 λεπ
στηριότητα σ
πόλοιπη ομά
τές και θα συ

τά, ζητήστε α
ει το σκοπό τ
τον τρόπο με
ι την οργάνω
τηση από τη
ι θα μπορού
ταν η δραστ
ευτών. 

ωτήσεις που τ

τήστε προτά

ποιές θεωρ

ντήσεις. 

ow‐up) των 

τά) 

λατε οι μαθη
τηση σχετικά
ταξινομήσετ
κών φύλλων
παιδευτές να
υτές θα συζη
αδικασίας με

είς στο μάθημ
τε να συστήσε
(Tech Trainer
γήσετε το σκο
α, μπορείτε να
ώντας τους Μα
ers και τονίζο
οέκυψαν από 
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ιστεί σε 
ιμάσουν 
τηριότητα.
πο‐ομάδες 
δευτές). 
μία 
ομάδα να 
ιμασία της 

πτά για να 
την 
άδα θα 
υμμετάσχει 

από κάθε 
της 
ε τον οποίο 
ωσαν.  
ην ομάδα 
σε να 
ηριότητα 

τέθηκαν σε 

άσεις από 

ούν ότι θα 

τές να 
ά με τις 
τε το 
ν, θα 
α το 
ητήσουν τα 
ε τις ομάδες

μα με τους 
ετε τους 
rs) στους 
πό του 
α κλείσετε 
αθητές – 
ντας  τα 
αυτό.

3 



 

      

 

 

8. Ανατρο

◯ Tο σχέδ
τέλος κ
ανατρο
(Tech T
αυτό; 

◯ Μία ιδ
σημειω
σηκώθ
μεγαλύ
τη διαδ
την ενό

◯ Οι Εκπ
από το
ανατρο
κολλήσ
φωτογ

 

 

10. Ολοκλ

 

◯ Ρωτήστ
Trainer
να επα
κατάρτ

◯ Μόλις 
διεξαγω
τους μί

Μιλήστε σ

αναφέρει κ

αυτή εί

προστασία

όλη τη

Ενθαρρύνετ

Από την
καταπολ

bullyingτου

οφοδότηση α

διο μαθήματ
και μία ενότη
οφοδότηση ο
Trainers). Πώ

έα είναι να γ
ωθεί ο αριθμ
θηκαν. Για πα
ύτερη αυτοπ
δικτυακή πα
ότητα αυτή;»
αιδευτές μπ
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