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ά πραγματοποιήθηκε με
ε την επιμέλλεια του
Επιστημοννικού Οργαννισμού «Μαζζί για την Εφ
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Σχέδιο μαθήμ
ματος για
α
Μαθηττές – Μέέντορεςς
(Tech Trainers
T
s)
Μέρος του
υ Προγράμματος Be Strong Onlin
ne

Σχετικά
Ο θεσμός του Diana Award αποτελεί κληρονομιά της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, η
οποία είχε την πεποίθηση ότι τα νεαρά άτομα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον
κόσμο προς το καλύτερο.
Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε την αμέριστη στήριξη της ΑΕ του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της ΑΕ
Πρίγκιπα Χάρρυ, καθώς και της ομάδας τους στο Royal Charities Forum του Δούκα και της
Δούκισσας του Κέιμπριτζ και του Πρίγκιπα Χάρρυ.

Η αποστολή μας
Η αποστολή μας είναι να εμπνέουμε και να αναγνωρίζουμε την κοινωνική δράση σε νεαρά άτομα.
Αυτό το επιτυγχάνουμε:
 Ενδυναμώνοντας τα νεαρά άτομα να κάνουν τη διαφορά και να αξιοποιήσουν το μέγιστο των
δυνατοτήτων τους
 Εμπλέκοντας τα νεαρά άτομα στα προγράμματά μας, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να
κάνουν τη διαφορά μέσω της κοινωνικής δράσης
 Ενθαρρύνοντας νεαρά άτομα για τη συνεισφορά τους στις κοινότητές

Η Αποστολή μας υλοποιείται μέσω των εξής τεσσάρων βασικών μας προγραμμάτων:

1. Το Πρόγραμμα Diana Award – που αναγνωρίζει την αξία των νέων ανθρώπων.
2. Το Δίκτυο του Diana Award – που στηρίζει την κοινωνική συνοχή και προάγει
την κοινωνική δράση των νέων.

3. Η εκστρατεία Anti‐Bullying του Diana Award – που παρέχει σε νεαρά άτομα,
επαγγελματίες και γονείς τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζουν
κάθε μορφή παρενόχλησης.

4. Το Πρόγραμμα καθοδήγησης του Diana Award – που στηρίζει νεαρά άτομα
που βρίσκονται σε κίνδυνο.
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Καλωσ
σήλθαττε στηνν ενότη
ητα
«Η Ψη
ηφιακή
ή ζωή μ
μου»
Ως Μαθητή
ής Μέντοραςς (Tech Trainner), ΕΣΕΙΣ θα
α μιλήσετε στους
σ
μαθηττές για
την ασφάλεια στο διαδ
δίκτυο σε μία
α διαδραστιική ενότητα διάρκειας 220‐30
λεπτών, για
α να τους βο
οηθήσετε να
α γίνουν δυνατοί, σύμφω
ωνα με το
πρόγραμμα
α Be Strong Online. Η διιεξαγωγή τηςς ενότητας αυτής
α
θα συμμβάλει
στη βελτίω
ωση των δεξιο
οτήτων σας στην παρου
υσίαση, τη δημόσια ομιλλία, την
καθοδήγησ
ση, και άλλα
α– ανατρέξτεε στα εικονίδ
δια με τις δε
εξιότητες πο υ
παρατίθεντται δίπλα σεε κάθε δρασ
στηριότητα.
Στην εκπαίίδευσή σας σχετικά
σ
με ττην ενότητα με τον επικε
εφαλής του
προσωπικο
ού, θα διατρ
ρέξετε το παρρόν σχέδιο μαθήματος
μ
και
κ θα εξασκκηθείτε
στη διοργά
άνωση των δραστηριοτή
δ
ήτων και τη διεξαγωγή
δ
τη
ης συζήτησηης.
Ύστερα από
ό την εκπαίδ
δευσή σας, ττο παρόν σχέδιο μαθήμα
ατος θα
λειτουργήσ
σει ως οδηγό
ός, τον οποίοο θα χρησιμ
μοποιήσετε με
μ το συνάδεελφο
Tech Traine
er στο μάθημ
μά σας με τοους μαθητέςς.
Το μάθημα
α χωρίζεται σε
σ τέσσερα μ
μέρη:
1. Εισαγωγή
2. Εισαγωγική δραστηρ
ριότητα
ηριότητας απ
από τέσσεριςς διαθέσιμεςς
3. Επιλογή μίας δραστη
ρωματικές Δραστηριότηττες παρακολλούθησης γιια το σπίτι κκαι
4. Συμπληρ
ανατροφοδ
δότηση

From T
The
Diana A
Award
Anti‐Bullying
Campaaign

3

Ηψ
ψηφιακή ζω
ωή μου

Σχέδιο εκπ
παίδευσης για Tech Trrainers

Προ
οετοιμα
ασία
Το μ
μάθημα προςς τους νεαρούς μαθητές θθα διαρκέσειι περίπου μισ
σή ώρα. Ο πααρών οδηγός
είνα
αι σχεδιασμέένος με γνώμονα την ευελλιξία, συνεπώ
ώς, προσαρμό
όστε το μάθηημα στο
δια
αθέσιμο χρόνο
ο σας.
Για τη δραστηριιότητα «Ψηφίίστε με τα πόόδια», εκτυπώ
ώστε τα φύλλ
λα Συμφωνώ
ώ/Διαφωνώ/Δ
Δεν
ξέρω που βρίσκονται στο τέλλος του Σχεδίίου μαθήματος και κολλήστε τα στουςς τοίχους της
αίθουσας. Μεριικές από τις δραστηριότητ
δ
τες έχουν φύλλα δραστηρ
ριότητας ή διααφάνειες στη
ην
παρρουσίαση Pow
werPoint– μεελετήστε τα εεκ των προτέρων και εκτυπώστε οτιδήήποτε
χρεειάζεστε.
Μά
άθετε πόσοι μαθητές
μ
θα βρίσκονται
β
σττο μάθημά σα
ας και βεβαιω
ωθείτε ότι διααθέτετε επαρ
ρκές
υλικό
Πρέέπει πάντοτε να παρίστατται ένα μέλοςς του προσωπ
πικού στο μάθημά σας. Μ
Μάθετε ποιο θα
θ
είνα
αι αυτό – ο επικεφαλής το
ου προσωπικκού για το Be Strong Onlin
ne, ο εκπαιδεευτής, ο
δάσ
σκαλος της τά
άξης ή κάποιο
ος άλλος – κα
αι μιλήστε το
ου εκ των προ
οτέρων σχετικκά με το μάθημά
σαςς. Ενημερώσττε τον δάσκαλλο σχετικά μεε το ποια δρα
αστηριότητα θα διεξάγετεε, καθώς
ενδ
δέχεται να σα
ας προτείνει ποιες
π
δραστηηριότητες θα ταιριάξουν στη
σ συγκεκριμμένη ομάδα.
Βεβ
βαιωθείτε ότιι θα φθάσετεε στην τάξη 1 0‐15 λεπτά νωρίτερα
ν
για να προετοιμααστείτε
εγκκαίρως, εάν είίναι δυνατόνν. Φορτώστε την παρουσίίαση σε έναν υπολογιστή και συνδέστε
τονν με έναν προ
οβολέα (proje
ector) ή ένα δδιαδραστικό πίνακα,
π
ώστε
ε η τάξη να μπ
μπορεί να τη δει
δ
καθ
θαρά. Αν διορ
ργανώνετε δρ
ραστηριότητα
α στην οποία
α σε κάθε μαθ
θητή αντιστοοιχεί ένας
υπο
ολογιστής, ρω
ωτήστε το δά
άσκαλο αν μπ
πορείτε να ετο
οιμάσετε του
υς υπολογιστέές εκ των
προ
οτέρων, ώστε να εξοικονο
ομήσετε χρόννο.
Ακο
ολουθούν δύο δραστηριόττητες που απ
πευθύνονται σε σας και το
ο συνάδελφοο Tech Trainer
σαςς, ώστε να βο
οηθήσετε του
υς μαθητές να
α αρχίσουν τη
η συζήτηση.







Τακτικές δδιευκόλυνση
ης της συζήτη
ησης
Αν δε θέλει κανείςς από την τάξη να πάρει το λόγο, μπο
ορείτε να …
ως τυχαία ερ
ρώτηση, προοκειμένου να
ν "σπάσετε" την αμήχα
ανη σιωπή, όπως «ποιο
ο
Κάνετε μία τελείω
είναι ττο αγαπημέννο σας παιχννίδι στον υποολογιστή;»
Χωρίσ
σετε την ομά
άδα σε ζεύγγη, για να σσυζητήσουν μεταξύ του
υς, πριν επα
ανέλθουν σττην ομαδική
ή
συζήτηση
ζητήσττε τους να περιγράωουν
π
ν με μια λέξηη πώς νιώθουν εκείνη τη
η στιγμή.Οι μμαθητές μπο
ορούν ακόμη
η
και να
α γράψουν τιις απαντήσειις τους σε έννα φύλλο χαρτί
Έχετε ένα κουτί στην
σ
έδρα για
α να ρίχνουνν μέσα οι μαθητές ερωτήσεις, οι οποοίες θα διαβ
βαστούν στο
ο
τέλος
σετε από του
υς μαθητές να
ν γίνουν πιιο συγκεκριμ
μένοι, ρωτώνντας τους: ««Ενδιαφέρονν αυτό, γιατίί
Ζητήσ
το λεςς;» «Μπορείςς να μου πεις περισσότε ρα για αυτό;;»

Έχετε άλλεςς ιδέες για να ξεκινήσει η συζήτηση; Μιλήστε μεε τον συνάδεελφο Tech Trrainer και κα
αταγράψτε τιις
ιδέες σας εεδώ…

From T
The
Diana A
Award
Anti‐Bullying
Campaaign

4

Ηψ
ψηφιακή ζω
ωή μου

Σχέδιο εκπ
παίδευσης για Tech Trrainers

Οι ιδέέες μου:

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award

5

Ηψ
ψηφιακή ζω
ωή μου

Σχέδιο εκπ
παίδευσης για Tech Trrainers

Θεετικοί τρ
ρόποι χχρήσης της
τ τεχννολογία
ας
Υπάρχχουν πολλοί τρόποι με το
ους οποίουςς η τεχνολογίία μπορεί να
α βοηθήσει ττους ανθρώπ
πους
να έρθ
θουν σε επα
αφή, να δημιιουργήσουν, να μάθουν και να διασκκεδάσουν. Χρρησιμοποιήσ
στε
τις πα
αρακάτω ιδέεες για να βρεείτε τους δικκούς σας τρό
όπους να παρ
ρακινήσετε ττους μαθητέές
να μιλλήσουν κατά
ά τη διάρκεια
α του μαθήμ
ματος:
Επικο
οινωνία
◯
◯
◯

Διατήρησ
ση επαφής μεε άτομα που
υ βρίσκονται μακριά σας
Δημιουργγία νέων φίλω
ων που μοιρράζονται κοιννά ενδιαφέροντα μαζί σα
ας
Εύρεση σττήριξης από άτομα στο δδιαδίκτυο πο
ου έχουν ανττιμετωπίσει ππαρόμοιες
καταστάσ
σεις με εσάς

Δημιο
ουργία
◯

◯

πό τη μουσικκή και τον αθ
θλητισμό ωςς την τέχνη, ττην παραγωγγή
Δημιουργγικότητα – απ
ταινιών, και
κ τα βιντεο
ολόγια (vloggging), το διαδ
δίκτυο παρέχχει απεριόριιστες ευκαιρ
ρίες
ανάπτυξη
ης και διαμοιιρασμού τωνν δημιουργικκών σας δεξιοτήτων
Διασκέδα
αση! – όταν χρησιμοποιεί
χ
ίται υπεύθυννα και με μέτρο, ο onlinee κόσμος
μπορεί να
α αποτελεί μία σημαντικ ή και ελκυσττική πηγή δη
ημιουργικής δδιασκέδαση
ης

Εκπαίίδευση
◯
◯
◯

Αναζήτησ
ση και επανά
άληψη μέσω του διαδικτύ
ύου
Στήριξη τη
ης μάθησης με εκπαιδευ
υτικά προγρά
άμματα και εφαρμογές
ε
Η χρήση της
τ τεχνολογγίας σας βοη θά να μάθεττε σχετικά μεε την πληροφ
φορική, που
αποτελεί βασική δεξιιότητα κατά τη διαδικασ
σία εύρεσης εργασίας
ε

Οργάννωση
◯

παφές και το
ο ημερολόγιοο, στις σημειιώσεις και τις υπενθυμίσσεις, η η ύπα
αρξη
Από τις επ
διάφορωνν χρήσιμων εφαρμογών
ε
μπορεί να βοηθήσει του
υς ανθρώπουυς να μείνου
υν
οργανωμέένοι και να αναπτύξουν
α
δδεξιότητες διαχείρισης
δ
χρόνου
χ
.

Ποιες είναι οι άλλλες θετικές συνέπειες
σ
τηςς τεχνολογία
ας; Συζητήσττε τις με τουςς συναδέλφο
ους
Tech TTrainers και κρατήστε ση
ημειώσεις σττον παρακάττω κενό χώρο
ο:

______________________________________
_________
_____________
______________________________________
_________
_____________
______________________________________
_________
_____________
______________________________________
_________
______________
Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award
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Η Ψηφια
ακή ζωή
ή μου – Σχέδιο συνάνττησης
Εισαγωγγή (2 λεπτά))
◯

◯

◯

Συστηθείττε στους μαθη
ητές και εξηγγήστε τους όττι το
μάθημα έχχει τίτλο Η Ψηφιακή
Ψ
ζωή μου, και απ οτελει
μέρος του
υ προγράμματτος Be Strong
g Online από την
κοινωφελή οργάνωση The Diana Aw
ward τηη Voddafone
πιστημονικό Οργανισμό
Ο
Μαζί
Μ για την ΕΕφηβική
και τον Επ
Υγεία», πο
ου ανέλαβε την
τ προσαρμο
ογή και επιμέέλεια
του Προγρράμματος στα
α Ελληνικά
Προβάλεττε τη διαφάνεια με τους στόχους
σ
μάθηησης
στε δυνατά τα
και διαβάσ
τ παρακάτω
ω.
 Οι μα
αθητές θα είίναι σε θέση να αναγνωρρίζουν
τα θεετικά και τα αρνητικά του διαδικτύο υ
 Οι μα
αθητές θα είίναι σε θέση να κατανοοούν και
να διιακρίνουν πεεριπτώσεις θετικής
θ
και
αρνη
ητικής onlinee συμπεριφο
οράς
Προσθέσττε το στόχο μάθησης της επιλεγόμε νης
δραστηριιότητας
Στη συνέχεια, προβάλεετε τη διαφάννεια με τους
βασικούς κανόνες και εξηγήστε ότι αναμένετε
από τους μαθητές να τους
τ
τηρήσου
υν:
 Καθέένας έχει το δικαίωμα
δ
να
α «αφήσει» μ
μία
ερώττηση αν δεν επιθυμεί να την απαντή σει
 Καθέένας έχει το δικαίωμα
δ
να
α ακουστεί
 Δεν π
πρέπει να γίννεται φασαρ
ρία
 Καθέένας πρέπει να νιώθει άννετα να υποββάλει
ερωττήσεις
 Επίσης, εξηγήστεε ότι ο εκπαιιδευτής ή ο
ατά τη διάρκκεια του
δάσκκαλος θα είνναι παρών κα
μαθή
ήματος.

◯
◯

◯

◯

◯

Εισαγωγγικό βίντεο (5 λεπτά)
Προετοιμ
μασία: ετοιμά
άστε το βίντεο «Τα παιδ ιά
αξιολογού
ύν τα κινητά
ά τηλέφωνα της δεκαετία
ας
του ‘80»:
https://www.youtubee.com/watch
h;v=jcw_ZFxA
AR
6g
◯

◯

Για να παρουσιάσετε ένα θέμα, ρωτήστε τουςς
μαθητές:
«Πώ
ώς θα ήταν η ζωή μας χω
ωρίς το διαδίίκτυο;»
◯

Ενθαρρύνετε τους μα
αθητές να
σκεφτούνν ποιοι τομείς της

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award

◯

καθημεερινότητάς τοους θα ήταν
διαφορ
ρετικοί. Γγια ππαράδειγμα
α με
ποιον τρόπο θα επιικοινωνούσα
αν με
τους φίίλους και τηνν οικογένειά τους;
Προβάλ
λετε το βίντεεο στους μαθ
θητές
Ζητήστεε τις αρχικέςς αντιδράσεις των
μαθητώ
ών στο βίντεοο που είδαν.. Με ποιον
τρόπο το
τ διαδίκτυοο και όλες οι νέες
συσκευές που διαθθέτουμε σήμεερα έχουν
αλλάξει τον τρόπο μμε τον οποίο
ο οι
άνθρωπ
ποι συμπεριφ
φέρονται κα
αι
επικοινωνούν μεταξξύ τους;
έναν από το
Για να καταδείξετε
κ
ους
τρόπους με τους οπποίους το Δια
αδίκτυο
έχει αλλ
λάξει τον τρόόπο ζωής μα
ας,
Προβάλ
λετε την επόόμενη διαφάννεια της
παρουσ
σίασης (pow
werpoint).
Στη μία άκρη της διιαφάνειας υπ
πάρχει μία
εικόνα που εμφανίζζει μία τσάνττα γεμάτη
διάφορ
ρα αντικείμεννα – ημερολόγιο, ρολόι
χειρός, βιβλία, παλιιομοδίτικο τηλέφωνο,
χάρτη, φωτογραφικ
φ
κή μηχανή, συσκευή
σ
αναπαρ
ραγωγής MPP3– και στην άλλη άκρη
απεικοννίζονται ορισσμένες συσκκευές που
συνδέονται στο δια
αδίκτυο.
Ρωτήσττε τους μαθηητές: πώς μπορεί μία
συσκευή να αντικατταστήσει όλα
α τα
αντικείμ
μενα που βρρίσκονται μέσα στην
τσάντα;; Υπόδειξη: μμπορείτε να διαβάσετε
βιβλία, να ακούτε μμουσική, να βρείτε
β
οδηγίεςς κατεύθυνσσης και ου τω
ω καθ’
εξής– και όλα αυτάά μέσω εφαρμ
μογών
Ποια άλ
λλα αντικείμμενα θα βάζα
ατε μέσα
στην τσ
σάντα, τα οποοία μπορούνν να
αντικαττασταθούν α
από συσκευέές;
Υπόδειξξη: σημειωμαατάριο, πορττοφόλι
(μερικά
ά τηλέφωνα κκαθιστούν δυνατή
δ
την
ηλεκτρο
ονική πληρω
ωμή συναλλα
αγών),
πυξίδα, προσωπικόός trainer…
Τέλος, ρωτήστε
ρ
τουυς μαθητές «τι
« άλλο θα
βάζατε στην τσάντα
α στο μέλλονν; Τι άλλες
λειτουρ
ργίες θα μποορούσε να κά
άνει η
τεχνολο
ογία στο μέλλλον;»
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Ψη
ηφίστε με τα
α πόδια (3‐‐5 λεπτά)

◯

Προ
οετοιμασία:: Εκτυπώστε τα φύλλα μεε
τις φράσεις «Συ
υμφωνώ», «Δ
Διαφωνώ»,
«Δεεν ξέρω» sheeets που βρίσ
σκονται στο
τέλος του Σχεδίο
ου μαθήματο
ος και
κολλλήστε τα στο
ους τοίχους της αίθουσας
◯

◯

Εξηγήσ
στε στους μαθητές ότι
σύμφω
ωνα με την τεελευταία
δραστη
ηριότητα, η τεχνολογία
τ
έχει αλλλάξει τη ζωή
ή μας ριζικά
και θα συνεχίσει να
α μας παρέχεει
εκπληκκτικές ευκαιρ
ρίες στο
μέλλονν. Όσο όμως και αν αλλάζζει
και εξελλίσσεται η τεεχνολογία,
υπάρχο
ουν ακόμη ορισμένα
πράγμα
ατα που πρέπ
πει να έχετε
υπόψη όταν τη χρησιμοποιείτε ,
τα οποίία δε θα αλλλάξουν
ιδιαίτερ
ρα.
Έπειτα,, θα περάσεττε στη
δραστη
ηριότητα όπο
ου οι μαθητέές
θα συζη
ητήσουν σχεετικά με το τιι
πρέπει να έχουν κα
ατά νου.

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award

◯

Οι μαθητές πρέπεει να σηκωθο
ούν
όρθοιι και να συγκκεντρωθούν σε
μία άκκρη της αίθοουσας. Αφού
ύ
τους διαβάσετε
δ
ο ρισμένες
δηλώσ
σεις, οι μαθηητές θα
σταθο
ούν κοντά σττη φράση πο
ου
αντιπροσωπεύει ττην άποψή τους
τ
Διαβά
άστε πάλι τιςς δηλώσεις (κκαι
δείξτεε τις στην πα
αρουσίαση) και
κ
ζητήσ
στε από τους μαθητές να
α
αιτιολ
λογήσουν μεερικές από τιις
απανττήσεις τους. Ορισμένες από
α
τις δηλώσεις αυτέές δεν έχουν
απαρα
αιτήτως σωσστές ή λάθοςς
απανττήσεις – αλλλά είναι απλώ
ώς
σχεδια
ασμένες για να
παρακινήσουν οι μαθητές να
εκφρά
άσουν τις σκκέψεις τους.
Ακολο
ουθούν ορισσμένες
προτεεινόμενες αππαντήσεις, τιις
οποίες μπορείτε ννα
χρησιμοποιήσετε::

8
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«Αποφ
φύγετε να συ
υναντάτε αννθρώπους που πρωτογν
νωρίσατε on line»
Προτεινόμενη απάνντηση: μη συ
υναντήσετε κάποιον
κ
που
υ γνωρίσατε oonline χωρίςς να
λάβετεε την άδεια του γονιού ή του κηδεμόννα σας

-

«Είναι δυνατό να εθιστείτε
ε
στη
η χρήση του
υ κινητού σας τηλεφώνοου»
Προτεινόμενη απάνντηση: σηκώ
ώστε το χέρι, εφόσον έχεττε κινητό τηλλέφωνο, αν θα
θ
μπορού
ύσατε να ζήσ
σετε χωρίς α
αυτό για μία μέρα;
μ
Μία εβδομάδα; Ένναν μήνα ή ένα
έ
χρόνο; Σε ποιο βαθ
θμό θεωρείτεε τη χρήση sm
martphone «εθισμό»‐
«
π.χχ. όταν οι άννθρωποι
στέλνουν γραπτά μηνύματα
μ
ενώ
ώ οδηγούν, πράγμα
π
επικκίνδυνο;

-

«Μπορ
ρείτε να διαγγράψετε κάττι που αναρτήσατε onlin
ne, οπότε δεε χρειάζεται να
σκεφτεείτε πριν το κάνετε»
Προτεινόμενη απάνντηση: ότι γίίνεται online,, μένει online. Μία onlinee ανάρτηση είναι
σαν το πρωτοσέλιδ
δο μίας εφημμερίδας – σύντομα όλοι μπορεί
μ
να τοο διαβάσουν.
Οτιδήπ
ποτε αναρτάττε μπορεί να
α αναζητηθείί και να αποθ
θηκευτεί απόό άλλα άτομ
μα – από
τη στιγμ
μή που δημο
οσιοποιείται,ι, δεν μπορείίτε να το απο
οσύρετε.

-

«Πρέπεει όλα τα pa
assword σας να είναι τα ίδια, ώστε να
ν τα θυμάσστε εύκολα»
Προτειννόμενη απάνντηση: όσονν αφορά την προστασία
π
της
τ ιδιωτικόττητάς σας σττο
διαδίκττυο, τα κινηττά τηλέφωνα
α και άλλες συσκευές,
σ
πρ
ρέπει να ανααλογίζεστε τι
πληροφ
φορίες αποκαλύπτετε για
α σας και πο
οιος έχει πρόσβαση σε αυυτές. Προκειιμένου
να διαττηρείτε ασφα
αλείς τις πληηροφορίες σα
ας, δημιουργγήστε διαφοορετικά ισχυρ
ρά
passwo
ord (με συνδυασμό γραμμμάτων, αριθ
θμών και συμ
μβόλων) και μην τα μοιρ
ράζεστε
με κανέέναν.
Δείτε τη
ην επόμενη σελίδα για ακόμη
α
δύο δη
ηλώσεις προος ανάγνωση
η:

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award
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«Επειδ
δή μπορείτε να διατηρείίτε την ανωννυμία σας online, δεν έχχει σημασία πώς
συμπερ
ριφέρεστε στους
σ
άλλου ς»
Προτεινόμενη απάνντηση: μερικκές φορές μο
οιάζει ευκολό
ότερο να είνα
ναι κανείς «κακός
πίσω από
α την οθόννη», επειδή δδεν μπορεί να δει τον άμεσο αντίκτυππο των λέξεώ
ών του.
Όμως, το
τ να κάνει κανείς
κ
αρνηττικά πράγμα
ατα σε κάποιιον άλλον onnline είναι
διαδικττυακή παρεννόχληση, και οι επιπτώσεεις είναι οι ίδ
διες όπως τοο κανονικό bu
ullying.
Μπορο
ούν πάντα να
α σας εντοπίσσουν online. Γι’ αυτό, να αντιμετωπίζζετε τους άλλους με
τον ίδιο
ο τρόπο που θέλετε να σσας αντιμετω
ωπίζουν και πριν
π αναρτήσσετε κάτι, σκκεφτείτε
πώς θα
α αντιδρούσεε ο άλλος ανν του το λέγα
ατε πρόσωπο
ο με πρόσωππο.

-

«Τα πα
αιχνίδια και οι εφαρμογγές είναι δωρ
ρεάν για λήψ
ψη στο τηλέέφωνο ή το tablet
t
σας, επ
πομένως η χρήση τους εείναι δωρεάνν»
Προτεινόμενη απάνντηση: αν έχχετε κινητό τη
ηλέφωνο και χρησιμοπο ιείτε τα μέσα
α
κοινωννικής δικτύωσ
σης, παιχνίδδια, υπηρεσίεες διαδικτυα
ακού βίντεο μμέσω λήψηςς
δεδομέένων, αντί για δίκτυο Wi‐‐Fi, ο τηλεφω
ωνικός σας λογαριασμόςς μπορεί να εκτοξευτεί
ε
στα ύψ
ψη πάρα πολύ γρήγορα! ΕΕπίσης, συχννά υπάρχουνν αγορές εντό
τός των εφαρ
ρμογών –
για παρ
ράδειγμα σε παιχνίδια σστα οποία θέλλετε να αγορ
ράσετε προσσθήκες– κάτιι που
μπορείί να στοιχίσει ακριβά.

Δρα
αστηριότηττα (10 λεπτά)
Υπά
άρχουν τέσσ
σερις δραστηριότητες για
α να επιλέξεττε. Κατά την κατάρτισή σσας με τον
επιικεφαλής του
υ προσωπικο
ού, θα εξασκκηθείτε στις δραστηριότη
δ
ητες και θα δδιαλέξετε την
αγα
απημένη σαςς.

A. Κοινή χρή
ήση περιεχο
ομένου onlinne
((Έντυπο δραστηριότηταςς στο τέλος το
του
Σχεδίου)

B. Παιχνίδια ρόλων (Έντυπο
δραστηριότηταςς στο τέλος υυης Συνάντησ
σης)

Γ. Πα
αγκόσμιος «Ιστός»

Δ. Επιτραπέζιιο παιχνίδι ττηλεφωνικού
ύ
λογγαριασμού (δ
διαφάνεια σστο PowerPoiint)

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award
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A.. Κοινή χρήση
χ
περιεχο
π
μένου online
o
(10
( λεπττά)
Δεξξιότητες:

Ψηφ
φιακή μόρφωση

Κριτική σκέψη

Έρευνα & α
αξιολόγηση

Στό
όχος μάθηση
ης: οι μαθητέές θα είναι σσε
θέσ
ση να διακρίννουν με ποιο
ον
μοιιράζονται τιςς προσωπικές τους
πλη
ηροφορίες κα
αι να αναγνω
ωρίζουν και
καττανοούν ότι οι πληροφορ
ρίες πρέπει ννα
κοιννοποιούνταιι κατά τον ίδ
διο τρόπο
online όπως κα
αι στον πραγμ
ματικό κόσμ
μο.
◯

◯

◯

◯

◯

◯

Για να παρουσιάσετε το θέμα αυτό,
ζητήστε από
ό τους μαθηττές να
προτείνουν ιδέες για το τι σημαίνει η
οσωπικές πληροφορίες» .
φράση «προ
Ποια είναι τα στοιχεία σας
σ που είνα
αι
μοναδικά; Προτεινόμενε
Π
ες απαντήσεεις:
ονοματεπώννυμο, διεύθυ
υνση, ηλικία
α,
ημερομηνία
α γέννησης, ηλεκτρονική
η
διεύθυνση, φωτογραφίεες, τοποθεσίία,
τραπεζικά στοιχεία, αριθ
θμός
τηλεφώνου…
…
Μοιράστε έννα έντυπο σεε κάθε μαθηητή.
Οι μαθητές θα εργαστού
ύν μόνοι του
υς
ριότητα αυτή
ή.
στη δραστηρ
Στον μικρό κεντρικό
κ
γαλλάζιο κύκλο
ζητήστε από
ό τους μαθηττές να
ζωγραφίσου
υν τον εαυτό
ό τους και να
α
γράψουν το όνομά τουςς από πάνω.
Οι μαθητές πρέπει
π
ύστερα να
διπλώσουν το
τ χαρτί στη μέση πάνω στη
διακεκομμέννη γραμμή και
κ να κρύψοουν
το αριστερό τμήμα του κάτω
κ
από τοο
δεξί, για να μη γράψουνν ακόμη κάτιι
εκεί. Βεβαιω
ωθείτε ότι η εικόνα
ε
με τηην
υδρόγειο βρ
ρίσκεται στο πάνω μέροςς
των φύλλωνν των μαθητώ
ών.
Εξηγήστε τους ότι αυτή η πλευρά τοου
φύλλου αντιπροσωπεύεει τον
πραγματικό κόσμο.
Στον πράσιννο κύκλο ζητή
ήστε τους να
α
γράψουν το όνομα κάπο
οιου τον οποοίον θα

Από την
εκστρατείία
καταπολέέμησης
του bullyin
ng του
The Dianaa Award

α: για τη δρα
αστηριότητα
α
Προετοιμασία
ν εκτυπώσεετε το Έντυπο
ο
αυτή πρέπει να
δρ
ραστηριότηττας 1 σε χαρττί μεγέθους A4
(β
βλ. παράρτημ
μα), ένα για κάθε μαθηττή.
Τα
α έντυπα αυτά πρέπει να
α εκτυπωθού
ύν
έγγχρωμα.

◯

◯

◯

◯

εμπιστεύοντ
ε
αν όλες τουςς τις προσωπ
πικές
πληροφορίες
π
ς, για παράδδειγμα ένα μέλος
μ
της
τ οικογένειας, ο καλύττερος φίλος, ή ένα
κατοικίδιο.
κ
Θυμηθείτε,
Θ
σστην πλευρά αυτή
του
τ φύλλου βρίσκονται οοι πραγματικκοί
άνθρωποι.
ά
Στον
Σ
κίτρινο κύκλο ζητήσστε τους να
γράψουν
γ
το όνομα κάποοιου στον οποίο θα
έδιναν
έ
ορισμ
μένες αλλά όόχι όλες τις
προσωπικές
π
τους πληροφ
φορίες, για
παράδειγμα
π
ένας σχολικκός φίλος, έννας
δάσκαλος,
δ
ή γείτονας.
Στον
Σ
τέταρτο
ο και κόκκινοο κύκλο ζητήστε
τους
τ
να γράψ
ψουν το όνο μα κάποιου στον
οποίο
ο
δε θα έδιναν ποτέέ κάποια
προσωπική
π
πληροφορία,
π
α, για παράδεειγμα
κάποιος
κ
που δεν εμπιστεεύονται ή
γνωρίζουν,
γ
ένας
έ
ξένος, ή κάποιος στο
ον
οποίο
ο
έχουν μιλήσει ελά
άχιστα.
Μόλις
Μ
τελειώ
ώσουν, πρέππει να ξεδιπλλώσουν
την
τ αριστερή
ή πλευρά τουυ φύλλου κα
αι να
επαναλάβου
ε
υν τη διαδικα
ασία γράφονντας
ονόματα
ο
ατό
όμων με τα οοποία θα
μοιράζονταν
μ
ν τις προσωππικές τους
πληροφορίες
π
ς online.
Τέλος,
Τ
ζητήσ
στε τους να ββάλουν μία τελεία
τ
δίπλα
δ
σε κάθ
θε άτομο πουυ δεν έχουν
συναντήσει
σ
προσωπικά
π
ή δε γνωρίζο
ουν
πολύ
π
καλά.
Ευελπιστείτε να δείτε τελλείες μόνο
εεντός του κόκ
κκινου κύκλου
υ (άτομα με
ττα οποία δε θα
θ μοιράζοντταν τίποτε),
αλλά είναι πιθανό
π
ότι κά
άποιοι από
ττους μαθητέςς θα τις βάλου
υν και μέσα
στους άλλους κύκλους, ιδ
δίως στον
τ online κόσ
σμου. 11
κύκλο του
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◯

Συζητήστε με
μ τους μαθη
ητές τις τυχόνν
διαφορές πο
ου βλέπουν ανάμεσα στιις
τελείες της αριστερής
α
πλλευράς του
φύλλου (onlline) και της δεξιάς (offli ne).
ά
Ρωτήστε του
υς γιατί υπάρ
ρχει διαφορά
ανάμεσα στον αριθμό κα
αι την
τοποθεσία των
τ τελειών σε κάθε
πλευρά. Αν σημειώσουν
σ
ν ότι βλέπουνν
διαφορετικά
ά τον online και τον
πραγματικό κόσμο, ζητή
ήστε τους να
α σας
το εξηγήσου
υν.

◯

Σκοπ
πός της συζήττησης: να γίνεει
κατα
ανοητό από το
ους μαθητές ότι ο
onlin
ne κόσμος και ο πραγματι κός
κόσμ
μος που ζουν ταυτίζονται και
να επ
πισημανθεί η σημασία τη ς
αλλη
ηλεπίδρασης και της κοινήής
χρήσ
σης πληροφορ
ριών με άλλα
α
άτομ
μα online, καθ
θώς και στον
πραγγματικό κόσμ
μο.

Στο
Σ τέλος τηςς δραστηριότ
ότητας αυτήςς θα
έχετε
έ
συζητή
ήσει και μετα
αδώσει τα
παρακάτω
π
κύ
ύρια μηνύμα
ατα:
Πρέπει να μοιράζεσστε προσωπικές
πληροφ
φορίες μόνο μμε άτομα πο
ου
γνωρίζετε και εμπισστεύεστε τόσ
σο
online, όσο
ό και στονν πραγματικό
ό
κόσμο για
γ να μείνεττε ασφαλείς..
Πρέπει να σκέφτεσττε τι αναρτάττε
στο διαδ
δίκτυο και πποιος μπορείί να
το δει εμμέσως.
Πρέπει να ελέξγετε τις ρυθμίσειις
ότητας σε μέέσα κοινωνικκής
ιδιωτικό
δικτύωσ
σης για να διιασφαλίσετεε ότι
μόνο άττομα που γνω
ωρίζετε και
εμπιστεεύεστε μποροούν να έχουν
πρόσβα
αση στις πληρροφορίες σα
ας.
Πρέπει να γίνεστε φ
φίλοι online
μόνο μεε άτομα που γνωρίζετε και
εμπιστεεύεστε.

Προ
οαιρετική συ
υμπληρωμα
ατική δραστη
ηριότητα

Μπ
πορείτε επίσ
σης να ενθα
αρρύνετε τοους μαθητέές να σκεφτο
ούν ποιες ππροσωπικέςς
του
υς πληροφο
ορίες μοιρά
άζονται έμμεεσα με άτομ
μα σε μέσα
α κοινωνικήςς δικτύωσης,
για
α παράδειγμ
μα κοινοποιώντας τηνν τοποθεσία
α τους, τη φωτογραφία
α του προφίίλ
του
υς, τις σελίδ
δες στις οπο
οίες έκανανν «like» ή «ffollow». Ρωτήστε τους αν σκέφτηκαν
τις ρυθμίσεις προστασίας
π
ς της ιδιωτιικότητας κα
αι αν κάποιο
ος μπορεί να
α δει τις
πλη
ηροφορίες τους χωρίς να είναι onnline φίλος τους.
Σκοπός τη
ης συζήτησ ης: Να γίνει κατανοητό
ό από τους
μαθητές ότι είναι δυ
υνατό να μο
οιράζονται πληροφορίε
π
ες
μ άτομα ποου δε γνωρίίζουν σε μέσα κοινωνιικής
έμμεσα με
δικτύωση
ης και επομ
μένως πρέπεει να σκέφττονται πριν
κοινοποιή
ήσουν πλη ροφορίες τους
τ
online.

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award
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B. Παιχνίδ
δια ρόλλων (10 λεπτά)
Δεξιότητες:

Δεξιότητες
παρουσίασης

Δημόσιος λόγος

Ομαδική εργασίία

Στόχος μάθ
θησης – Οι μαθητές θα είίναι
σε θέση ενεεργήσουν σεε συγκεκριμέένες
online κατα
αστάσεις.
Προετοιμασία – Προβά
άλετε τη
διαφάνεια Powerpoint με τα σενάρρια
στο Παιχνίδ
δι ρόλων καιι / ή εκτυπώσστε
ένα αντίγρα
αφο του Φύλλλου Σεναρίω
ων
από το παρ
ράρτημα. Αν
χρησιμοποιιήσετε το φύ
ύλλο, κόψτε τα
διάφορα πλλαίσια σεναρ
ρίων που θα
α
δώσετε στιςς τέσσερις ομάδες.
◯

◯

◯

Κινηθείίτε στην τάξη
η, δίνοντας
στους μαθητές
μ
τους αριθμούς 11, 2,
3 ή 4. Ζητήστε
Ζ
από όσους έχουνν το
1 να στταθούν σε μία γωνιά της
αίθουσ
σας, σε όσους έχουν το 2 να
σταθού
ύν σε άλλη κα
αι ου τω καθθ’
εξής.
Σε κάθεε ομάδα δίνεεται ένα
σενάριο
ο, το οποίο θα
θ διαβάσου
υν
είτε στη
ην παρουσία
αση PowerPooint
ή από το
τ εκτυπωμέένο φύλλο ποου
θα τουςς δώσετε.
Οι ομάδ
δες έχουν 5 λεπτά να
ετοιμάσ
σουν ένα πα
αιχνίδι ρόλωνν με
βάση το
ο σενάριο πο
ου τους έχει
δοθεί. Πρέπει
Π
να πρ
ροσπαθήσου
υν

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award

◯

◯

να συμμ
μετέχουν όλα
α τα μέλη τη
ης
ομάδας και να κάνοουν και
προσθήκες στο σενά
άριο αν το
επιθυμο
ούν. Τα Παιχχνίδια ρόλωνν
πρέπει να
ν έχουν διά
άρκεια
τουλάχιιστον 30 δευυτερολέπτωνν και
οι ομάδ
δες πρέπει σκκεφτούν τι θα
θ
έκαναν αν βρίσκοντταν στη
συγκεκρ
ριμένη κατάσσταση. Οι
ομάδες πρέπει ολοκκληρώσουν τα
παιχνίδια ρόλων υιοοθετώντας την
καλύτερ
ρη κατά τη γννώμη τους
ενέργεια
α.
Μετά απ
πό 5 λεπτά, ζητήστε από
ό τις
ομάδες να παρουσιιάσουν το
παιχνίδι ρόλων τουςς στην τάξη..
Στο τέλο
ος κάθε παιχχνιδιού ρόλω
ων,
ζητήστε από την τάξξη αν συμφω
ωνεί
με την απόφαση
α
τηςς ομάδας κα
αι αν
υπάρχουν άλλες ενα
αλλακτικές
επιλογές κλεισίματοος του
παιχνιδιού.
Σκοπός τηςς συζήτησης: να
ενθαρρυνθθούν οι μαθηττές να
π
τρόπο
σκεφτούν εειλικρινά με ποιον
θα ενεργούύσαν σε ορισμένες online
καταστάσειις. Δεν έχει σημασία
σ
ποιος δίνειι τη σωστή ή τη
τ λάθος
θεί η
απάντηση, αλλά να δοθ
δυνατότηταα στην ομάδα
α να σκεφτεί
για την onliine συμπεριφ
φορά της.
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Στο τέλος της δραστηριιότητας, πρέπ
πει να έχετε συζητήσει και
κ μεταδώσσει τα
παρακάτω κύρια μηνύμ
ματα:
Ποτέ δεεν πρέπει να
α νιώθετε πίεεση να δείτε κάτι online που δε θα θθέλατε
Αποφύγγετε να συνα
αντηθείτε π ροσωπικά με κάποιον πο
ου γνωρίσαττε online χωρ
ρίς
να λάβεετε πρώτα τη
ην έγκριση α
από έναν ενή
ήλικα
Μπορείτε πάντα να
α μιλήσετε σττο γονιό ή κά
άποιον ενήλ
λικα που εμππιστεύεστε,
όπως μέλος
μ
της οικκογένειας ή δδάσκαλο, για
α οτιδήποτε σας προβλη ματίζει

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award
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Γ. Παγκόσ
σμιος «Ιστός» ((10 λεπτά)
Δεξιότητες:

Ομαδική εργασία
α

Δημόσιος
λόγος

Κριτικήή
σκέψηη

Στόχος μάθ
θησης – Οι μαθητές θα είίναι
σε θέση να κατανοούν ότι κάτι που
υ
αναρτήθηκε online είνα
αι δύσκολο ννα
διαγραφεί για
γ πάντα κα
αι να συζητοούν
τις πιθανές επιπτώσεις του online
διαμοιρασμ
μού ευαίσθη
ητων
πληροφοριιών
Προετοιμασία – θα χρεειαστείτε ένα
α
κουβάρι σπ
πάγκο για τη δραστηριόττητα
αυτή. Οι μα
αθητές θα σττέκονται σε έέναν
κύκλο, συνεεπώς κάντε χώρο
χ
στην
αίθουσα ή ζητήστε από
ό τους μαθηττές
να σταθούνν στην άκρη της αίθουσα
ας
για τη δρασ
στηριότητα του
τ «ιστού»..
◯
Διαβάσ
στε το παρακκάτω σενάριοο:
◯
Ένας φίλος
φ
σας έχει αναρττήσει
προσωπ
πικά στοιχεεία για κάπ
ποιον
συμμαθ
θητή
σαςς
σε
μμέσο
κοινωνικής δικτύωσης. Παρρόλο
που δεν
δ
τον γννωρίζετε κκαλά,
πιστεύεετε ότι ανν τα δει, θα
αναστα
ατωθεί. Κάπ
ποιοι από τους
φίλους σας τα διιακινούν κα
αι τα
σχολιάζζουν.
◯
Τι θα έκκαναν οι μαθ
θητές αν
βρίσκοννταν στο σεννάριο αυτό; Πώς
θα αισθ
θανόταν ο κα
αθένας από
αυτούςς – εσείς, οι φίλοι
φ
που
διακινο
ούν τα κουτσ
σομπολιά,
εκείνοςς στον οποίο ανήκουν οι
προσωπ
πικές πληροφορίες;
◯
Πείτε στους μα
αθητές ότιι η
δραστη
ηριότητα αυτή εστιάζει στο
πώς μο
οιράζονται οι πληροφοορίες
Ρωτήστεε
αν
online.
τους
σκέφτο
ονται ποιος θα
θ μπορούσσε να
δει τις φωτογραφίεες, τις λέξειςς, τα
βίντεο που αναρττούν online, και

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award

Ψηφ
φιακή
μόρφ
φωση

◯

◯

◯

μέχρι ποιο σημμείο θα τα
μοιράζο
ονταν;
Ζητήστεε από του ς μαθητές να
σταθούν σε κύκλο και πείτε τους
τ
ότι το κουβάρι μμε το σπά
άγκο
αντιπρο
οσωπεύει
οτιδήπ
ποτε
ανεβάζεετε online – είτε ανάρττηση
ή φωτογγραφία, βίνττεο, ιστολόγιο…
Ένας μα
αθητής κραττά το κουβά
άρι με
το σπάγγκο, πιάνει ττην άκρη το
ου και
πετά το
ο κουβάρι σσε άλλον μα
αθητή.
Εκείνος κρατά το σπάγκο σε άλλο
σημείο και πετά το κουβάρι σε
κάποιονν άλλο, και οου τω καθ’ εξξής.
Ζητήστεε από τον μα
αθητή που πέταξε
π
πρώτος τον σπάγκοο να βγει απ
πό τον
κύκλο και να εξξηγήσει πώ
ώς θα
μπορούσε να πά
άρει πίσω
ω την
ανάρτησ
σή του – είνναι το ίδιο εύκολο
με το να
ν κόψει ττον σπάγκο; Γιατί
είναι δύ
ύσκολο να μμαζέψει το σπάγκο
από τονν τελευταίοο συμμαθητή
ή που
κρατά το σπάγκο;
Σκοπόςς της συζήτηση
ης: να
αθητές να
ενθαρρρυνθούν οι μα
αναγνω
ωρίσουν ότι ότταν κάτι αναρ
ρτηθεί
online, είναι δύσκολλο να αποσυρθ
θεί:
άψει κανείς τη
ην
ακόμη κκαι αν διαγρά
πρώτη ανάρτηση μία
ας φωτογραφίας,
ουν αντίγραφά της
ενδέχετται να υπάρχο
αλλού, που δε διαγρ
ράφονται εύκο
ολα.

◯

Ζητήστεε από τουυς μαθητέές να
επανέλθ
θουν στο αρρχικό σενάρ
ριο: αν
το
κο
ουβάρι
μεε
το
σπάγκο
αντιπρο
οσωπεύει μέέρος προσω
ωπικών
πληροφ
φοριών για ττον πρώτο μαθητή
που πεττά το σπάγκοο, πιστεύετεε ότι ο
τελευτα
αίος μαθητήής που κρα
ατά το
σπάγκο αναρωτιέτα
αι πώς νιώ
ώθει ο
θητής του; Γιατί /γιαττί όχι;
συμμαθ
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Μπορο
ούν να πουν με βεβαιότηητα αν
το συγγκεκριμένο άτομο ήθεελε να
μοιρασ
στεί τις πλη
ηροφορίες αυτές;
Γιατί/γιιατί όχι;
Τέλος, ενθαρρύνετε
ε
ε τους μαθηττές να
σκεφτο
ούν τι θα έκα
αναν αν η
ανάρτη
ηση αυτή είχεε αρνητικό

αντίκτυπ
πο σε εκείνοους. Ποιος θα
α
μπορούσε να εμπλέέκεται στον ιστό
ι
αυτό; Υπ
πόδειξη: μελλλοντικοί
εργοδόττες, φίλοι, δά
άσκαλοι, γοννείς,
υπάλληλοι πανεπιστ
στημίων /
ανώτερων ιδρυμάτω
ων, κλπ.

Στο τέλλος της δρασττηριότητας, πρέπει να έχχετε συζητήσ
σει και μεταδδώσει τα
παρακά
άτω κύρια μη
ηνύματα:
Να είστε σίίγουροι για ττην online ανάρτησή
α
σας
σ διότι θα
α έχουν όλο
οι

πρόσβαση
η σε αυτήν
Διαχειρισττείτε την ψ ηφιακή σαςς φήμη και να σκέπτεσστε πως ό,τιι
ανεβάζετεε online μποορεί να έχειι αντίκτυπο σε σας στοο μέλλον
Αντιμετωπ
πίστε τους ά
άλλους online με τον ίδ
διο τρόπο ππου θα θέλα
ατε
να σας ανττιμετωπίζου
υν

Δ.. Επιτρα
απέζιο παιχνίδι
π
ι τηλεφωνικού λογαριιασμού –
10
0 λεπτά
Δεξιότητες:

Ομαδική εργασία
α

Κριτική σκέψη

Ψηφιακή
μόρφωση

Στόχος μάθ
θησης – Οι μαθητές θα είίναι
σε θέση να κατανοήσου
υν το κόστοςς
που συνεπά
άγεται η χρή
ήση μίας
συσκευής που
π συνδέεται στο
διαδίκτυο μέσω
μ
του πα
αραδείγματοος
των αγορών εντός εφαρ
ρμογών
Προετοιμασία – Η δρασ
στηριότητα
αυτή χρησιιμοποιεί τη διαφάνεια
δ
«Επιτραπέζζιο τηλεφωνιικού
λογαριασμο
ού». Θα χρειαστείτε ένα
α
ζευγάρι ζάρ
ρια, μία αριθ
θμομηχανή,
έναν πίνακα
α και ένα στυλό, καθώς και
δύο διαφορ
ρετικού χρώματος Post‐IIt
για τη συγκκεκριμένη δρ
ραστηριότητα
α
◯
Διαβάσ
στε το παρακκάτω σενάριοο:

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award

◯

Όλα τα παιδιά
π
στο σσχολείο σας
παίζουνν ένα καινούρριο παιχνίδι και
καυχώννται για τις ποολλές πίστεςς
που έχο
ουν ολοκληρώ
ώσει. Το
κατεβάζζετε και εσείίς και
τερματίζετε τις τρειςς πρώτες πίσ
στες
σαν επα
αγγελματίας – αλλά για να
ν
προχωρ
ρήσετε στην εεπόμενη πρέέπει
είτε να περιμένετε
π
γγια 18 ώρες ή
να πληρ
ρώσετε 2,99 ευρώ. Όλοι οι
φίλοι σα
ας επιλέγουνν την αγορά για
να προχχωρήσουν πεερισσότερο από
α
τους άλλ
λους στο πα
αιχνίδι και θα
α
συζητάννε για αυτό σστο σχολείο το
επόμενο
ο πρωί. Τι θαα κάνατε;
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◯

Ζητήστε από τους μαθητές
μ
την
άποψή τους αν βρίσκονταν στηην
κατάστταση αυτή. Τι αποτέλεσμ
μα
θα είχεε η συνεχής δαπάνη
δ
χρημάττων σε εφαρμογές ή
παιχνίδ
δια; Ποιες άλλλες δαπάνεςς θα
μπορού
ύσαν να σας επιβαρύνου
υν
κατά τη
η χρήση του κινητού ή τοου
tablet;
Σκοπ
πός της συζή
ήτησης: να
σκεφ
φτούν οι μαθ
θητές το κόσττος
που συνεπάγεται η χρήση του
υ
Διαδ
δικτύου σε μίία συσκευή.
Ακόμ
μη και αν οι εφαρμογές
ε
κκαι
υπηρ
ρεσίες είναι δωρεάν,
δ
συχχνά
υπάρ
ρχει επιπρόσ
σθετο κόστοςς που
μπορ
ρεί να στοιχίσ
σει ακριβά.

◯

◯

Οι μαθητές πρόκειτται τώρα να
παίξουνν ένα παιχνίδ
δι που εξετά
άζει
πώς η γρήγορη
γ
δαπ
πάνη χρημάττων
σε αγορ
ρές εντός εφ
φαρμογών
μπορεί σύντομα να
α βγει εκτός
ελέγχου
υ – ακόμη κα
αι αν
χρησιμο
οποιούν «δω
ωρεάν»
εφαρμο
ογές, παιχνίδ
δια ή υπηρεσσίες.
Πρώτα,, ζητήστε του
υς να σηκώσσουν
τα χέρια, αν: έχουν ποτέ παίξειι
δωρεάνν παιχνίδι πο
ου κατέβασα
αν
στο τηλλέφωνο ή το tablet τους..
Έχει δει κάποιος «α
αγορά εντός
εφαρμο
ογής» δηλαδ
δή μία υπηρεεσία
που μπ
πορεί να κάνεει μέσα στο

Σχέδιο μα
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◯

◯

◯

◯

παιχνίδι για να προχχωρήσει σε
επόμενη
η πίστα ή να
α αναβαθμίσει
το παιχννίδι;
Χωρίστεε την τάξη σεε δύο ομάδεες
και δώσ
στε από ένα ζζάρι στην
καθεμιά
ά. Ένα άτομοο από κάθε
ομάδα χειρίζεται
χ
τοο ζάρι.
Δείξτε τη διαφάνεια
α «Επιτραπέζζιο
τηλεφω
ωνικού λογαρριασμού» κα
αι
τοποθεττήστε τα δια
αφορετικού
χρώματος Post‐It σττο τετράγωνο
ο
«αφετηρία». Φτιάξττε δύο στήλεες
στον πίννακα με τίτλοο «Ομάδα 1»
και «Ομ
μάδα 2» για ννα
καταγρά
άφετε το συννολικά
δαπανώ
ώμενο ποσό.
Οι ομάδ
δες ρίχνουν ττο ζάρι και
κινούν τα
τ Post‐It τουυς σε ανάλογα
τετράγω
ωνα του παιχχνιδιού. Κάθε
φορά πο
ου έρχεται η σειρά τους,,
καταχωρίστε το ποσσό που
δαπανο
ούν στη στήλλη της ομάδα
ας.
Υπάρχουν μερικά τεετράγωνα πο
ου
γράφου
υν «προχώρηησε» ή «κάνεε
πίσω» – όταν συμβεεί αυτό,
μετακινήστε το Postt‐It μπροστά
ά/
πίσω, χω
ωρίς να προσσθέσετε το
ανάλογο
ο ποσό στο σσυνολικό
κόστος της
τ ομάδας
Όταν κα
αι οι δύο ομά
άδες φτάσου
υν
στο τέλο
ος, το παιχνίίδι τελειώνειι
και πρέπ
πει να αθροίίσετε το
συνολικκό ποσό που δαπάνησε
κάθε ομ
μάδα. Η ομάδδα που
τερματίζει έχοντας ξξοδέψει το
χαμηλόττερο ποσό είίναι η νικήτρ
ρια!

Στο τέλλος της δρασττηριότητας, πρέπει να έχχετε συζητήσ
σει και μεταδδώσει τα
παρακά
άτω κύρια μη
ηνύματα:
Να έχετε επ
πίγνωση του
υ κόστους όταν χρησιμοπ
ποείτε μία συυσκευή που
συνδέεται στο
σ διαδίκτυ
υο
πτά μηνύματα, οι λήψεις, οι εφαρμοογές και οι
Να θυμάσττε ότι τα γραπ
αγορές εντό
ός εφαρμογώ
ών αυξάνουν το κόστος χρήσης
χ
του ττηλεφώνου σας

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award
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Τι είναι μίία αγορά ενττός εφαρμογ
γής;
Ορισμένες εφαρμογές
ε
σα
ας δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσεττε συνδρομέςς και επιπρόσ
σθετο
περιεχό
όμενο όταν βρίσκεστε μέσσα στην εφαρ
ρμογή – πρόκ
κειται για τις αγορές εντόςς
εφαρμογώ
ών.
Bonus πίσ
στες παιχνιδιιών, χάρτες, α
αναβαθμίσειις, αναμνηστιικά, συνδρομμές και ρούχα
αή
εξοπλισμός για ήρωες παιχνιδιών
π
είίναι μερικά από
α τα παραδ
δείγματα ανττικειμένων για
α τα
οποία μπορ
ρεί να σας συ
υζητηθεί να π
πληρώσετε ότταν χρησιμοπ
ποιείτε μία εφ
φαρμογή (ακκόμη
και αν
α η λήψη τη ς εφαρμογήςς είναι αρχικά
ά δωρεάν).
Κάθε φορά που
π κάνετε μία
μ αγορά ενττός της εφαρμογής, θα δε
είτε τον τίτλο και το κόστο
ος του
προιόντος στην οθόννη σας. Οι αγ ορές εντός εφ
φαρμογών χρ
ρεώνονται αππευθείας στη
ην
πιστωτική κάρτα που έχχει καταχωρηηθεί στο συμβατό ηλεκτρο
ονικό κατάσττημα εφαρμο
ογών
της συσκευής σας, χρεώ
ώνονται στο μ
μηνιαίο λογαρ
ριασμό κινητού τηλεφώνοου ή αφαιρού
ύνται
από το «καρτοπρόγραμμά» σας ή εξξαργυρώνονται από το υπόλοιπο ποσόό ή τη δωροκά
άρτα
του κατασττήματος. Να θθυμάστε ότι στοιχίζουν αληθινά χρήμαατα!

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award
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Συμ
μπληρωματτική Δρασττηριότητα {FFollow‐Up}} και Ανατροφοδότησηη {Feedback}
(100 λεπτά)
Στο
ο Παράρτημα
α υπάρχει το
ο έντυπο της συμπληρωμ
ματικής δρασ
στηριότητας,, το οποίο θα
α
πάρρουν οι μαθη
ητές στο σπίίτι μαζί τους το Ενημερω
ωτικό έντυπο του προγρά
άμματος και το
τ
Ενη
ημερωτικό ένντυπο για το
ους Γονείς.
Βεβ
βαιωθείτε όττι έχετε αποφ
φασίσει εκ τ ων προτέρω
ων αν επιθυμείτε να λάβεετε
ανα
ατροφοδότηση από τουςς μαθητές σχχετικά με τηνν παρακολού
ύθηση της δρραστηριότηττας,
καιι τον τρόπο με
μ τον οποίο θα τις λάβεττε.
Εκττυπώστε ένα
α φύλλο παρα
ακολούθησηης της δρασττηριότητας ανά
α άτομο τηης ομάδας.
◯
◯

Εξηγήσ
στε τη δραστη
ηριότητα στηην ομάδα
Ενημερ
ρώστε τους μαθητές
μ
για ττο πότε / πώ
ώς μπορούν να
ν υποβάλουυν τις
παρατη
ηρήσεις τουςς σχετικά με τις δραστηριότητες

Τέλλος, είναι μία καλή ιδέα να
α λάβετε ανα
ατροφοδότησ
ση στο τέλος της
τ ενότηταςς, για να δείτεε με
ποιιον τρόπο μπο
ορεί να βελτιιωθεί την επόόμενη φορά. Αυτό το έντυ
υπο απευθύννεται σε σας, τον
Tecch Trainer, ώσ
στε να καταγράψετε τις σ ημειώσεις σα
ας στο τέλος του μαθήματτός σας.
Επα
ανέλθετε στους στόχους μάθησης
μ
που διαβάσατε αρχικά
α
μέσα στην τάξη, κααι ζητήστε απ
πό
του
υς μαθητές να
α σηκώσουν το
τ χέρι τους εεάν θεωρούνν ότι επιτεύχθ
θηκαν. Πόσα χέρια
σηκκώθηκαν;

Από
συνολικά

Ρωττήστε τους μα
αθητές της τά
άξης τι τους ά
άρεσε, και τι μπορεί να βε
ελτιωθεί. Κατταγράψτε τιςς
σημ
μειώσεις σας παρακάτω:

Σας ευ
υχαρισττούμε!
Σχέδιο μμαθήματος για
γ τους Tech
h Trainers

Από τη
ην
εκστρα
ατεία
καταπο
ολέμησης
του bu
ullying του
The Diana Award
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Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award

H ΨΗΦΙΙΑΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος ττου Προγράμματτος Be Strong Onlline

Παράρτη
ημα

ΣΣΥΜ
ΜΦ
ΦΩΝΩ
Ω
ΑΠΟ
ΑΠ
ΟΛ
ΛΥΤΤΑ
Α

ΦΥΛΛΑ «ΣΥΜ
ΜΦΩΝΩ/ΔΙΑΦΩΝΩ/ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Ω»
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑ
ΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΑΣ A
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑ
ΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΑΣ B
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜ
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ
ΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΤΗΤΑΣ

##αλλήθ
θειια

H ΨΗΦΙΑ
ΑΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος το
ου Προγράμματο
ος Be Strong Onlin
ne

Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award

ΔΙΑ
Δ
ΑΦ
ΦΩ
ΩΝ
ΝΩ
Ω
ΕΝ
ΝΤΤΟ
ΟΝ
ΝΑ
##μεετιπ
ποτταδ
δεννισχχυεει

H ΨΗΦΙΑΚΗ
Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award

Μέρος του Προγράμματος B
Be Strong Online

ΔΕΝ
ΔΕ
Ν ΞΕΡ
Ξ ΡΩ
Ω
(ΔΔΕΝ ΜΠΟΡΩΩ ΝΑΑ ΑΠΠΟΦ
ΦΑΣΙΣΩ
Α
ΑΝ ΣΥ
ΥΜΦ
ΦΩΝ
ΝΩ Ή ΔΙΑΦΩ
ΩΝΩ
Ω)
#μ
μπερ
ρδεευομ
μαιι

H ΨΗΦΙΑΚΗ
Η ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος
Μ
του Π
Προγράμματτος Be Strong
g Online

Ένντυπο ερ
ργασίαςς Δρασττηριότη
ητας A.–
– Κοινή χχρήση
πεεριεχομ
μένου on
nline

Άτομα με τα οπ
ποία μιλάτε,, αλλά στα οπ
ποία δε θα
δίνατε κα
αμία προσωπ
πική πληροφ
φορία

Άτομα στα οοποία θα δίννατε κάποιες, αλλά
όχι όλες τιςς προσωπικέές σας πληρο
οφορίες

Άτομ
μα στα οποία θα λέγατε
τα πάνντα

ΕΣΕΙΣ

H ΨΗΦΙΑΚΗ Ζ
ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος
Μ
του Πρ
ρογράμματο
ος Be Strong Online

Δρ
ραστηριότητα B. Κάρττες Παιχχνιδιού ρόλωνν

Σενά
άριο 1

Σενά
άριο 2

Ομ
μικρότερο
ος αδερφ
φός ή
ξάδελλφός σας αναζηττώντας
εικό
όνες στο διαδίκτυ
υο για
χρήσ
ση σε σχο
ολική εργασία
καλλιιτεχνικώνν, είδε κά
άτι που
τον ανα
αστάτωσ
σε και πο
ου δε θα
α
έπρεπ
πε να είνα
αι διαθέσ
σιμο για
κάποιον της ηλικίας
η
το
ου. Σας
ζητά βοήθεια
α. Τι θα κάνατε;

Έχετε γίνει φίλλος με κά
άποιον
σε μέσ
σο κοινωννικής δικκτύωσης
χά
άρη στηνν κοινή σας
σ
προτίμ
μηση για
α το αγαπ
πημένο
σας συγκρόττημα. Εδώ και
αρκετό
ό καιρό σσυζητάτεε online,
τα πη
ηγαίνετε πολύ κα
αλά και
σας ζήτησε να
α συνανττηθείτε
από
ό κοντά. ΤΤι θα κάννατε;

Σενά
άριο 3

Σεννάριο 4

Ένας φ
φίλος σαςς έχει αναρτήσει
προ
οσωπικά
ά στοιχεία
α για
κάπο
οιον συμμαθητή σας
σ σε
μέσο κοινωνικής δικτύ
ύωσης.
Παρόλλο που δεεν τον γννωρίζετε
καλά, πιστεύετε ότι ανν τα δει,
αστατωθ
θεί. Κάπο
οιοι από
θα ανα
ττους φίλο
ους σας τα
τ
μοιράζζονται κα
αι τα σχολλιάζουν.
Τι θα κάνατε;

Όλα τα παιδιά
π
στοο σχολείο σας
σ παίζου
υν
ένα καιινούριο πα
αιχνίδι και καυχώνται
για τις
τ πολλές πίστες που έχουν
ολοκληρώσει. Το κατεβάζεττε και εσείςς
ματίζετε τιςς τρεις πρώ
ώτες πίστες
και τερμ
σαν επαγγελμα
ε
ατίας – αλλλά για να
προχωρήσετε στηνν επόμενη πρέπει είττε
π
ε για 18 ώρ
ρες ή να
να περιμένετε
πληρώσεετε 2,99 ευυρώ. Όλοι οι φίλοι σα
ας
επ
πιλέγουν τηην αγορά για
γ να
προχωρήσουν πεερισσότερο
ο από τουςς
σ παιχνίδδι και θα συζητάνε
σ
γιια
άλλους στο
αυτό στο
ο σχολείο ττο επόμενο
ο πρωί. Τι θα
θ
κά
άνατε;

H ΨΗΦ
ΦΙΑΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέροςς του Προγρ
ράμματος Bee Strong Onliine

Ένντυπο συ
υμπληρω
ωματικής δραστη
ηριότητα
ας
Κρατήστε ημερολλόγιο με τις ώρες που χχρησιμοποιείίτε το διαδίκ
κτυο μέσα σε ένα 24ωρο
ο, είτε
ablet, παιχνιδδομηχανή ή υπολογιστή. Μπορείτε ναα χρησιμοποιήσετε
συνδέεστε με το κινητό, το ta
πως το «Mom
ment», η οποίία σας βοηθά
ά, καταγράφο
οντας τη χρήσση του κινητο
ού σας
μία εεφαρμογή, όπ
τηλεφ
φώνου. Συμπ
πληρώστε τονν παρακάτω π
πίνακα και απ
παντήστε τις ερωτήσεις ππου ακολουθο
ούν!

Ώρα

Λεπτο
ομέρειες τηςς χρήσης Διιαδίκτυο

07:000
08:000
09:000
10:000
11:000
12:000
13:000
14:000
15:000
16:000
17:000
18:000
19:000
20:000
21:000
22:000
23:000

Ποιιος ήταν ο κύ
ύριος τρόποςς πρόσβασηςς στο διαδίκτυο μέσα στην ημέρα;
Με ποιον τρόπ
πο θα επικοιινωνούσατε με τους φίλλους σας τιςς ώρες αυτέές αν δεν είχχατε
πρό
όσβαση στο διαδίκτυο;
Πόσ
σες ώρες τηςς μέρας σας συνολικά αφ
φιερώσατε στο
σ διαδίκτυο;
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