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Εισαγωγή στο πρό
όγραμμ
μα Be Sttrong Onnline
Πρόκειταιι για την δεύτερη ενότηττα του
προγράμμ
ματος Be Stro
ong Online, ενός
ε
νέου
εργαλείου
υ από το θεσ
σμό Diana Aw
ward για την
καταπολέμηση του bu
ullying και τη
η Vodafone γγια
να βοηθηθ
θούν οι μαθητές στην εξξερεύνηση τοου
ψηφιακού
ύ κόσμου.
Tο πρόγρα
αμμα έχει ευ
υρεία κάλυψη, από το
gaming κα
αι τις selfies ως
ω την προσ
στασία της
ιδιωτικότη
ητας, τις εφα
αρμογές και την κοινωνικκή
δικτύωση. Το Be Stron
ng Online κάνει χρήση τηης
φιλοσοφία
ας peer‐to‐p
peer: κάθε εννότητα παρέέχει
το σύνολο
ο των αναγκα
αίων εργαλείίων, ώστε οιι
δάσκαλοι να καταρτίζζουν μία μικρ
ρή ομάδα
μαθητών (τους αποκα
αλούμενους Μαθητές‐
Μέντορεςς σε θέματα Τεχνολογίας
Τ
ς τους Μαθηττές
– Μέντορεες (Tech Traiiners) που μεε τη σειρά τοους
θα κάνουνν σύντομα μαθήματα σε άλλους
μαθητές ττου σχολείου
υ.
αυτή των Μα
αθητών – Μεεντόρων (Te ch
Η ομάδα α
Trainers) μ
μπορεί στη συνέχεια
σ
να διδάξει και
άλλες ενότητες, που θα
θ διατεθούνν τους
επόμενου
έχει
υς μήνες. Το πρόγραμμα
π
σχεδιαστεεί για να είνα
αι ευέλικτο και
κ συνιστάτται
η διδασκα
αλία να γίνειι σε μαθητές ηλικίας 7‐9
ετών από Μαθητές – Μέντορες (T
Tech Trainerss)
που είναι τουλάχιστονν 9 ετών.
Η φιλοσοφ
φία αυτή του
υ peer‐to‐pe
eer βασίζεταιι
στις ιδιαίττερα επιτυχη
ημένες μεθόδ
δους που
χρησιμοπο
οιήθηκαν σττο Πρόγραμμ
μα Anti‐Bullyying
Ambassad
dor του θεσμ
μού Diana Aw
ward, το οποοίο
παρέχει κα
ατάρτιση κα
αταπολέμηση
ης του bullyinng
σε σχολεία
α και οργανώ
ώσεις νέων. Μέχρι τώρα
α
έχουν κατταρτιστεί ως Anti‐Bullyingg Ambassadoors
περισσότεερα από 16.0
000 νεαρά άτομα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τα
α οποία είναι υπεύθυνα γγια
την ευαισθητοποίηση σχετικά με το
τ bullying, ττην
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οργάνωση
ο
εκκστρατειών, και τη διασφ
φάλιση των
συνομηλίκων
σ
ν τους τόσο oonline όσο και
κ offline.
Αναγνωρίζου
Α
υμε ότι τα νε αρά άτομα αποτελούν
α
τους
τ
πυλώνες της αλλαγήής στα σχολεεία.
Συνεπώς,
Σ
σκο
οπός μας είνναι να τους δώσουμε
δ
την
τ αυτοπεποίθηση και ττις ικανότητεες που
χρειάζονται
χ
για
γ να αντιμεετωπίσουν το
τ bullying,
και
κ να υιοθεττήσουν μία σσυνολική οπτική
προκειμένου
π
να αλλάξουυν την τρέχου
υσα στάση
του
τ σχολείου
υ έναντι του bullying.
Το
Τ Diana Awa
ard συνεργά
άστηκε με τη Vodafone
για
γ τη δημιου
υργία του Bee Strong Onliine,
χρησιμοποιώ
χ
ώντας την πρ οσέγγιση pe
eer‐to‐peer,
ώστε
ώ
να ενθα
αρρύνει τουςς μαθητές κα
αι να τους
δώσει
δ
τη δυννατότητα να μοιραστούνν τη γνώση
του
τ ψηφιακο
ού κόσμου. ΤΤο πρόγραμμ
μα έχει
σχεδιαστεί
σ
γιια να προστίίθενται σ΄ αυ
υτό
θεματικές
θ
ενότητες: τομεείς που καλύ
ύπτονται
από
α την πληροφορική, η εκπαίδευση
η του
πολίτη
π
και η Προσωπική,, Κοινωνική Εκπαίδευση
Ε
και
κ θα επισημαίνονται σεε κάθε ενότη
ητα.
Το
Τ πρόγραμμ
μα καλύπτει επίσης μία ευρεία
ε
κλίμακα
κ
θεμά
άτων, εστιάζζοντας σε κά
άθε πτυχή
της
τ ψηφιακής ζωής των ννεαρών ατόμ
μων,
δίνοντας
δ
έμφ
φαση όχι μόννο στην προσ
στασία της
ιδ
διωτικότητα
ας και τη διαδδικτυακή επικοινωνία,
αλλά
α
και στα
α μέσα κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης, το
gaming,
g
τις se
elfies και πολλλά ακόμη.
Διδάσκοντας
Δ
το Be Strongg Online, οι μαθητές
μ
θα
αποκτήσουν
α
μία σειρά δεεξιοτήτων
συμπεριλαμβ
σ
βανομένης τοου δημόσιου
υ λόγου, τηςς
ηγεσίας
η
και της
τ καθοδήγγησης.
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Εισαγω
ωγή στη
ην ενότητα Προγγραμματτισμός & Δημιου
υργικότη
ητα
Η πρώτη εενότητα του προγράμματος Be Stronng Online ασχχολήθηκε μεε το ζήτημα ττης διαδικτυακής
παρενόχλησης και εφοδίασε τους Μαθητές – Μέντορες (TTech Trainers) με τα εργα
αλεία για να κάνουν ένα
α
20λεπτο μ
μάθημα σε νεεαρούς μαθητές σχετικά
ά με το πώς να
ν μη μένουνν αμέτοχοι σσε περίπτωση
διαδικτυα
ακής παρενόχχλησης.
Στην παρο
ούσα ενότητα, εξετάζουμ
με το θέμα Π
Προγραμματιισμός & Δημιουργικότητα
τα. Βασικό τμ
μήμα του
νέου Προγγράμματος πληροφορική
π
ής, ο Προγρα
αμματισμός αποτελεί δεξιότητα που βοηθά τουςς μαθητές
να σκεφτο
ούν λογικά και δημιουργγικά για την εεπίλυση προ
οβλημάτων. Η κατανόησηη του
προγραμμ
ματισμού ανοίγει πραγμα
ατικά ένα νέέο, ευρύτατο
ο φάσμα δυννατοτήτων.
Η γνώση Π
Προγραμματτισμού εξ απ
παλών ονύχω
ων παρέχει στους μαθητέές ένα συγκρριτικό πλεονέέκτημα ότανν
έρθει η σττιγμή της επιιλογής επαγγγελματικής σσταδιοδρομίίας. Οι μελλο
οντικές θέσεεις εργασίας θα
προϋποθέέτουν χρήση της τεχνολο
ογίας με αυτοοπεποίθηση και η γνώση
η προγραμμα
ατισμού θα θεωρείται
θ
τόσο θεμεελιώδης στιςς προοπτικέςς απασχόλησσης ενός μαθ
θητή όσο είνα
αι τα μαθημα
ματικά και η αγγλική
α
γλώσσα. Ο
Ορισμένοι νέέοι θα αποκττήσουν εξειδδικευμένες δεξιότητες
δ
Πρ
ρογραμματισσμού, αλλά οι
ο
περισσότεεροι συνομήλικοί τους θα χρειαστού
ύν καλή γνώσ
ση υπολογιστή για οποια
αδήποτε θέσ
ση εργασίας,
δας έως τη δημοσιογραφ
από τον κλλάδο της μόδ
δ
φία και από τα οικονομικά έως τον ττομέα της υγγείας.
Ωστόσο, η κατανόηση
η του Προγρα
αμματισμού δεν περιορίζεται στην εννίσχυση του βιογραφικο
ού σας
σημειώμα
ατος. Σήμερα
α οι μαθητές μεγαλώνου ν έχοντας έφ
φεση στον ψηφιακό κόσμμο, καθώς τα
α tablets, τα
smartphones και οι υπ
πολογιστές έχουν
έ
σχεδόνν καθολική παρουσία
π
σττη ζωή των νέέων ανθρώπ
πων.
Κατανοώνντας, λοιπόν τον μηχανισ
σμό πίσω απ
πό την τεχνολλογία που χρ
ρησιμοποιείττε κάθε λεπττό μπορείτε
να γίνετε π
πιο ενεργοί – αντί για πα
αθητικοί – χρρήστες του διαδικτύου.
δ
Η γνώση σχεετικά με το πώς
π και γιατίί
οι develop
pers δημιουρ
ργούν εφαρμ
μογές, παιχννίδια και λειττουργικά συσ
στήματα, δίννει στους μα
αθητές τη
δυνατότηττα να κάνουν ασφαλείς επιλογές
ε
onlline.
Οποιοδήπ
ποτε μέλος το
ου προσωπικού μπορεί ννα διοργανώ
ώσει το πρόγραμμα αυτόό. Μπορεί να
α είναι
δάσκαλοςς κάθε ειδικό
ότητας, εκπα
αιδευτής, πνεευματικός ηγγέτης ή αρχη
ηγός ομάδαςς νέων: εφόσ
σον
ενδιαφέρεεστε να βοηθ
θήσετε μαθη
ητές να αναπ
πτύξουν τις ικανότητές
ι
το
ους, μπορείττε να ηγηθείίτε της
ενότητας κατάρτισης και να στηρίίξετε τους Μ αθητές – Μέέντορες (Tech Trainers) σσε όλη τη διά
άρκεια του
προγράμμ
ματος
Δεν είστε σίγουρος για
α το τι είναι ο Προγραμμ
ματισμός ή πώς
π λειτουργγεί; Μην ανηησυχείτε – η ενότητα
αυτή δεν α
αποσκοπεί στο
σ να αντικα
αταστήσει τοο μάθημα πλληροφορικήςς και δεν είνναι απαραίτη
ητο να έχετε
ήδη γνώσεις στον Προ
ογραμματισμ
μό. Στην πρα
αγματικότητα
α, οι Μαθητέές – Μέντορεες (Tech Traiiners)
ενδέχεταιι να έχουν ήδ
δη γνώση του Προγραμμ
ματισμού, την οποία θα σας
σ μεταδώσσουν! Η ενόττητα αυτή
είναι σχεδ
διασμένη για
α να καλύψει τις βασικέςς αρχές του Προγραμματ
Π
τισμού και μηην ξεχνάτε ότι
ό ο
απώτεροςς στόχος διεξξαγωγής της συγκεκριμέννης ενότητας και της καττάρτισης τωνν Μαθητών – Μεντόρωνν
(Tech Trainers) είναι να
ν τους δοθεεί η ευκαιρία
α να αναπτύξξουν μία σειρά ευρύτερω
ων δεξιοτήτω
ων: από το
δημόσιο λλόγο και την παρουσίαση
η, έως την ομ
μαδική εργα
ασία, την έρεευνα και την ηγεσία.
Με τη διεξξαγωγή της ενότητας
ε
Πρ
ρογραμματισσμός & Δημιο
ουργικότητα,, οι Μαθητέςς – Μέντορες (Tech
Trainers) θ
θα είναι σε θέση
θ
να ξεκιννήσουν μία σσυζήτηση μεε τους συνομ
μηλίκους τουυς σχετικά μεε τον
Προγραμμ
ματισμό και τις προοπτικκές που ανοίίγει.
Στο τέλος του 20λεπτο
ου μαθήματο
ος με τους μ
μικρότερους μαθητές, οι Μαθητές – Μ
Μέντορες (Tech
Trainers) θ
θα έχουν:

From
F
The
Diana
D
Award
Anti‐Bullying
A
Campaign
C

Προγραμμ
ματισμός & Δημιουργικό
Δ
ότητα
◯
◯
◯

Σελίδα |5
Οδηγόςς Εφαρμογήςς

Εξξερευνήσει πιθανές
π
μελλλοντικές χρή σης του Προ
ογραμματισμ
μού
Εμ
μπνεύσει του
υς μαθητές να
ν ασχοληθοούν με τον Προγραμματιισμό και να ππροσελκύσουν το
εννδιαφέρον το
ους στην ανά
άπτυξη των σσχετικών δεξξιοτήτων
Βο
οηθήσει τους μαθητές να
α κατανοήσοουν τον τρόπ
πο με τον οποίο ο Προγρραμματισμόςς
διιαδραματίζει πρωταρχικό
ό ρόλο σε ποολλούς τομείς της καθημ
μερινότητας

Εισαγωγγή της Πληρ
ροφορικής στην
σ
ελληνιική εκπαίδεευση
Τα πλήρη προγράμμα
ατα ανά βαθ
θμίδα και εκκπαίδευση καθώς
κ
και το
ο Πλαίσιο Π
Προγράμματος Σπουδώνν
Πληροφορρικής και το
τ Διαθεμα
ατικό Πλαίσσιο Προγράμ
μματος Σπο
ουδών του πρώην Πα
αιδαγωγικού
ύ
Ινστιτούτο
ου (νυν Ινσττιτούτο Εκπ
παιδευτικής Πολιτικής): http://www
w.pi‐schools.ggr, Ιστότοπο
ος Ψηφιακό
ό
Σχολείο (ΥΥπουργείο Παιδείας) http
p://digitalschhool.minedu
u.gov.gr/
Στα Τεχνικκά – Επαγγελλματικά και τα Πολυκλα
αδικά Λύκεια
α κατά την περίοδο 19833 – 1985. Γυμ
μνάσια, από
ό
το 1992 όπου και ολοκληρώθηκε μετά α
από μερικά
ά χρόνια. Γενικό Λύκε ιο, από το
ο 1998, καιι
ολοκληρώ
ώθηκε μετά από
α μερικά χρόνια. Για πρώτη φορά
ά γίνεται πρόβλεψη έντταξης της Πλληροφορικήςς
σε όλη ττην πρωτοβάθμια και προδημοτικκή εκπαίδευ
υση στο Δια
αθεματικό Π
Πλαίσιο Προγράμματοςς
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο δημοσιεύτηκε το 2003 (ΔΕΠΠΣ, 2003).

Πώς λλειτουργγεί;
Η ενότητα
α Προγραμμα
ατισμός & Δη
ημιουργικότηητα ακολουθ
θεί τη φιλοσοφία «εκπαίίδευσης του
εκπαιδευττή». Με τη βοήθεια
β
του παρόντος οδδηγού, ένα Συντονιστή
Σ
το
ου Προγράμμματος (εσείςς!) θα
εφοδιάσει μία ομάδα νεαρών ατό
όμων, τους « Tech Trainerrs», με τα κα
ατάλληλα εργγαλεία και την
απαιτούμενη γνώση, για
γ να διδάξξουν ένα «μά
άθημα» διάρ
ρκειας 20 λεπ
πτών σε μικρρότερους μα
αθητές.
Η προσέγγγιση αυτή απ
ποτελεί μία σπουδαία
σ
ευ
υκαιρία για τους
τ
Μαθητέές – Μέντορρες (Tech Trainers) να
ενισχύσου
υν την αυτοπ
πεποίθησή το
ους και να α
αναπτύξουν ικανότητες
ι
παρουσίασης
π
ς. Πρόκειται για έναν
αποτελεσματικό τρόπ
πο διεξαγωγή
ής της εκπαίδδευσης, διόττι είναι πιο πιθανό
π
οι μαθθητές να ακο
ούσουν με
προσοχή ά
άλλα νεαρά άτομα όσον αφορά στο διαδίκτυο, ιδίως
ι
εάν οι εκπαιδευτέςς είναι μόλις λίγα χρόνια
α
μεγαλύτερροι από τουςς εκπαιδευόμενους μαθηητές. Ακόμη,, συνεπάγετα
αι μείωση τοου φόρτου στο
σ
προσωπικκό, κάτι που οδηγεί σε αύ
ύξηση του α ριθμού των συμμετεχόντων μαθητώ
ών.
Το 20λεπττο μάθημα απευθύνεται
α
υνιστάται οι Μαθητές – Μέντορες
Μ
σε μαθητές ηλικίας 7‐9 ετών, και συ
(Tech Trainers) να είνα
αι μεγαλύτερ
ρης ηλικίας ––9 ετών και άνω. Όλα αυ
υτά τα εργαλλεία είναι σχχεδιασμένα
με γνώμοννα να προσα
αρμόζονται εύκολα.
ε
Θα δδιαπιστώσεττε ότι έχουμεε κάνει προτά
άσεις στον παρόντα
π
οδηγό, αλλλά μπορείτεε κάλλιστα να
α προσαρμόόσετε την ενό
ότητα στο δικό σας περιββάλλον, τις ηλικιακές
η
ομάδες, καθώς και τα διαθέσιμα χρονικά
χ
περιιθώρια.
Οδηγός Εφα
αρμογής θα σας
σ κατατοπίίσει σχετικά με τον Προγγραμματισμόό και τη
Ο παρών Ο
Δημιουργιικότητα και πώς
π να το αξξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνα
ατό τρόπο.
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Ποιός είναι ποιός
π
Γίνεται ανναφορά σε 4 διαφορετικέές ομάδες
ατόμων σττον παρόντα
α οδηγό:
Όνομ
μα

Ποιος είνα
αι

Ρόλος

Συντο
ονιστής

Εσείς – ο
εκπαιδευττικός ή ο
επικεφαλή
ής
οργάνωση
ης νέων, ο
υπεύθυνο
ος του
προγράμμ
ματος

Εκπαίδευσ
ση των Μαθητών – Μενττόρων
(Tech Trainers) και παροχή της ανα
αγκαίας
στήριξης για
γ τη διασφάλιση της
αποτελεσμ
ματικότητας των μαθημά
άτων

Μαθη
ητές ‐
Μέντορες
σε θέματα
τεχνο
ολογίας
«Tech
h Trainers»

Η ομάδα των
τ
μαθητών που
π
αναλαμβά
άνουν την
υλοποίηση του
προγράμμ
ματος

Συνεργασίία ανά ζεύγη
η για την παρράδοση
20λεπτου μαθήματος ανά θεματικκή
ενότητα σε
σ ομάδες μικκρότερων μα
αθητών

Μαθη
ητές

Η ομάδα των
τ νεαρών
ατόμων πο
ου
επιμορφώ
ώνονται από
τους Μαθητές –
Μέντορες (Tech
Trainers)

Παρακολο
ούθηση 20λεεπτων μαθημμάτων,
παροχή αννατροφοδόττησης και συ μμετοχή
σε συμπλη
ηρωματικές δραστηριότη
δ
ητες

Γονείςς

Οι γονείς των
τ
μαθητών

Συμμετοχή
ή στις συμπλ
ληρωματικέςς
δραστηριό
ότητες, όπου
υ αυτό απαιττείται

Προγράμματος
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Ξεεκινώνττας
Ως Συντοννιστής του Προγράμματο
ος, αποτελείτεε
τον κύριο π
παράγοντα επ
πιτυχίας αυτού του
προγράμμα
ατος στο σχολλείο ή την ομά
άδα νέων σαςς.
Στο τέλος ττου μήνα, οι Μαθητές
Μ
– Μέέντορες (Techh
Trainers) το
ους οποίους καταρτίσατε
κ
θα
θ έχουν
ενισχύσει την αυτοπεπο
οίθηση και θα
α έχουν
αναπτύξει τις δεξιότητέςς τους στο να κάνουν μία
ση – και θα έχχουν συνεισφέέρει κατά απττό
παρουσίασ
τρόπο στηνν κοινότητά το
ους. Οι μαθηττές που θα
εκπαιδεύουν, με τη σειρ
ρά τους θα έχχουν αποκτήσ
σει

τις πρώτεςς γνώσεις σττον προγραμ
μματισμό καιι
θα έχουν συμμετάσχεει σε μία διαδ
δραστική
ωτική συνάνττηση που θα
α τους έχει
επιμορφω
παρακινήσ
σει να μάθουν περισσόττερα για την
διαδικτυα
ακή παρενόχλληση.
Ελπίζουμε αυτή η ενότητα να ήταν χρ
ρήσιμη για εσ άς,
υνεχίσετε τις συναντήσεις
σ
με
μ την ομάδα
α
ώστε να συ
Tech Traineer, ούτως ώσττε και αυτοί με
μ τη σειρά τοους
να συνεχίσ
σουν τις επιμο
ορφωτικές συνναντήσεις
αξιοποιώνττας τα εργαλεεία που θα κυκλοφορήσουνν
τους επόμεενους μήνες.
αμενόμενα
Για να αποφέρει η διαδιικασία τα ανα
ματα,, απαιτείίται χρόνος κα
αι προσπάθεια
α
αποτελέσμ
από εσάς. Εάν επιλέξετεε να διδάξετε το σύνολο τω
ων
ων που θα κυκκλοφορήσουνν κατά τους
10 ενοτήτω
επόμενουςς μήνες, αυτόςς είναι ο μέγισ
στος χρόνος π
που
θα απαιτηθ
θεί:
◯
Σύστασ
ση της ομάδα
ας Tech Traine
er (μία φορά)
◯
2 – 2,55 ώρες εκπαίδ
δευσης των Te
ech Trainers
(μηνια
αίως)
◯
Οργάννωση του χρόννου των Tech Trainers για ττην
παράδ
δοση των 20λεεπτων ενοτήτων ανά ζεύγηη –
είτε πρρωινές ή απογγευματινές ώρ
ρες, σε ώρα
φαγηττού ή στα διαλλείμματα (μηννιαίως)
◯
Απαιτεείται ένα μέλο
ος του προσωπικού, όπως ο
επιμελλητής ή ο δάσ
σκαλος της τάξξης. Αλλά και
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◯

εσείς μπορεί να θελήσεετε να συνοδεεύσετε τους
εκπαιδευττές σας στα ππρώτα τους μα
αθήματα
παράδοση
ης των ενοτήττων για να δια
ασφαλίσετε
ότι όλα κυ
υλούν ομαλά (μηνιαίως).
Προαιρετικά: συνάντησση με την ομά
άδα σας για
οδότηση (μην ιαίως)
ανατροφο

Μόλις
Μ
η δομή αυτή παγιωθθεί, η ομάδα Tech
T
Trainer
θα
θ ενδυναμώννεται και θα δδιαμορφώσει μία πιο
ενεργητική
ε
προσέγγιση, στιις επιμορφωτικές
συναντήσεις
σ
τις σχετικές μεε τις δεξιότητεες που
αφορούν
α
στο διαδίκτυο.
δ
Λόγω
Λ
της ευαίίσθητης θεματ
ατολογίας του Be Strong
Online,
O
καλό είναι να παρίσσταται ένα μέλλος του
προσωπικού
π
κατά
κ
τη διάρκεεια των ενοτή
ήτων των
Tech
T
Trainers, για παράδειγγμα ο δάσκαλλος της τάξης.
Βεβαιωθείτε
Β
ότι
ό θα πρέπει να παρέμβει σε
περίπτωση
π
που προκύψουνν συμπεριφορ
ρικά θέματα
κατά
κ
τη διάρκεια της ενότηττας. Ίσως κι εσείς να
θελήσετε
θ
να είστε παρών, ιδ
ιδίως αν νιώθετε ότι
ορισμένοι
ο
από
ό τους Μαθηττές – Μέντορεες (Tech
Trainers)
T
χρειά
άζονται επιπρρόσθετη στήριιξη.
Είναι
Ε
επίσης σημαντικό
σ
να εεμπλέξετε και τους γονείς
στο
σ πρόγραμμ
μα. Όπως θα δδείτε στην ενό
ότητα
«εργαλεία»,
«
η 20λεπτη ενόττητα ολοκληρ
ρώνεται με
συμπληρωματ
σ
τική δραστηριιότητα, στην οποία
ο
οι
μαθητές
μ
μπορούν να συμμεετέχουν μαζί με τις
οικογένειές
ο
το
ους. Με την ολλοκλήρωση αυτών των
εργασιών,
ε
οι μαθητές
μ
θα μππορούν να εξηγήσουν
στους
σ
γονείς τους
τ
τι έμαθανν σχετικά με το
τ Be Strong
Online
O
στο σχο
ολείο. Για να εεμπλέξετε του
υς γονείς στο
πρόγραμμα,
π
τιι θα λέγατε ναα τους στείλεττε ένα
μήνυμα
μ
μέσω του σχολικούύ ενημερωτικο
ού δελτίου ή
των
τ μέσων κοιινωνικής δικτύύωσης;
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Εργγαλεία
Το σύνολο
ο των εργαλεείων που απαιτούνται γιια
τη λειτουρργία του Προ
ογραμματισμ
μός &
Δημιουργιικότητα διαττίθεται στην ενότητα του
υ
ιστοτόπου
υ Anti‐Bullyin
ng Pro–
www.antib
bullyingpro.co
om/vodafone
e‐sign‐up.

Περιλαμβάνο
Π
ονται:
◯
◯
◯
◯
◯

O παρώνν οδηγός εφα
αρμογής
1 σχέδιο μαθήματος για Μαθητές –
Μέντορες (Tech Trainners)
1 προβολ
λή παρουσία
ασης Powerp
point για
Μαθητέςς – Μέντορεςς (Tech Train
ners)
Φύλλο συ
υμπληρωματτικής δραστη
ηριότητας
1 ενημερ
ρωτικό έντυππο για μαθηττές και
γονείς

Ο πίνακας καταδεικνύεει πώς τα εργγαλεία είναι σσχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ναα είναι όλα μα
αζί υλοποιήσιμα:
Εργαλείο

Κοινό

Σκοπός

Παρών οδ
δηγός
εφαρμογή
ής

Εσείς (μέλος του
προσω
ωπικού)

Σχέδιο μαθ
θήματος

Μαθη
ητές – Μέντοορες (Tech
Traine
ers)

Προβολή π
παρουσίασης
Powerpoin
nt

Tech Trainers
T
/ μαθθητές

Φύλλο συμπληρωματιικής
δραστηριό
ότητας

Μαθητές και γονείίς

Ενημερωτικό έντυπο

Μαθητές και γονείίς

Επισκόπηση της ενότηταας και του οδη
ηγού
για εκπαίδευ
υση των Μαθθητών Μεντό
όρων
(Tech Trainers)
Είναι ο οδηγγός που θα χρρησιμοποιούν οι
Μαθητές – Μέντορες (TTech Trainerss) για
την παράδοσ
ση της 20λεππτης ενότηταςς
Κατά την αρχική τους καττάρτιση, οι
Εκπαιδευτέςς θα επιλέξουυν μία από τις
τέσσερις δρα
αστηριότητεςς για παρουσ
σίαση
στη συνάντη
ηση. Η προβοολή αυτή παρ
ρέχει
οδηγίες για τις
τ διάφορεςς δραστηριότητες,
καθώς και οπτικό οδηγό για τους Μαθητές
– Μέντορες (Tech Traine rs)
Οι Εκπαιδευτές το μοιράάζουν στους
μαθητές στο
ο τέλος του μα
μαθήματος για
α να
συμπληρωθεί στο σπίτι
Αυτό το γενιικό πληροφορριακό έντυπο
ο
σχετικά με τον προγραμμματισμό μπορ
ρεί να
χρησιμοποιη
ηθεί από του ς εκπαιδευτέές και
τους μαθητέ
ές. Επίσης, πεεριέχει ερωτή
ήσεις
και απαντήσ
σεις για τους γονείς σχετικκά με
το πώς μπορ
ρούν να βοηθθήσουν τα πα
αιδιά
τους στην εκ
κμάθηση του
προγραμματτισμού
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Προεττοιμασία
α

Εκπαιιδεύοντας τουςς Μαθηττές –
Μέντο
ορες (Te
ech Traiiners)

Για να ξεκκινήσετε, πρέέπει να επιλέέξετε την
ομάδα Tech Trainer σα
ας. Καθώς η ενότητα
απευθύνεεται σε μαθητές ηλικίας 7‐8
7 ετών, σα
ας
συνιστούμ
με να επιλέξετε εκπαιδευ
υτές ηλικίας 9
και άνω, α
αλλά αυτό μπ
πορείτε να το
τ
προσαρμό
όζετε ανάλογγα με τις ανά
άγκες σας.

Οι
Ο δεξιότητεςς που θα βελλτιώσουν οι Tech
Trainers
T
ύστεερα από την εκπαίδευσή
ή τους:

Μπορείτε να έχετε όσ
σους εκπαιδεευτές
επιθυμείττε,. Θα παραδ
δίδουν το μά
άθημά τους
ανά ζεύγη
η, οπότε μία ομάδα με ζυ
υγό αριθμό
είναι προττιμότερη.
Σκοπός
Σ
Αν έχετε π
παραδώσει κάποια
κ
άλλη ενότητα του
υ
Be Strong Online, μπορείτε να διατηρήσετε τηην
ίδια ομάδ
δα Μαθητές – Μέντορες (Tech
Trainers), ή να διαλέξεετε μία διαφ
φορετική
ομάδα μα
αθητών, οι οπ
ποίοι θα γίνο
ουν οι
Μαθητές – Μέντορες (Tech Traine
ers) για τον
Προγραμμ
ματισμό & Δη
ημιουργικότητα.
Σκεφτείτε ποιοί από τους μαθητέςς σας είναι οοι
πιο κατάλλληλοι για το
ο ρόλο αυτό.. Έχουν αρκεετή
αυτοπεπο
οίθηση για να
α πραγματοπ
ποιήσουν έννα
μάθημα σ
σε μία ομάδα
α μικρότερωνν μαθητών;
Μπορεί η κατάρτιση αυτή
α
να αποτελέσει μέροος
ενός υφισ
στάμενου προγράμματοςς
εθελοντισ
σμού, τελειοπ
ποίησης δεξιοτήτων, ή
μέρος καθ
θηκόντων εξω
ωσχολικής λέσχης
λ
προγραμμ
ματισμού;
Μετά την επιλογή τωνν μελών της μπορείτε να
α
συναντηθείτε όλοι μα
αζί για τη ενό
ότητα
Εκπαίδευσ
ση του Εκπα
αιδευτή. Εκτυ
υπώστε ένα
αντίγραφο
ο των εργαλεείων για κάθ
θε εκπαιδευττή,
προβάλεττε το Powerp
point, και ξεκκινάμε!
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Στην
Σ
ενότητα
α αυτή θα διδδάξετε τους Μαθητές –
Μέντορες
Μ
(Te
ech Trainers)) σας πώς να
α
παραδίδουν
π
ένα μάθημα
α σχετικά με τον
προγραμματ
π
ισμό σε μικρρότερους μαθητές.
Χρονική
Χ
διάρ
ρκεια
Συνιστούμε
Σ
να
ν αφιερώσεετε περίπου 2 ώρες στηνν
ενότητα
ε
αυτή
ή, ώστε να δ ώσετε στουςς
εκπαιδευτές
ε
οιώσουν τις
αρκετό χρόννο να αφομο
πληροφορίες
π
ς και να «δέσσουν» σαν ομάδα.
Μπορείτε
Μ
να το χωρίσετεε σε 2 μέρη κατά
κ
τις
σχολικές
σ
ώρεες, ή να μοιρράσετε το χρό
όνο σε δύο
ενότητες
ε
την ώρα του φα
αγητού ή τωνν
διαλειμμάτω
δ
ων ακόμη κα ι εκτός σχολλικού
ωραρίου.
ω
Ανα
ατρέξτε στη σελίδα «Δια
αφορετικές
επιλογές
ε
διάρκειας ενοτήήτων» για πεερισσότερες
λεπτομέρειες
λ
ς.
μενα
Προαπαιτού
Π
Εκτυπώστε
Ε
έννα αντίγραφ
φο του Σχεδίο
ου
Μαθήματος
Μ
και του ενημμερωτικού ενντύπου για
κάθε
κ
εκπαιδεευτή, και προοβάλετε το Powerpoint
P
Προγραμματ
Π
ισμός & Δημμιουργικότηττα.

Προγραμμ
ματισμός & Δημιουργικό
Δ
ότητα
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Επισκό
όπηση της
τ επιμ
μορφωττικής συ
υνάντησ
σης
Σύντομη π
περιγραφή των
τ χρονικώ
ών ορίων που
υ πρέπει να τηρηθούν στο
σ πλαίσιο ττων ενοτήτω
ων
κατάρτιση
ης των Tech Trainers.
Δραστηριότητα
Δ
α

Π
Περιγραφή

Εκττιμώμενη διάρ
ρκεια

Εισαγωγή

Δραστηριότητες για να "σπάσσει ο πάγος", επ
Δ
πεξήγηση καθηκόντων,
σ
συζήτηση
σχετιικά με το «Προγγραμματισμός & Δημιουργικό
ότητα»

25 λεπτά

Εξέταση σχεδίο
ου
μαθήματος

Μοιράστε το σχχέδιο μαθήματτος και ανατρέξξτε σε αυτό για να έχετε
Μ
μ γενική εικόνα
μία

10 λεπτά

Βασικοί κανόννες

ΕΕπαναλάβετε το
ους βασικούς κκανόνες που πρ
ρέπει να εξηγήσ
σουν οι
Μ
Μαθητές
– Μένντορες (Tech Trrainers) στους μαθητές
μ
στην αρχή
α
της
ε
ενότητας

10 λεπτά

Εισαγωγική
δραστηριότητα
δ
α

Αρχίστε την εισ
Α
σαγωγική δρασττηριότητα και τη
τ «δημιουργία
α ιδεών»,
σ
συζητήστε
με το
ους Μαθητές – Μέντορες (Te
ech Trainers) ιδ
δέες για
ε
ερωτήσεις
που μπορούν να υπ
ποβάλουν στου
υς μαθητές για να τους
π
παρακινήσουν
να μιλήσουν

10 λεπτά

Επιλογή δρασττηριότητας

Χωρίστε τις 4 δραστηριότητεςς στην ομάδα τω
Χ
ων μαθητών, ώστε να
π
προετοιμαστού
ύν και να παρουυσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα την
α
ανατροφοδότη
ση και την επιλλεγμένη δραστη
ηριότητα

30 λεπτά

Συμπληρωματ
Σ
ικές
Δραστηριότητε
Δ
ες

ΣΣυζητήστε τις συμπληρωματικ
σ
κές δραστηριόττητες που θα δώ
ώσετε
σ
στους
μαθητές

10 λεπτά

Ανατροφοδότη
Α
ηση

ΤΤρόπος με τον οποίο
ο
οι Μαθηητές – Μέντορεες (Tech Trainerrs)
μ
μπορούν
να λάβουν ανατροφοοδότηση από τους
τ
μαθητές

10 λεπτά

Ολοκλήρωση
Ο

ΕΕπόμενα βήματτα & καθορισμ
μός των συναντήσεων. Απαντή
ήστε στις
ε
ερωτήσεις/ανη
συχίες των Μα
αθητών – Μενττόρων (Tech Tra
ainers).

20 λεπτά
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Διαφο
ορετικέςς επιλογγές
διάρκειας ενο
οτήτων
Εάν δεν έχεετε στη διάθεεσή σας τις δύ
ύο ώρες που
απαιτούντα
αι για την ενό
ότητα κατάρτισης, μπορείτεε
να προσαρρμόσετε την εννότητα, χρησιιμοποιώντας μ
μία
από τις παρρακάτω επιλο
ογές που ταιριάζει στο
πρόγραμμά
ά σας.
2 ωριαίες εενότητες
Μπορείτε ννα οργανώσεττε δύο ενότηττες κατά τη
διάρκεια το
ου διαλείμμα
ατος για φαγηττό ή μετά τη
λήξη του σχχολικού ωραρ
ρίου.
Ενότητα 1:
◯
Εισαγωγή (25 λεπτά)
λ
◯
Εξξέταση σχεδίο
ου συνάντησης (10 λεπτά)
◯
Βα
ασικοί κανόνεες (10 λεπτά)
◯
Εισαγωγική δρα
αστηριότητα (10
( λεπτά)
◯
Ζη
ητήστε από το
ους μαθητές να
ν εργαστούν
αννά ζεύγη για να
ν προετοιμάσουν τη
δρραστηριότητα
α πριν την έναρξη της
εννότητας 2 (5 λεπτά)
λ
Ενότητα 2:
◯
Αννακεφαλαίωσ
ση. Οι μαθητέςς έχουν στη
διιάθεσή τους λίγα
λ
λεπτά να κάνουν πρόββα
τη
η δραστηριότη
ητά τους (5 λεεπτά)
◯
Πα
αρουσιάσεις και
κ ανατροφο
οδότηση σχετιικά
μεε τη δραστηριιότητα (20 λεπ
πτά)
◯
Συ
υμπληρωματικές δραστηριό
ότητες (10
λεεπτά)
◯
Αννατροφοδότηση (10 λεπτά))
◯
Ολλοκλήρωση (1
15 λεπτά)
1 ωριαία εενότητα
Αν σας πιέζζει ο χρόνος, μπορείτε
μ
να επιλέξετε
ε
μία
μόνο από ττις δραστηριό
ότητες την οπο
οία θα
προετοιμάσουν οι Μαθη
ητές ‐ Μέντορ
ρες (Tech
αι παραλείψττε τη δραστηρ
ριότητα «για ννα
Trainers) κα
σπάσει ο π
πάγος»:
◯
Εισαγωγή (5 λεπτά)
◯
Εξξέταση σχεδίο
ου μαθήματοςς (5 λεπτά)
◯
Βα
ασικοί κανόνεες (5 λεπτά)
◯
Εισαγωγική δρα
αστηριότητα (10
( λεπτά)
◯
Εττοιμάστε 1 δραστηριότητα,, είτε ανά ζεύγγη
ή ως ομάδα (5 λεπτά)
λ
◯
Πα
αρουσιάστε τη δραστηριόττητα και τις
πα
αρατηρήσεις (10
( λεπτά)
◯
Συ
υμπληρωματικές δραστηριό
ότητες (5 λεπτ
πτά)
◯
Αννατροφοδότηση (5 λεπτά)
◯
Ολλοκλήρωση (1
10 λεπτά)
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4 20λεπτες ενό
ότητες
Μπορείτε
Μ
να οργανώσετε
ο
σσυντομότερες ενότητες
στα
σ διαλείμμα
ατα ή στα κενάά ή μετά τη λή
ήξη του
σχολικού
σ
ωραρίου..
Ενότητα
Ε
1:
◯
Εισαγγωγή) (10 λεπτ
πτά)
◯
Εξέτα
αση σχεδίου σσυνάντησης (5
5 λεπτά)
◯
Βασικ
κοί κανόνες (55 λεπτά)
Ενότητα
Ε
2:
◯
Εισαγγωγική δραστηηριότητα (10 λεπτά)
◯
Επιλο
ογή και προετοοιμασία δρασ
στηριοτήτων
(10 λε
επτά)
Ενότητα
Ε
3:
◯
Δραστηριότητες κααι ανατροφοδ
δότηση (15
λεπτά
ά)
◯
Συμπλ
ληρωματικές δραστηριότητες (5 λεπτά)
Ενότητα
Ε
4:
◯
Ανακε
εφαλαίωση ερργασίας (10 λεπτά)
λ
◯
Ανατρ
ροφοδότηση κκαι ολοκλήρω
ωση (10
λεπτά
ά)

Οδηγός
Ο
Εκπαίδδευσης
1.
1 Συστάσεις (20 λεπτά)
ά)
Ζητήστε
Ζ
από τον καθένα να παρουσιιάσει τον
εαυτό
ε
του. Γιια να "σπάσεει ο πάγος" και
κ για να
διευκολύνετε
δ
ε τα μέλη τηςς ομάδας να
α
γνωριστούν
γ
καλύτερα,
κ
εππιλέξτε από τις ιδέες
που
π παρατίθενται παρακκάτω, ή προττείνετε μία
δική
δ σας.

Σ ε λ ί δ α | 12
2
Οδηγόςς Εφαρμογήςς

Προγραμμ
ματισμός & Δημιουργικό
Δ
ότητα

◯

◯

Όλα
α στη φόρα

Δώσε πά
άσα

Στα
α μέλη της ομ
μάδας
δίννετε ένα σακο
ουλάκι με
καρραμέλες. Ο καθένας
κ
μπο
ορεί να πάρεει όσες
θέλλει και να τιςς
ακο
ουμπήσει σττο τραπέζι
μπρροστά του. Μόλις
Μ
τελλειώσουν όλο
οι,
ανα
ακοινώνετε στην
σ
ομάδα
ότι πρέπει ο κα
αθένας να
δώσει τόσες πλληροφορίες
για
α τον εαυτό του,
τ
όσες καιι
οι καραμέλες που
π έχει
μπρροστά του

Η ομάδα δημιουργεί έναν
κύκλο. Έννα μέλος τηςς ομάδας
έχει τη μπ
πάλα, την πεετά σε
άλλο μέλλος της ομάδ
δας και μαζί
δίνει το όόνομά του απ
ποδέκτη
της πάσα
ας. Η ομάδα συνεχίζει
να πετά ττην μπάλα κα
ατ’ αυτόν
τον τρόποο μέσα στον κύκλο και
πρέπει να
α θυμάται τη
η σειρά με
την οποία
α δόθηκαν οι
ο πάσες. Η
διαδικασσία επαναλαμ
μβάνεται,
χρησιμοπ
ποιούνται κα
αι δύο νέες
μπάλες κκαι ο ρυθμός
επιταχύν εται. Το παιχχνίδι
τελειώνε ι, όταν γίνει χαοτικό.

Ανακοινώστε του
υς ότι αποτελλούν την
ομάδ
δα των Tech Trainer
T
- ΕΕξηγήστε του
υς τι σημαίνει αυτό: γιαττί
έέχουν επιλεχχθεί και ποιά
ά είναι τα
κκαθήκοντά τους.
τ
Ολοκκληρώστε τηνν εισαγωγική
ή αυτή ενότηητα
με μίία δραστηριό
ότητα που θα
α τους δώσεει
την α
αίσθηση της κυριότητας του
τ
προγράμματος Bee Strong Online. Μπορείίτε
ους ζητήσετεε να βγάλουνν μία ομαδικκή
να το
φωτο
ογραφία, ή να
ν συμπληρώ
ώσουν και να
α
υπογράψουν το έντυπο
έ
δέσμ
μευσης που
βρίσκκεται στο τέλλος του οδηγγού
εκπαίίδευσης

2 Αλήθειεες 1 Ψέμα

◯

3.
3 Ανάλυση του
τ σχεδίου μαθήματοςς (10 λεπτά)
◯
◯

2. Εισαγγωγή στο Προ
ογραμματισ
σμός &
Δημιο
ουργικότητα (5 λεπτά)
◯

◯

Τι γνω
ωρίζουν ήδη
η οι εκπαιδευ
υτές για
τον π
προγραμματιισμό; Τι έχου
υν μάθει
μέχριι τώρα στο σχολείο;
σ
Κάνεει
κάπο
οιος από αυτούς εξωσχολλικές
δρασ
στηριότητες προγραμματ
π
τισμού;
Τι σκέέφτονται οι μαθητές
ακούγοντας τη φράση «Be Strong
Onlin
ne» και τι σχέέση μπορεί να
ν έχει
αυτή με τον προγγραμματισμό
ό;
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Κινηθείτε γύρω από τα μέλη
της ομάδα
ας και ζητήσττε τους να
δώσουν 3 στοιχεία για
α τους
εαυτούς τοους. Πείτε το
ους ότι 1
στοιχείο ππρέπει να είναι
ψευδές κα
αι δηλώστε ότι
ό δεν
πρέπει να το αποκαλύψουν
μέχρι το τέέλος. Όλοι πρέπει να
σημειώνουυν σε ένα φύ
ύλλο χαρτί
το πιθανό ψέμα. Μόλιις μιλήσει
και ο τελευυταίος, ζητήστε από
τον καθένα
α να αποκαλλύψει το
ψέμα που είπε. Μπορείτε να
βραβεύσεττε το μέλος της
τ
ομάδας ποου μάντεψε τα
τ
περισσότεερα ψέματα!
Θεωρούν σημαντικήή την ενασχό
όλησή
τους με τον προγραμμματισμό; Γιιατί;
ορούν να προοκαλέσουν το
τ
Πώς μπο
ενδιαφέέρον των μικρρότερων
α αυτό;
μαθητών για το θέμα

◯

Συζητήστεε τους εκπαδδευτικούς σττόχους της
ενότητας:
Εξηγήστε ότι κάθε ενόότητα ακολουθεί την
παρακάτω
ω δομή: 1) ειισαγωγή και στόχοι
μάθησης, 2) εισαγωγιική δραστηριότητα και
συζήτηση, 3) δεκάλεππτη δραστηριότητα, 4)
κατ’ οίκονν συμπληρωμματική δρασ
στηριότητα
και ανατροφοδότηση
Συζητήστεε τους εκπαδδευτικούς σττόχους της
ενότητας: τι θέλουν να
α επιτύχουν μέσα στα
χρονικό πλαίσιο που δδιαθέτουν; πώς
π θα
διασφαλίσ
σουν την επίίτευξη των στόχων
σ
αυτών;

4.
4 Βασικοί κα
ανόνες (10 λλεπτά)
◯

Εξηγήστε ότι αν και θα
α υπάρχει έννα μέλος
του προσω
ωπικού σε ππερίπτωση πο
ου
υπάρξουνν θέματα συμμπεριφοράς,, θα πρέπει

3
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να τηρηθούν ορισμ
μένοι βασικο
οί κανόνες,ο ι
τ έναρξη ττης
οποίοιι πρέπει να τεθούν πριν την
ενότηττας. Για παρά
άδειγμα:
◯
Ο καθ
θένας έχει το
ο δικαίωμα να μην
απανττήσει σε μία ερώτηση ανν δεν το
επιθυμεί
◯
Ο καθ
θένας έχει το
ο δικαίωμα να ακουστεί
◯
Δεν επ
πιτρέπονται οι φωνές
5. Συζήτησ
ση του θέμα
ατος Προγρα
αμματισμός &
Δημιουργγικότητα
◯
Ζητήσ
στε από τους Μαθητές – Μέντορες
(Tech
h Trainers) να
ν συνεργαστούν με το
διπλα
ανό τους για
α 2 λεπτά, κα
αταγράφοντα
ας
ό,τι γγνωρίζουν σχχετικά με το
προγγραμματισμό
ό. Μπορούν να
ν εξηγήσου
υν
τι είνναι; Κάνουν σχετικό
σ
μάθη
ημα στο
σχολεείο; Συγκρίνεετε τις απαντήσεις με τα
α
μέλη των υπόλοιιπων ομάδωνν.
◯
Έπ
πειτα, ζητήσττε την ειλικρ
ρινή γνώμη
το
ους για τον προγραμματ
π
τισμό μέσω ττης
διιαδικασίας «κατεβάστε το
τ κεφάλι,
ση
ηκώστε το χέέρι» που θα
χρρησιμοποιήσ
σουν και οι Μαθητές
Μ
–
Μ
Μέντορες (Tecch Trainers) στο μάθημά
ά
το
ους. Πρέπει να
ν βάλουν το
ο κεφάλι του
υς
σττο θρανίο κα
αι να σηκώσο
ουν το χέρι
το
ους, αν πιστεεύουν ότι ο
πρρογραμματισ
σμός είναι…
◯ Διασκεδαστικός
◯ Δυσνό
όητος
◯ Ενδιαφ
φέρων
◯ Άχρησ
στος
◯ Χρήσιμος
λοκος
◯ Περίπλ
◯ Κάτι άλλο
ά
◯
Οι Μαθητές – Μέντορες (T
Tech Trainerrs)
μπ
πορούν να σηκώσουν
σ
το χέρι τους
πεερισσότερες από μία φορές.
Εννημερώστε τους
τ
ποια απ
πάντηση ήτα
αν
γεενικώς η δημ
μοφιλέστερη και ζητήστεε
απ
πό έναν εθελλοντή να εξη
ηγήσει γιατί
επ
πέλεξε τη συγκεκριμένη απάντηση.
Ρω
ωτήστε τους αν θεωρούνν τη
δρραστηριότηττα αυτή καλή
ή για την
ένναρξη του μα
αθήματός το
ους.
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◯

◯

Προβ
βάλετε τον οορισμό του
προγγραμματισμοού στην επόμ
μενη
διαφάνεια και εππαναλάβετέ τον μαζί με
τους Μαθητές – Μέντορες (T
Tech
ners)
Train
Έπειττα, διατρέξτεε τη δραστηρ
ριότητα
«Δημ
μιουργία Ιδεώ
ών» μαζί του
υς,
ζητώντας τους να
α βρουν όσα
α
περισ
σσότερα επιπ
ιπλέον παραδ
δείγματα
για να τα έχουν υυπόψη τους στο
ημά τους:
μάθη

6.
6 Επιλογή δρ
ραστηριότηττας (30 λεπττά)
◯

◯

◯

◯

◯

◯

Εξηγήστε ότι υπάρχουυν τρεις κύριιες
δραστηριό
ότητες προγ ραμματισμο
ού
διαθέσιμεες στο σχέδιοο μαθήματος, από τις
οποίες οι εκπαιδευτέςς μπορούν να επιλέξουν
την αγαπη
Αποτελούν συνδυασμό
ημένη τους. Α
σ
online gam
mes από το CCode.org καιι offline
δραστηριό
ότητας από ττο Kodable.ccom. Για να
πάρει μία γεύση από ττις δραστηριότητες, η
ομάδα θα
α χωριστεί σεε υπο‐ομάδεες για να
προετοιμά
άσει και να οοργανώσει από
α μία
δραστηριό
ότητα η καθεεμιά.
Χωρίστε την
τ ομάδα σεε υπο‐ομάδεες Αναθέστε
στην καθεεμία από μία
α δραστηριόττητα.
Ζητήστε από
α την ομάδδα να αφιερώσει 10
λεπτά στη
ην προετοιμα
ασία της
δραστηριό
ότητας.
Κάθε υπο‐ομάδα διαθθέτει 5‐7 λεπ
πτά για να
παρουσιά
άσει τη δραστ
στηριότητα . Η υπόλοιπη
ομάδα θα
α υποδυθεί ττους μαθητέςς και θα
συμμετάσ
σχει στις δρα
αστηριότητεςς.
Στα τελευταία 10 λεπττά, ζητήστε από
α κάθε
ομάδα να διευκρινίσεει το σκοπό της
τ
δραστηριό
ότητας, και ττον τρόπο μεε τον οποίο
την προεττοίμασε και ττην οργάνωσ
σε.
Ζητήστε ανατροφοδότ
α
τηση από τη
ην ομάδα
για το τι πήγε
π
καλά, τιι θα μπορούσε να
βελτιωθείί, και ποιά ήτταν η δραστηριότητα
επιλογής των
τ εκπαιδεευτών.
Για καθεμ
μία από τις ερρωτήσεις πο
ου τέθηκαν
σε κάθε δραστηριότηττα, ζητήστε προτάσεις
π
από τους εκπαιδευτέςς για το ποιες θεωρούν
ότι θα ήτα
αν οι επιθυμμητές απαντή
ήσεις;
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7. Παρακο
ολούθηση (ffollow‐up) τω
ων
δραστηριο
οτήτων (5 λεεπτά)
◯

Σκεφτεείτε πώς θα θέλατε
θ
οι μα
αθητές να
δώσου
υν ανατροφο
οδότηση σχεττικά με τις
δραστη
ηριότητες – θα
θ ταξινομήσετε το
σύνολο
ο των απαντητικών φύλλλων, θα
ζητήσεετε από τουςς εκπαιδευτές να το
κάνουνν, ή οι εκπαιδ
δευτές θα συζητήσουν ττα
αποτελλέσματα της διαδικασίαςς με τις ομάδδες
τους;

ανατροφο
οδότησης σεε ένα post‐it και αφού το
κολλήσου
υν στον τοίχοο, να βγάλου
υν μία
φωτογραφ
φία με αυτό..

9.
9 Αντιμετώπ
πιση ανησυχχιών (10 λεπτά)
◯

◯

οφοδότηση από
α μαθητέςς (10 λεπτά)
8. Ανατρο
◯

◯

◯

Tο σχέδ
διο της συνά
άντησης περιλαμβάνει σττο
τέλος κκαι μία ενότη
ητα για να λά
άβουν
ανατρο
οφοδότηση οι
ο Μαθητές – Μέντορες
(Tech TTrainers). Πώ
ώς θα ήθελανν να το κάνοουν
αυτό;
Μία ιδέα είναι να γίνει
γ
μία ερώ
ώτηση και να
α
ωθεί ο αριθμ
μός των χεριώ
ών που
σημειω
σηκώθ
θηκαν. Για πα
αράδειγμα «ποιος νιώθεει
ενθουσ
σιασμό που έμαθε περισ
σσότερα για
τον προγραμματισμό ύστερα από
α την
ενότηττα αυτή;»
Οι εκπα
αιδευτές μπορούν επίση
ης να ζητήσοουν
από το
ους μαθητές να γράψουνν μία φράση

◯

Αφιερώσ
στε λίγο χρόννο για να δια
ασφαλίσετε
ότι οι Μα
αθητές – Μένντορες (Tech
h Trainers)
κατανοού
ύν τα καθήκοοντά τους κα
αι το
περιεχόμ
μενο του μαθθήματος που
υ θα
παραδώσ
σουν.
Εάν τους βλέπετε δισστακτικούς, θα ήταν
ίσως καλ
λή ιδέα μίας σειρά
ερωταπα
αντήσεων στοο τέλος της
εκπαίδευ
υσης, όπου οοι Μαθητές – Μέντορες
(Tech Tra
ainers) θα μππορέσουν να
α
μοιραστο
ούν τη γνώσηη τους και να
α
απαντήσουν τις ερωττήσεις των άλλων.
ά
Αν
κάτι είνα
αι ασαφές, μππορείτε να ανατρέξετε
α
στο ενημ
μερωτικό ένττυπο ή να αναζητήσετε
αδίκτυο.
την απάνντηση στο δια
Νιώθουνν αυτοπεποίθθηση να κάνουν
μάθημα σε
σ μικρότεροους μαθητέςς; Σκεφτείτε
τι μπορείί να τους προοβληματίζει και δώστε
εσείς συμ
μβουλές αν δδε μιλά κανεείς, υπάρχει
αναστάτω
ωση στην τά
άξη, κλπ.

10. Ολοκλλήρωση (10‐20 λεπτά)
◯
◯

Ρωτήσττε τους Μαθ
θητές – Μένττορες (Tech TTrainers) εάνν είναι όλα σαφή
σ
ή εάν θθέλουν να επ
πανέλθετε
σε κάπ
ποια σημεία της
τ κατάρτισ
σης.
Μόλις νιώθουν έτο
οιμοι να ανα
αλάβουν τη δδιεξαγωγή το
ου μαθήματο
ος σε ζεύγη, δώστε τους μία
μηνία, ώρα, ομάδα μαθη
ητών και το χχώρο όπου θα
θ κάνουν το
ο πρώτο του ς μάθημα. Βεβαιωθείτε
Β
ημερομ
ότι οι Μ
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Te
ech Trainers)) έχουν εκτυπ
πώσει επαρκκή αριθμό ανντιγράφων των
τ φύλλων
δραστη
ηριότητας γιια τους μαθη
ητές αν χρεια
αστεί.

Οι εκπαιδευτές
ε
θα κάνουν το
ο 20λεπτο μά
άθημά τους σσε
ζεύ
ύγη – περιμέένετε έως το τέλος της κα
ατάρτισης κααι
χωρίστε
χ
τουςς σε ζεύγη μεε βάση τις δια
αφορετικές
ικα
ανότητες καιι τα επίπεδα ετοιμότηταςς στην ομάδαα.
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Α
Αν παρίστασθ
θε στο μάθημ
μα με τους εκκπαιδευτές, θα
θ ήταν μία καλή
κ
ιδέα ναα τους συστήσ
σετε
σττους μαθητέςς και να εξηγήσετε τι είνα
αι το πρόγραμ
μμα. Έπειτα, μπορείτε να ολοκληρώσεετε το
μάθημα, ευ
υχαριστώντας τους Tech TTrainers και επαναλαμβάν
ε
νοντας τα κενντρικά σημεία.

Για να διιευκολύνετε το
τ μάθημα, μ
μιλήστε στην ομάδα εκπαιδευτών σας σχετικά
με το τι θα
θ μπορούσεε να τους ανηησυχήσει:











Τι ερωτή
ήσεις θα μπορ
ρούσαν να υπ
ποβάλουν σττην ομάδα μα
αθητών για ναα
αρχίσουνν μία συζήτηση;
Τι τακτικκές θα μπορούσαν να χρησσιμοποιήσου
υν εάν κανείς δε θέλει να ππάρει το
λόγο; Ανατρέξτε στο πλαίσιο
π
«τακκτικές διευκόλυνσης της συζήτησης»
σ
γγια να
μ
ιδέες
πάρετε μερικές
Ποιός μπ
πορεί να τουςς βοηθήσει α
αν η ομάδα τω
ων μαθητών δημιουργεί
δ
αναστάτωση;
Ποιές τακτικές μπορο
ούν να χρησιμ
μοποιήσουν για
γ να κλείσο
ουν τις ομαδιικές συζητήσεις;

Τακτικές διεευκόλυνσης της
τ συζήτησηςς
Αν δε θέλει κανείς από
α την ομάδδα των μαθηττών να πάρει το λόγο, οι Μαθητές
Μέντορεες (Tech Trainers) θα μποροούσαν να…
Κάνουν μία τελείως τυχαία ερώτησση, προκειμέννου να σπάσο
ουν την αμήχαανη σιωπή
ποιο είναι το αγαπημένο
α
σα
ας παιχνίδι σττον υπολογισττή;»
όπως «π
Χωρίσου
υν την ομάδα
α σε ζεύγη, γιια να συζητήσ
σουν μεταξύ τους πριν εππανέλθουν
στην ομα
αδική συζήτησ
ση
ζητήστε τους να περ
ριγράωουν μ
με μια λέξη πώς
π
νιώθουν εκείνη τη σστιγμή. Οι
όμη και να γρ άψουν τις απ
παντήσεις σε ένα
έ φύλλο χαρρτί
μαθητέςς μπορούν ακό
Έχουν έννα κουτί στ6η
ην έδρα για ν α ρίχνουν μέσ
σα οι μαθητές ερωτήσεις, οι οποίες
θα διαβαστούν στο
ο τέλος Ζη τήσουν από
ό τους μαθητές να γίννουν πιο
λ
«Μπορεείς να μου
συγκεκριμένοι, ρωτώντας τους: «ΕΕνδιαφέρον αυτό, γιατί το λες;»
ρισσότερα για αυτό;»
πεις περ

Κ
Καλή τύχχη!
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ΕΕπόμενα βήμα
ατα
◯

◯

◯

Φροντίστε ννα συνοδεύσ
σετε τους Μα
αθητές –
Μέντορες (TTech Trainerrs) στα πρώττα τους
μαθήματα, για να βεβα
αιωθείτε ότι είναι
ε
έτοιμο ι
να αντεπεξέέλθουν στα καθήκοντά
κ
τους.
τ
Σε
περίπτωση που θα υπά
άρξει επιτήρη
ησή τους απόό
δάσκαλο τη
ης τάξης, στο
ο τέλος τους παρόντος
οδηγού υπά
άρχει σημείω
ωμα για αυτό
όν, το οποίο
καλύπτει ό,,τι χρειάζετα
αι να γνωρίζεει σχετικά μεε το
μάθημα.
Αποφασίστε μαζί με τηνν ομάδα πώςς θα ήθελε ννα
λάβει την α
ανατροφοδόττηση από τους μαθητές
που συμμεττείχαν στο μάθημα. Θέλεει να
επανέλθει μ
μετά από λίγγες μέρες για
α να παραλά
άβει
τις εργασίεςς και να συζη
ητήσει με τους μαθητές;;
Όταν ολοκλληρωθεί και το
τ τελευταίο
ο μάθημα τηης
ομάδας, μπ
πορείτε να χρ
ρησιμοποιήσ
σετε τη
βεβαίωση σ
συμμετοχής στο τέλος το
ου παρόντος
οδηγού για να ανταμείψ
ψετε τα μέλη
η της για τη
σκληρή του
υς δουλειά!
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Ση
ημαντικά
ά σημείία
◯

Βεβαιωθεείτε ότι οι εκππαιδευτές θα
βρίσκοντα
αι στο χώρο λλίγα λεπτά νωρίτερα,
ν
ώστε να έχουν τον αππαραίτητο χρ
ρόνο για να
προετοιμα
αστούν. Καλλό θα είναι να
α έχουν ήδη
◯
εκτυπώσεει από πριν ττα αναγκαία έντυπα, να
έχουν έτοιμο το βίντε ο, και να έχο
ουν
προετοιμά
άσει την αίθ ουσα ανάλο
ογα με τη
δραστηριό
ότητα που θθα κάνουν.
Μην
Μ ξεχάσεττε να εκτυπώ
ώσετε το ενημερωτικό έντυπο
για
γ κάθε μαθ
θητή και το εενημερωτικό
ό έντυπο για τους
γονείς
γ
τους!

Προγραμμ
ματισμός & Δημιουργικό
Δ
ότητα
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Σχετικά
Ο θεσμός του Diana A
Award αποττελεί κληροννομιά της Π ριγκίπισσας Νταϊάνα, η
οποία είχεε την πεποίθ ηση ότι τα νεαρά
ν
άτομα
α έχουν τη δδύναμη να αλλάξουν τονν
κόσμο προ
ος το καλύτε ρο.
Γι αυτό θα πρέπει να
α δίδονται στους
σ
νέους ευκαιρίες για
γ εξέλιξη και ερεθίσμματα να εμπ
πλέκονται σεε
δράσεις κοινωνικού χα
αρακτήρα.
Είμαστε υπερήφανοι που
π διαθέτο
ουμε την αμέέριστη στήριιξη της ΑΕ του Πρίγκιπα Ο
Ουίλιαμ και της ΑΕ
Πρίγκιπα Χ
Χάρρυ, καθώ
ώς και της ομ
μάδας τους σστο Royal Ch
harities Forum
m του Δούκα
α και της Δού
ύκισσας του
Κέιμπριτζ και του Πρίγγκιπα Χάρρυ
υ.

Η απο
οστολή μας
μ
Η αποστολλή μας είναιι να εμπνέου
υμε και να ανναγνωρίζουμ
με την κοινω
ωνική δράση σε νεαρά άττομα. Αυτό
το επιτυγχχάνουμε:
 Εννδυναμώνονντας τα νεαρά άτομα να κκάνουν τη διαφορά και να
ν αξιοποιήσσουν το μέγιιστο των
δυ
υνατοτήτων τους
 Εμ
μπλέκοντας τα
τ νεαρά άτομα στα προογράμματά μας,
μ που του
υς παρέχουν τη δυνατότη
ητα να
κά
άνουν τη δια
αφορά μέσω της κοινωνιικής δράσης
 Εννθαρρύνοντα
ας νεαρά άτο
ομα για τη σσυνεισφορά τους
τ
στις κοιινότητές
Η Αποστολλή μας υλοπ
ποιείται μέσω
ω των εξής τ εσσάρων βα
ασικών μας προγραμμάτω
π
ων:

1. Το Πρρόγραμμα Diana
D
Award – που

3.
3 Η εκστρατεία Anti‐BBullying του Diana

αναγνωρίζει την αξία των νέων αννθρώπων.

2. Το Δίίκτυο του Diaana Award –

Award
A
– που παρέχει σε νεαρά άτομα,
επαγγελματίε
ε
ες και γονείςς τις ικανότητες και την
αυτοπεποίθη
α
ηση να αντιμμετωπίζουν κάθε
κ
μορφή
παρενόχληση
π
ης.

που στηρίίζει την κοινω
ωνική συνοχή και προάγεει
την κοινωνική δράση των
τ νέων.

4.
4 Το Πρόγγραμμα καθοοδήγησης τοου Diana
Award
A
– που στηρίζει νεααρά άτομα που
π
βρίσκονται
β
σε
σ κίνδυνο.

From
F
The
Diana
D
Award
Anti‐Bullying
A
Campaign
C
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
Γ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Δ
Ο
ΤΗΣ ΤΑ
ΑΞΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜ
ΜΜΕΤΟ
ΟΧΗΣ ΓΙΑ
Α
ΗΤΕΣ – ΜΕΝΤΟΡ
Μ
ΡΕΣ
ΜΑΘΗ
(TECH TRAINEERS)
ΕΓΓΡΑΦ
ΦΟ ΔΕΣΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΑΘΗ
ΗΤΕΣ – ΜΕΝΤΟΡ
Μ
ΡΕΣ
(TECH TRAINEERS)

From
F
The
Diana
D
Award
Anti‐Bullying
A
Campaign
C
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Σημειώσεις για
α το Δάσ
σκαλο της
τ τάξη
ης
Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να
ν διοργανώσσετε την ενόττητα των «Tech Trainers»!!
ου Προγράμματος Be Stro ng Online απ
πό τον θεσμό “The Diana A
Award”, τη Vo
odafone και
Σττο πλαίσιο το
το
ον Επιστημοννικό Οργανισμ
μό «Μαζί για
α την Εφηβική
ή Υγεία» που ανέλαβε τηνν προσαρμογή και
επ
πιμέλεια του Προγράμματτος στα Ελληννικά, μία ομά
άδα μαθητώνν του σχολείοου σας, οι Μα
αθητές –
Μ
Μέντορες σε θέματα
θ
Τεχνο
ολογίας (Techh‐Trainers), θα εκπαιδεύσουν τους συμμμαθητές του
υς με
ειικοσάλεπτες ενότητες
ε
σε μία
μ σειρά θεμ
μάτων που σχετίζονται
σ
με
ε το διαδίκτυ ο – από την διαδικτυακή
δ
πα
αρενόχληση, τη διαφύλαξξη της ιδιωτικκότητας και ασφάλειας
α
έω
ως τις selfies,, τα ηλεκτροννικά
πα
αιχνίδια (gam
ming), τη δημ
μιουργία κώδδικα και τους ιστότοπους κοινωνικής δδικτύωσης.

η ενότητα του
υ προγράμμα
ατος έχει τίτλοο «Προγραμμ
ματισμός & Δημιουργικότηητα».
Η δεύτερη
αθώς τα ζητή
ήματα που θα
α συζητηθούνν στο πλαίσιο
ο των ενοτήτω
ων απαιτούν ευαίσθητο χειρισμό,
χ
θα
Κα
πρρέπει να έχεττε υπόψη σαςς τα εξής:
◯
◯

◯

Είίναι σημαντικκό να είστε πα
αρών σε όλη τη διάρκεια της 20λεπτης ενότητας γιια να βοηθήσ
σετε τους
εκκπαιδευτές σε περίπτωση που προκύψ
ψουν θέματα συμπεριφορ
ράς.
Πρροσπαθήστε να συναντηθ
θείτε εκ των π
προτέρων με τους Μαθηττές ‐ Μέντορεες (Tech Train
ners) που θα
ορρισθούν στηνν τάξη σας για
α να ανατρέξξετε μαζί τουςς το σχέδιο συνάντησης. ΥΥπάρχει η επιλογή
μεεταξύ τριών δραστηριοτήτ
δ
των, και μπο ρεί να έχετε συστάσεις γιια το ποια αππό αυτές θα ταιριάξει
τ
κα
αλύτερα στηνν ομάδα των μαθητών σαςς.
Επ
πίσης, υπάρχχει και μία συμπληρωματιική δραστηριότητα που θα
α κάνουν οι μμαθητές στο σπίτι.
Απ
ποφασίστε με τους Μαθη
ητές ‐ Μέντορρες (Tech Trainers) πότε είίναι η κατάλλληλη στιγμή για
γ να
διιεκπεραιώσουν τη συμπλη
ηρωματική εννότητα με την ομάδα για να λάβουν κααι ανατροφο
οδότηση από
το
ους μαθητές σχετικά
σ
με τη
η δραστηριόττητα.

Αν τυχόν έέχετε ερωτήσ
σεις, μπορείτεε να απευθυννθείτε στον Εκπαιδευτικό
Ε
ό – Σύνδεσμοο με το Πρόγρ
ραμμα. Μην
παραλείψεετε να του υπ
ποβάλετε οπο
οιαδήποτε πα
αρατήρησή σας
σ σχετικά με
μ τις ενότητεες για να βελλτιωθεί η
εκπαίδευσ
ση στο μέλλονν.

Σας ευχαρισττούμε!

From
F
The
Diana
D
Award
Anti‐Bullying
A
Campaign
C
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BEBAΙΩΣΗ
Η ΣΥ
ΥΜΜ
ΜΕΤ
ΤΟΧ
ΧΗΣ

From
F
The
Diana
D
Award
Anti‐Bullying
A
Campaign
C

