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Από τηνν καμπάνια

Μέέρος του Π
Προγράμμ
ματοςτουBe Strong Onnline
καταπολ
λέμησης
bullyingτου
υ DianaAward

Σχετικά
Ο θεσμός Diana Awardd αποτελεί κληρονομιά
κ
της Πριγκίπ ισσας Νταϊά
άνα, η οποία
α
είχε την πεεποίθηση όττι τα νεαρά άτομα
ά
έχουνν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο
ο
προς το καλύτερο.
κ
Γιι αυτό θα πρέπει
π
να δίίδονται στουυς νέους ευ
υκαιρίες για
α
εξέλιξη και ερεθίσματα
α να εμπλέκονται σε δράσεις κοινωννικού χαρακκτήρα.
Είμαστε υπερήφανοι που
π έχουμε την αμέρισττη στήριξη τη
ης ΑΕ του Πρίγκιπα Ουίλιιαμ και της ΑΕ
Α Πρίγκιπα
Χάρρυ, κα
αθώς και της ομάδας του
υς στο Royal Charities Forum του Δού
ύκα και της ΔΔούκισσας το
ου
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 επ
πιτυγχάνουμ
με:
 Ενδυναμ
μώνοντας τα
α νεαρά άτομ
μα να κάνου ν τη διαφορά και να αξιο
οποιήσουν ττο μέγιστο τω
ων
δυνατοττήτων τους
 Εμπλέκο
οντας τα νεα
αρά άτομα σττα προγράμμ
ματά μας, πο
ου τους παρέχουν τη δυννατότητα να
α κάνουν τη
διαφορά
ά μέσω της κοινωνικής
κ
δράσης
δ
 ενθαρρύ
ύνοντας νεαρά άτομα για τη συνεισφ
φορά τους στις
σ
κοινότηττες

ποιείται μέσω
ω των εξής τ εσσάρων βα
ασικών μας προγραμμάτω
π
ων:
Η Αποστολλή μας υλοπ

1. Το Πρρόγραμμα Diana
D
Award ‐ που αναγννωρίζει την αξία
α των νέω
ων ανθρώπω ν.
2. Το Δίίκτυο του Diaana Award –

που στηρίίζει την κοινω
ωνική κινητικότητα και ππροωθεί την κοινωνική

δράση των νέων.

3. Η εκσστρατεία Anti‐Bullying του Diana Awward – που παρέχει
π
σε νεεαρά άτομα,, επαγγελματίες και
γονείςς τις ικανότητες και την αυτοπεποίθη
α
ηση, για να αντιμετωπίζζουν κάθε μοορφή παρενό
όχλησης.

4. Το Πρρόγραμμα καθοδήγηση
κ
ς του Diana Award – που στηρίζει νεεαρά άτομα που βρίσκοννται σε
κίνδυννο.
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Εισα
αγωγή στο
σ πρό
όγραμμα
α Be Strrong Onnline
Η Ψηφ
φιακή Ζωή μο
ου είναι η τρ
ρίτη ενότητα
του πρρογράμματοςς Be Strong Online,
O
ενός
νέου εεργαλείου πο
ου δημιουργγήθηκε από
τον θεσμό Diana Award
A
και τη Vodafone, γγια
να βοη
ηθηθούν οι μαθητές
μ
στην εξερεύνησση
του ψη
ηφιακού κόσ
σμου.
Tο πρό
όγραμμα καλλύπτει διαφο
ορετικές
πτυχέςς του ψηφιακού κόσμου,, από τα
ηλεκτρρονικά παιχννίδια και τις φωτογραφίε
φ
ες
που βγγάζει κάποιο
ος τον εαυτό του (selfies))
ως τηνν προστασία της ιδιωτικό
ότητας, τις
εφαρμ
μογές και τηνν κοινωνική δικτύωση.
δ
Τοο
Be Stro
ong Online κάνει χρήση της
τ
φιλοσο
οφίας της ομ
μοταγούς εκπ
παίδευσης
(peer‐tto‐peer educcation): κάθεε ενότητα
περιέχχει το σύνολο
ο των αναγκα
αίων
εργαλεείων, ώστε οι
ο εκπαιδευτές να
εκπαιδ
δεύουν μία μικρή
μ
ομάδα
α μαθητών
(τους α
αποκαλούμεενους «Μαθη
ητές ‐
Μέντο
ορες» σε θέμ
ματα Τεχνολο
ογίας/Tech
Trainers) που με τη
η σειρά τουςς θα
εκπαιδ
δεύσουν άλλλους μαθητές του
σχολείίου.
Η ομάδ
δα αυτή τωνν Μαθητών ‐ Μεντόρων
μπορεί στη συνέχεεια να διδάξεει και άλλες
ενότηττες, που θα είναι
ε
διαθέσ
σιμες κατά
τους επ
πόμενους μή
ήνες. Το πρό
όγραμμα έχε ι
σχεδια
αστεί για να είναι ευέλικττο και
συνισττάται η εκπα
αίδευση να γίίνει σε
μαθηττές ηλικίας 7‐‐9 ετών από Μαθητές ‐
Μέντο
ορες (Tech‐Trrainers) που είναι
τουλάχχιστον 9 ετώ
ών. Η φιλοσοφία αυτή τη ς
ομοταγούς εκπαίδ
δευσης (peerr‐to‐peer
educattion) βασίζετται στις
ιδιαίτεερα επιτυχημ
μένες μεθόδους που
χρησιμ
μοποιήθηκανν στο Πρόγραμμα Anti‐B
Bullying
Ambasssador του θεσμού Diana
a Award,
το οπο
οίο εκπαιδεύ
ύει νέους ως Πρεσβευτέςς
(Ambaassadors) για
α την καταπο
ολέμηση του
εκφοβ
βισμού σε σχολεία και ορ
ργανώσεις νέέων.
Μέχρι τώρα έχουνν εκπαιδευτεεί ως Anti‐Buullying
Ambasssadors πάνω
ω από 16.000 νεαρά άτοομα
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σττο Ηνωμένο Βασίλειο, τα
α οποία είνα
αι
υπ
πεύθυνα για
α την ευαισθ ητοποίηση σχετικά
σ
μεε τον εκφοβιισμό, την οργγάνωση εκστρατειών
κα
αι την ασφά
άλεια των συυνομηλίκων τους,
τ
τό
όσο στον ψηφιακό όσο κκαι στον πρα
αγματικό
κό
όσμο. Αναγνωρίζουμε όττι τα νεαρά άτομα
ά
απ
ποτελούν τους πιο αποτεελεσματικού
ύς
πα
αράγοντες της αλλαγής σστα σχολεία.
Σττοχεύουμε να ενισχύσουυμε την
αυτοπεποίθησ
σή τους και ννα τους εφοδιάσουμε
ύμενες δεξιόότητες, για να
ν
μεε τις απαιτού
ανντιμετωπίσο
ουν τον εκφοοβισμό και,
εσ
στιάζοντας σε
σ ολόκληρη τη σχολική
κο
οινότητα, να
α αλλάξουν τ ην κουλτούρ
ρα του
σχχολείου και τη
τ στάση τω
ων μελών του
υ έναντι
φαινομένων εκφοβισμού.
ε
.
Το
ο Diana Award συνεργάσστηκε με τη Vodafone
V
γιια τη δημιουργία του Be Strong Onlin
ne,
χρ
ρησιμοποιώνντας την προοσέγγιση ομο
οταγούς
εκκπαίδευσης (peer‐to‐peeer education), ώστε
να
α ενδυναμώσ
σει τους μαθθητές και να τους
δώ
ώσει τη δυνα
ατότητα να μμοιραστούν τις
γννώσεις τους για τον ψηφ
φιακό κόσμο. Το
πρ
ρόγραμμα έχχει σχεδιασττεί με τέτοιον τρόπο,
ώστε
ώ
να εμπλουτίζει το ανναλυτικό πρόγραμμα
το
ου σχολείου..

Κα
αλύπτει επίσ
σης μία ευρεεία κλίμακα θεμάτων,
θ
εσ
στιάζοντας σε
σ κάθε πτυχχή της ψηφια
ακής ζωής
τω
ων νεαρών ατόμων,
α
δίνοοντας έμφασ
ση όχι
μό
όνο στην προ
οστασία της ιδιωτικότηττας και
σττη διαδικτυα
ακή επικοινω
ωνία, αλλά κα
αι στα
μέέσα κοινωνικκής δικτύωσσης, τα ηλεκττρονικά
πα
αιχνίδια, τις φωτογραφίεες που βγάζεει
κά
άποιος τον εαυτό του (seelfies) και πο
ολλά
ακόμη. Διδάσκοντας τις εννότητες του Be
Sttrong Online, οι μαθητέςς θα αποκτήσ
σουν μία
σεειρά δεξιοτήτων, συμπερριλαμβανομένης της
επ
πιχειρηματολ
λογίας, της ά
άσκησης ηγεεσίας και
τη
ης ικανότητα
ας καθοδήγη σης.

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Οδηγός εφαρμογής

Εισαγωγή
ή στην ενότητα
ε
α Η Ψηφ
φιακή Ζω
ωή μου
υ
Η ενότητα αυτή
ή έχει τίτλο Η Ψηφιακή ΖΖωή
υ. Αποτελεί ένα
έ καλό σημείο αφετηρρίας
μου
για
α το πρόγραμ
μμα Be Strong Online,
θώς εξετάζειι τα βασικά ζητήματα
ζ
ότα
αν
καθ
συννδέεται κανεείς στο διαδίίκτυο.
Τα παιδιά και οι
ο έφηβοι χρη
ησιμοποιούνν
τηνν κινητή τεχννολογία και το
τ διαδίκτυο
περρισσότερο απ
πό ποτέ. Τα οφέλη της
τεχχνολογίας είνναι σημαντικκά – οι νεαροοί
άνθ
θρωποι μπορ
ρούν να χρησ
σιμοποιούν ττην
τεχχνολογία αυττή, για να
ύνται, να παίίζουν και να
α
κοιννωνικοποιού
μαθ
θαίνουν στο διαδίκτυο. Ωστόσο,
Ω
τα
αυξξημένα ποσο
οστά πρόσβασης στο
δια
αδίκτυο συνο
οδεύονται επ
πίσης από
αυξξημένη έκθεση σε απειλέές στο
δια
αδίκτυο, όπω
ως η διαδικτυ
υακή
παρρενόχληση και
κ το ακατάλλληλο
περριεχόμενο.
ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου στοχεύ
ύει να ανοίξεει
τη σ
συζήτηση σττους μαθητέςς σχετικά με
τονν
τρό
όπο που η τεχνολογία κα
αι το διαδίκτυ
υο
έχο
ουν αλλάξει τη
τ ζωή μας, τον
τ τρόπο ποου
συμ
μπεριφερόμαστε και επιικοινωνούμεε.
Χρη
ησιμοποιεί διασκεδαστικ
δ
κές και
ελκκυστικές δρα
αστηριότητεςς, για να
ενθ
θαρρύνει του
υς μαθητές να
ν συζητήσο υν
τι π
πρέπει να έχο
ουν κατά νου
υ, όταν
χρη
ησιμοποιούνν το διαδίκτυο, έχοντας σστο
μυα
αλό τους τέσ
σσερις λέξειςς:
Περριεχόμενο, Συμπεριφορά
ά, Επαφή καιι
Εμπ
πορικότητα. Οι λέξεις αυ
υτές
εξετάζονται με μία πλήρη ομαδική
ο
αστηριότητα
α, προτού οι Μαθητές –
δρα
Μέντορες (Tech
h‐Trainers) επιλέξουν μία
α
δρα
αστηριότητα
α που επικενττρώνεται
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ανναλυτικότερα σε μία απόό τις λέξεις
αυτές:
◯

Περιεχόμενο – εξετάζζει τις διαφορές
ανάμεσα σε τι μοιραζζόμαστε με άλλους
ά
φιακό και στοον πραγματικκό κόσμο
στον ψηφ
◯
Επαφή – αναλύεται
α
σστο πλαίσιο μίας
μ
δραστηριό
ότητας παιχννιδιού ρόλων που
παρέχει διαφορετικά σενάρια σε σχέση με
τις τέσσερ
ρις λέξεις.
Συμπεριφ
φορά – η δρα
αστηριότητα
α
◯
«Παγκόσμ
μιος Ιστός» σσηκώνει τουςς μαθητές
από τις θέέσεις τους, γγια να συζητή
ήσουν
πόσο εύκο
ολα μπορεί ννα κοινοποιη
ηθεί
οτιδήποτεε αναρτούν σστο διαδίκτυ
υο.
Εμπορικό
ότητα – εξετά
άζεται αναλυ
υτικά
◯
μία πτυχή
ή της εμπορικκότητας στο διαδίκτυο,
οι αγορές από την εφα
αρμογή
α επιτραπέζιου
σε μία δρ
ραστηριότητα
παιχνιδιού.
Οποιοδήποτε μέλος του ππροσωπικού
μπ
πορεί να ανα
αλάβει το πρρόγραμμα
αυτό. Μπορείί να είναι δά
άσκαλος κάθεε
ειιδικότητας, εκπαιδευτής,
ε
ς, πνευματικό
ός
ηγγέτης ή αρχη
ηγός ομάδαςς νέων: εφόσ
σον
εννδιαφέρεστεε να βοηθήσεετε τους
μα
αθητές να ανναπτύξουν ττις δεξιότητές
το
ους, μπορείττε να στηρίζεετε στους
Μαθητές
Μ
‐ Μέέντορες (Tecch‐Trainers) σε
σ
όλλη τη διάρκεεια του προγγράμματος
Με
Μ τη διεξαγω
ωγή της ενόττητας
Η Ψηφιακή Ζω
ωή μου, οι Μ
Μαθητές – Μέντορες
(TTech‐Trainerss) θα έχουν α
αναπτύξει μίία σειρά
δεεξιοτήτων, από
α την επιχεειρηματολογγία και
τη
ην παρουσία
αση, ως την οομαδική εργα
ασία, την
έρ
ρευνα και την καθοδήγη ση. Στο τέλο
ος του
ειικοσάλεπτου
υ μαθήματοςς με τους μικκρούς
μα
αθητές, οι Μαθητές
Μ
‐ Μέέντορες (Tecch‐
Trrainers) θα έχουν:
◯
εξετάσει με
μ τους μαθηητές τα θετικκά και τα
αρνητικά του διαδικτύύου
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δώσει την ευκαιρία
ε
στο
ους μαθητές να
κατανοήσουν τις θετικέές και αρνητιικές
ορές στο διαδ
δίκτυο
συμπεριφο

◯

βοηθήσει τους μαθηττές να πλοηγούνται με
ασφάλεια
α στο διαδίκττυο

Πώ
ώς λειτο
ουργεί
ηφιακή Ζωή μου
Η ενότητα Η Ψη
ακο
ολουθεί τη φιλοσοφία
φ
«εεκπαίδευσηςς
του
υ εκπαιδευτή
ή».
Με τη βοήθεια του παρόντος οδηγού,
ένα
ας ο Εκπαιδευτικός ‐ Σύνδ
δεσμος του
σχο
ολείου με το πρόγραμμα
α (εσείς!) θα
α
δώσ
σει σε μία ομ
μάδα νεαρώ
ών ατόμων,
του
υς «Μαθητέςς ‐ Μέντορεςς» (Tech‐
Trainers), τα ερ
ργαλεία και τη
τ γνώση
που
υ απαιτούντα
αι, για να διδ
δάξουν ένα
σύνντομο «μάθη
ημα» σε μικρ
ρότερους
μαθ
θητές. Μέσω
ω της επιμορ
ρφωτικής
συννάντησης , θα εστιάσετε στο σχέδιο
μαθ
θήματος που
υ θα χρησιμο
οποιήσουν οοι
Μα
αθητές – Μένντορες (Tech
h‐Trainers),
κάννοντας πρόβα και παρου
υσιάζοντας τιις
διά
άφορες δρασ
στηριότητες που
π περιέχε ι
καιι αναπτύσσοντας τις δεξιιότητες που
απα
αιτούνται, γιια να μιλήσο
ουν σε μία
τάξξη μικρότερω
ων μαθητών και να
παρραδώσουν με
μ επιτυχία το
τ μάθημά
του
υς.
Ηπ
προσέγγιση αυτή
α
αποτελλεί μία
σπο
ουδαία ευκα
αιρία για του
υς Μαθητές ‐
υν
Μέντορες (Tech
h‐Trainers) να
ν αναπτύξου
τηνν αυτοπεποίθ
θησή τους κα
αι την
ικα
ανότητά τουςς να παρουσιιάζουν.
όκειται για έναν
έ
αποτελεεσματικό
Πρό
τρό
όπο διεξαγωγγής της διδα
ασκαλίας, διόότι
είνα
αι πιο πιθαννό οι μαθητές να
ακο
ούσουν με προσοχή άλλα
α νεαρά
άτο
ομα όσον αφ
φορά στο δια
αδίκτυο, ιδίω
ως
εάνν οι Εκπαιδευ
υτές είναι μό
όλις λίγα
χρό
όνια μεγαλύττεροι από το
ους
εκπ
παιδευόμενο
ους μαθητές.. Ακόμη,
συννεπάγεται μεείωση του φόρτου στο
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πρ
ροσωπικό, κάτι που οδηγγεί σε αύξησ
ση
το
ου αριθμού των
τ συμμετεεχόντων
μα
αθητών.
Το
ο μάθημα πο
ου θα παραδδώσουν οι Μαθητές
Μ
‐
Μέντορες
Μ
(Tech‐Trainers) διαρκεί περ
ρίπου
είίκοσι λεπτά, παρόλο πουυ είναι σχεδιιασμένο
μεε γνώμονα την ευελιξία κκαι μπορούνν να
πρ
ροσαρμόσου
υν τη διάρκεειά του στο διαθέσιμο
δ
χρ
ρονικό πλαίσ
σιο είτε προσσαρμόζονταςς τη
διιάρκειά του είτε προσθέττοντας επιπλλέον
δρ
ραστηριότηττες, αν χρεια
αστεί. Το μάθ
θημα
απ
πευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7‐8 ετών,
ε
και
συ
υνιστούμε οι Μαθητές ‐ Μέντορες (T
Tech‐
Trrainers) να είίναι μεγαλύττερης ηλικία
ας – 8
εττών και άνω..
Όλα αυτά τα εργαλεία έχχουν σχεδιαστεί
έττσι, ώστε να είναι ευέλικτα. Θα
διιαπιστώσετεε ότι στον ππαρόντα οδ
δηγό
έχχουμε
κάνει
προοτάσεις
για
πρ
ροσαρμογές. Ωστόσο, μμη διστάσετεε να
πρ
ροσαρμόσεττε την ενότηττα στο δικό σας
πεεριβάλλον, τις
τ ηλικιακέςς ομάδες, καθώς
κα
αι το διαθέσιμο χρόνο.
Ο παρών Οδηγός εφαρμοογής θα σας
ατατοπίσει σχετικά
σ
με τηην κατάρτιση
η
κα
τω
ων Μαθητώνν ‐ Μεντόρωνν (Tech‐
Trrainers) και το
τ πώς να αξξιοποιήσετε στο
έπ
πακρο το Η Ψηφιακή
Ψ
Ζωήή μου.
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Πο
οιός είνναι ποιο
ος
Γίνεεται αναφορ
ρά σε 4 διαφορετικές ομά
άδες ατόμωνν:

Όνομα
Ποιος είναι
ε
Συνντονιστής
Εσείς – ο δάσκαλοος ή ο
Προγράμματο
ος επικεφαλής μιας οοργάνωσης
νέων, ο υπεύθυνοος του
προγρά
άμματος

Μα
αθητές –
Η ομάδ
δα των μαθη
ητών που
Μέέντορες
αναλαμ
μβάνουν τη ν υλοποίησ
ση
(Teech‐Trainerss) του προ
ογράμματο ς

Μα
αθητές

Γοννείς

Η ομάδ
δα των νεαρρών ατόμωνν
που λαμβάνουν τη
ην
εκπαίδεευση από ττους
Μαθητές – Μέντο ρες (Tech‐
Trainerrs)
Οι γονεείς των μαθ ητών

Ρόλος
Εκπαίδ
δευση των Μ
Μαθητών ‐
Μεντόρων (Tech – Trainers) και
παροχή
ή της αναγκκαίας στήριιξης
για τη διασφάλιση
δ
η της
αποτελ
λεσματικότηητας των
μαθημάτων
Εργασίία ανά ζεύγγη για την
παράδοση εικοσά
άλεπτου
μαθήματος ανά θθεματική
ενότηττα σε ομάδεες μικρότερων
μαθητώ
ών
Παρακολούθηση εικοσάλεπτων
μαθημάτων, αναττροφοδότησ
ση
και συμ
μμετοχή σεε
συμπληρωματικέςς
δραστη
ηριότητες
Συμμεττοχή στις
συμπληρωματικέςς
δραστη
ηριότητες, όόπου αυτό
απαιτεείται

Προ
οετοιμα
ασία
Ως ο Εκπαιδευττικός ‐ Σύνδεεσμος του σχχολείου με το
ο πρόγραμμα
α , εσείς αποοτελείτε τον
κύρριο παράγοντα επιτυχίαςς του προγρά
άμματος αυττού στο σχολ
λείο ή την ορργάνωση νέω
ων
σαςς. Στο τέλος του
τ μήνα, οιι Μαθητές ‐ Μ
Μέντορες (TTech‐Trainerss) τους οποίοους εσείς
εκπ
παιδεύσατε θα
θ έχουν ενιισχύσει την α
αυτοπεποίθη
ηση και την ικανότητα
ι
πα
αρουσίασήςς
του
υς – και θα έχχουν συνεισφέρει κατά α
απτό τρόπο στην κοινότη
ητά τους.
Οι μ
μαθητές που
υ θα εκπαιδεεύσουν, εκείίνοι με τη σειρά τους, θα
α έχουν ανοίξξει τον διάλο
ογο
σχεετικά με τη διαδικτυακή
δ
παρενόχλησση και θα έχο
ουν συμμετά
άσχει σε μία δδιαδραστική
ή
ενό
ότητα, η οποία αυξάνει την ευαισθηττοποίηση για
α τα ζητήματτα αυτά.
Ελπ
πίζουμε να μείνετε ικκανοποιημέννοι από την ενότητα, ώστε να συνεχίσετε τις
συνναντήσεις μεε την ομάδα σας των Μα
αθητών – Μεεντόρων (Tecch‐Trainers) ούτως ώστεε και
αυττοί με τη σεειρά τους να
α συνεχίσουνν τις επιμορ
ρφωτικές συναντήσεις α
αξιοποιώνταςς τα
εργγαλεία που θα
θ κυκλοφορ
ρήσουν τουςς επόμενους μήνες.

Για να αποφέρ
ρει η διαδικα
ασία τα ανα
αμενόμενα αποτελέσματ
α
τα, απαιτείτα
αι λίγος χρό
όνος
καιι προσπάθεια
α από εσάς. Εάν επιλέξεετε να πραγματοποιήσεττε ολόκληροο το πρόγραμμα
τωνν 10 ενοτήτω
ων, που θα κυκλοφορήσ
κ
σουν κατά το
ους επόμενο
ους μήνες, ο χρόνος που
υ θα
απα
αιτηθεί μάξιμουμ είναι ο εξής:
Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward
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◯
◯
◯

◯

◯

Σύσταση τη
ης ομάδας σα
ας των Μαθηητών ‐ Μεντόρων (μία φορά)
2 – 2,5 ώρεες εκπαίδευσ
σης των Μαθθητών ‐ Μενττόρων (μηνια
αίως)
Οργάνωση του χρόνου των Μαθητώ
ών ‐ Μεντόρ
ρων για την παράδοση
π
τω
ων
ων ανά ζεύγη – είτε πρωιννές είτε απογευματινές ώ
ώρες, στα
εικοσάλεπττων ενοτήτω
διαλείμματτα (μηνιαίωςς)
Πρέπει παρ
ρευρίσκεται ένα μέλος τοου προσωπικκού, όπως ο δάσκαλος τηης τάξης. Αλλλά
και εσείς μπ
πορεί να θελλήσετε να συ
υνοδεύσετε τους
τ
Μαθητές ‐ Μέντορεες στις πρώττες
τους ενότηττες για να διιασφαλίσετεε ότι όλα κυλλούν ομαλά (μηνιαίως).
(
Προαιρετικκά: συνάντησ
ση με την ομ
μάδα σας για
α ανατροφοδότηση (μηνιιαίως)

Μό
όλις η δομή αυτή
α
παγιωθ
θεί, η ομάδα σας των Μα
αθητών ‐ Μεντόρων θα εενδυναμώνετται
καιι θα επιδεικννύει μία πιο ενεργητική
ε
π
προσέγγιση σε
σ ζητήματα
α που αφοροούν στο
δια
αδίκτυο.
Είνα
αι σημαντικό
ό να παρίστα
αται ένα μέλλος του προσ
σωπικού κατά τη διάρκειια της εκπαίδ
δευσης
τωνν Μαθητών – Μεντόρων (Tech‐Traineers), για παρ
ράδειγμα ο δάσκαλος
δ
τη ς τάξης. Βεβ
βαιωθείτε
ότι γνωρίζει ότιι πρέπει να είναι
ε
διαθέσ ιμος σε περίίπτωση που προκύψουν
π
ζητήματα
συμ
μπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εννότητας. Ίσωςς κι εσείς να θελήσετε να
α είστε παρώ
ών, ιδίως
αν ννιώθετε ότι ορισμένοι από τους Μαθθητές ‐ Μένττορες (Tech‐Trainers) χρεειάζονται πρ
ρόσθετη
στή
ήριξη.
Είνα
αι επίσης ση
ημαντικό να εμπλέξετε κα
αι τους γονεείς στο πρόγρ
ραμμα. Όπω
ως θα δείτε στην
ενό
ότητα «εργαλλεία», η εικο
οσάλεπτη ενόότητα ολοκλληρώνεται μεε συμπληρω
ωματική
δρα
αστηριότητα
α, στην οποία
α οι μαθητέςς μπορούν να
α συμμετέχουν μαζί με τ ις οικογένειέές τους.
Με την ολοκλήρωση αυτώνν των εργασιιών, οι μαθητές θα μπορούν να εξηγ ήσουν στουςς γονείς
υς τι έμαθαν σχετικά με το
τ Be Strong Online στο σχολείο.
σ
Για να εμπλέξεττε τους γονείίς στο
του
πρό
όγραμμα, τι θα λέγατε να
α τους στείλ ετε ένα μήνυ
υμα μέσω το
ου σχολικού ενημερωτικού
δελλτίου ή των μέσων
μ
κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης;

ΕΕργαλεία
Το σύνολο των εργαλείων που
π απαιτού
ύνται για τη λειτουργία
λ
του Η Ψηφιαακή Ζωή μου
δια
ατίθεται για δωρεάν
δ
λήψη στον ιστόττοπο:
ww
ww.antibullyingpro.com/vvodafone‐siggn‐up
Περριλαμβάνοντται:
◯
◯
◯
◯
◯
◯

O παρών οδ
δηγός εφαρμ
μογής
Ένα σχέδιο μαθήματος
Έντυπα δρα
αστηριότητα
ας και έντυποο παρακολούθησης δραστηριότηταςς (στο τέλος του
Σχεδίου Μα
αθήματος)
Μία παρου
υσίαση Powe
erPoint
‘Ένα βίντεο
ο στο YouTub
be (https://w
www.youtub
be.com/watch?v=jcw_ZFxxAR6g)
Ένα ενημ
μερωτικό έντυπο
έ
για
α μαθητές και 1 για τους γονείς τους
τ

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
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ullyingτου Diana
aAward
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Οπ
πίνακας καταδ
δεικνύει πώςς τα εργαλεία
α είναι σχεδια
ασμένα για κο
οινή χρήση:
Εργγαλείο
Παρ
ρών οδηγός εφαρμογής

Κοινό
Εσείς (μέέλος του
προσωπιικού)

Σχέέδιο μαθήματτος

Μαθητέςς –
Μέντορε ς (Tech‐
Trainers)

Βίνντεο στο You
uTube

Μαθητέςς ‐
Μέντορεες (Tech‐
Trainers)/ μαθητές

Φύλλα δραστηρ
ριότητας

Μαθητέςς ‐
Μέντορεες (Tech‐
Trainers)/ μαθητές

Φύλλο συμπληρ
ρωματικής
δρα
αστηριότηταςς

Μαθητέςς και γονείς

Παρ
ρουσίαση Po
owerPoint

Μαθητέςς –
Μέντορεες
(Tech‐Traainers) και
μαθητές

Για χρήση από
α τους Μα
αθητές –
Μέντορες (Tech‐Trainer
(
rs) κατά τη
διάρκεια το
ου μαθήματοος

Ενη
ημερωτικό ένντυπο

Μαθητέςς και γονείς

Αυτό το γεννικό ενημερω
ωτικό έντυπο
μπορεί να χρησιμοποιηθ
χ
θεί από τους
Μαθητές – Μέντορες (Teech‐Trainers))
και τους μα
αθητές. Επίσηης, περιέχει
ερωτήσεις και
κ απαντήσεεις για τους
γονείς

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

Σκοπός
Επισκόπηση
η της ενότηταας και του
οδηγού για την εκπαίδευυση των
Μαθητών – Μεντόρων ((Tech‐Trainerrs)
Είναι ο οδηγγός που θα χχρησιμοποιού
ύν
οι Μαθητέςς ‐ Μέντορεςς (Tech‐Traine
ers)
για να παρα
αδώσουν τηνν εικοσάλεπτη
η
ενότητα
Η ενότητα ξεκινά
ξ
με τουυς Μαθητές ‐
Μέντορες (T
Tech‐Trainerss)να
προβάλλουν το σύντομοο αυτό βίντεο
ο
και να το συ
υζητούν με τηην ομάδα
Κατά την αρ
ρχική τους εκκπαίδευση, οι
ο
Μαθητές ‐ Μέντορες
Μ
(Teech‐Trainers) θα
επιλέξουν μία
μ από τις τέέσσερις αυτές
δραστηριόττητες για παρράδοση. Τα
φύλλα αυτά
ά εξηγούν ανααλυτικά τη
δραστηριόττητα και περιέ
ιέχουν όλα τα
α
συμπληρωμ
ματικά στοιχεεία που πρέπ
πει
να δοθούν στο
σ πλαίσιο ττης
δραστηριόττητας
Οι Μαθητές ‐ Μέντορεςς (Tech‐
Trainers) τα
α μοιράζουν στους μαθηττές
στο τέλος του
τ μαθήματτος

ΗΨ
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Ξεεκινώνττας
Για να ξεκινήσεετε, πρέπει να επιλέξετε
τηνν ομάδα των Μαθητών – Μεντόρων
(Tecch‐Trainers) σας.
σ Καθώς η ενότητα
απεευθύνεται σεε μαθητές ηλλικίας 7‐9
ετώ
ών, σας συνισ
στούμε να επ
πιλέξετε
εκπ
παιδευτές ηλλικίας 9 και άνω,
ά
αλλά
αυττό μπορείτε να το προσα
αρμόζετε
ανά
άλογα με τις ανάγκες σας.
πορείτε να έχχετε όσους Μαθητές
Μ
–
Μπ
Μέντορες (Tech
h‐Trainers) επιθυμείτε,.
ε
ά τους ανά
Θα παραδίδουνν το μάθημά
δύο
ο, οπότε μία ομάδα με ζυ
υγό αριθμό
παιιδιών είναι προτιμότερη
π
.
Σκεεφτείτε ποιοι από τους μαθητές
μ
σας
είνα
αι οι πιο καττάλληλοι για
α τον ρόλο
αυττό. Έχουν αρ
ρκετή αυτοπεεποίθηση για
α
να π
πραγματοπο
οιήσουν ένα μάθημα σε
μία
α ομάδα μικρ
ρότερων μαθ
θητών;
Μπ
πορεί η εκπα
αίδευση αυτή
ή να

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ποτελέσει μέέρος ενός υφ
φιστάμενου
απ
πρ
ρογράμματο
ος εθελοντισ μού ή
τεελειοποίησης καθηκόντω
ων;
Όταν τα μέλη της ομάδας έχουν επιλεεχθεί,
μπ
πορείτε να συναντηθείτε
σ
ε όλοι μαζί για
γ τη
εννότητα Εκπα
αίδευση του εεκπαιδευτή. Αυτή
πεεριλαμβάνειι πρόβα των δραστηριοτήτων που
πεεριέχονται στο
σ σχέδιο μα
αθήματος, συνεπώς
σ
κα
αλό θα ήταν να έχετε μα
αζί σας τα
απ
παιτούμενα υλικά για αυυτές – δηλαδ
δή στυλό,
χα
αρτί, ένα κου
υβάρι σπάγκκο για τη
δρ
ραστηριότηττα Παγκόσμ ιος Ιστός, κα
αθώς και
ζά
άρια και Postt‐It για τη δρραστηριότητα του
επ
πιτραπέζιου παιχνιδιού.
Εκκτυπώστε έννα αντίγραφοο του Σχεδίο
ου
Μαθήματος
Μ
και
κ του ενημεερωτικού εντύπου
γιια κάθε Μαθ
θητή – Μέντοορα (Tech‐Trainer),
πρ
ροβάλετε το Powerpoin t και ξεκινάμ
με!
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Εκκπαίδευ
υση τωνν Μαθηττών – Μεντόρω
Μ
ων (Techh‐ Train
ners)
Οι δ
δεξιότητες που
π θα βελτιώσουν οι Μα
αθητές ‐ Μέντορες μετά την εκπαίδεευσή τους:

Σκο
οπός
Στη
ην ενότητα αυτή θα διδάξετε τους
Μα
αθητές ‐ Μένντορες (Tech‐‐Trainers) σα
ας
πώς να κάνουν μάθημα σχεετικά με την
ασφ
φάλεια στο διαδίκτυο
δ
κα
αι τις σχετικέές
δεξξιότητες.

(TTech‐Trainer), και βάλτε ττην παρουσία
αση
Η Ψηφιακή Ζω
ωή μου να πα
αίξει.
α φύλλα δρα
αστηριότηταας που
Τα
απ
παιτούνται για
γ τις δρασττηριότητες
διιατίθενται σττο τέλος τουυ εντύπου
«ΣΣχέδιο Μαθή
ήματος».

Χρο
ονική διάρκεεια
Προ
οτείνουμε να
α αφιερώσεττε περίπου 2
ώρεες στην ενόττητα αυτή, αν και
μπο
ορείτε να πρ
ροσαρμόσετεε το μάθημα
α
στο
ον διαθέσιμο
ο χρόνο. Ανα
ατρέξτε στη
σελλίδα 13, για να
ν δείτε τις διαφορετικέ
δ
ές
επιλ
ιλογές διάρκειας ενοτήτω
ων.
Προ
οαπαιτούμεενα
Εκττυπώστε ένα
α αντίγραφο του
τ Σχεδίου
Μα
αθήματος κα
αι του ενημερ
ρωτικού
ενττύπου για κά
άθε Μαθητή – Μέντορα

Να έχετε εύκα
αιρα τα υλικά
ά που
παιτούνται για
γ τις δρασττηριότητες
απ
σύ
ύμφωνα με το
τ σχέδιο μα
αθήματος –
δη
ηλαδή στυλό
ό, χαρτί, Postt‐It, ένα
κο
ουβάρι σπάγγκο και ζάρια
α.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
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Προβάλετε το
ο βίντεο «Πα
αιδιά
αξξιολογούν κιινητά της δεκκαετίας του
‘8
80» κάνονταςς κλικ στον α
ακόλουθο
σύ
ύνδεσμο:
htttps://www.youtube.com
m/watch;v=jcw_
ZFFxAR6g
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Επ
πισκόπη
ηση της εκπαιδ
δευτικήςς ενότηττας
Σύνντομη περιγγραφή των χρονικών ο ρίων που πρέπει
π
να τηρηθούν
τ
σττο πλαίσιο της

Δραστηριότητα

Περιγραφή

Εισαγωγγή

Δραστηριιότητες, για ννα σπάσει ο πάγος,
επεξήγησ
ση καθηκόντω
ων, έντυπο
δέσμευση
ης
Εισαγωγγή στο Η
Συζήτηση για την ασφ
φάλεια στο διαδίκτυο,
δ
Ψηφιακή
ή Ζωή μου
τα θετικά
ά & τα αρνητ ικά του διαδ
δικτύου
Εξέταση σχεδίου
Μοιράστεε το σχέδιο μ
μαθήματος και
κ
μαθήματτος
εξετάστε το μαζί με τοους Μαθητέές –
Μέντορεςς (Tech‐Trainners), για να έχετε μία
γενική εικκόνα
Βασικοί κανόνες
Επαναλάβ
βετε τους βα
ασικούς κανό
όνες που
πρέπει να
α εξηγήσουν οι Μαθητέςς ‐
Μέντορεςς (Tech‐Trainners)στους μαθητές
μ
στην αρχή
ή της ενότηττας
Εισαγωγγικές
Προβάλεττε το βίντεο και συζητήσ
στε το.
δραστηρ
ριότητες
Επίσης, συζητήστε πώ
ώς θα ήταν η ζωή μας
χωρίς το διαδίκτυο.
δ
Δ
Δραστηριότητα
«Ψηφίστεε με τα πόδια
α σας»
Επιλογή
Μοιράστεε τις 4 δρασττηριότητες σε
σ ομάδες
δραστηρ
ριότητας
μαθητών για να τις πρροετοιμάσου
υν και να
τις παρου
υσιάσουν στηην ολομέλεια
α.
Ανατροφο
οδότηση καιι επιλογή
δραστηριιότητας.
Παρακολλούθηση
Συζητήστεε τη συμπλη ρωματική
δραστηρ
ριοτήτων
δραστηριιότητα. Διατρρέξτε τα ενημερωτικά
έντυπα προς μαθητέςς / γονείς που θα
μοιράσου
υν οι Μαθητέές – Μέντορ
ρες (Tech‐
Trainers)
Ανατροφ
φοδότηση
Με ποιονν τρόπο οι Μ αθητές ‐ Μέέντορες
(Tech‐Trainers) μποροούν να λάβο
ουν
ανατροφο
οδότηση απόό τους μαθητές
Ολοκλήρ
ρωση
Επόμενα βήματα & κα
αθορισμός των
τ
συναντήσ
σεων. Απαντήήστε στις ερ
ρωτήσεις/
και εξετάστε τι ανησυ
υχίες και
προβλημα
ατισμούς τω
ων Μαθητών –
Μεντόρω
ων (Tech‐Trai ners)
εκπ
παίδευσης τω
ων Μαθητώνν – Μεντόρω
ων (Tech‐Train
ners).

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
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Εκτιμώμεννη διάρκεια
α
20 λεπτά

5 λεπτά
5 λεπτά

10 λεπτά

20 λεπτά

30 λεπτά

10 λεπτά

5 λεπτά

15 λεπτά
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Διιαφορεττικές επ
πιλογές διάρκειας ενοττήτων
ας τις δύο ώρεες που απαιτο
ούνται για την ενότητα της εκπαίδευσης
Εάνν δεν έχετε στη διάθεσή σα
μπο
ορείτε να προσαρμόσετε τη
ην ενότητα, χρρησιμοποιώνττας όποια απ
πό τις παρακάττω επιλογές
ταιρριάζει στο πρό
όγραμμά σας.
2 ω
ωριαίες ενότη
ητες
Μπορείτε να οργγανώσετε δύο
ο ενότητες σττα κενά ή μεττά τη λήξη του
υ σχολικού ωρραρίου.
ότητα 1η :
Ενό
◯
Εισαγωγγή (25 λεπτά)
◯
Εξέταση
η σχεδίου μαθ
θήματος (10 λλεπτά)
◯
Βασικοίί κανόνες (10 λεπτά)
λ
◯
Εισαγωγγική δραστηριότητα (10 λεπ
πτά)
◯
Ζητήστεε από τους μα
αθητές να εργα
αστούν ανά ζεεύγη, για να προετοιμάσου
π
υν τη
δραστηρ
ριότητα πριν την
τ έναρξη τηης δεύτερης συνάντησης
σ
(5
5 λεπτά)
Ενό
ότητα 2η:
◯
Ανακεφαλαίωση. Οι μαθητές
μ
έχουυν στη διάθεσή τους λίγα λε
επτά να κάνουυν πρόβα τη
ριότητά τους (5 λεπτά)
δραστηρ
◯
Παρουσ
σιάσεις και πα
αρατηρήσεις σσχετικά με τη δραστηριότηττα (20 λεπτά)
◯
Συμπληρ
ρωματικές δρ
ραστηριότητεςς (10 λεπτά)
◯
Ανατροφ
φοδότηση (10
0 λεπτά)
◯
Ολοκλήρωση (15 λεπ
πτά)
ωριαία ενότηττα
1 ω
Αν σ
σας πιέζει ο χρόνος, μπορεείτε να επιλέξεετε μία μόνο από
α τις δρασττηριότητες τη ν οποία θα
προ
οετοιμάσουν οι
ο Μαθητές ‐ Μέντορες (Teech‐Trainers)) και παραλείψτε τη δρασττηριότητα για
α να
σπά
άσει ο πάγος:
◯
Εισαγωγγή (5 λεπτά)
◯
Εξέταση
η σχεδίου μαθ
θήματος (5 λεπ
πτά)
◯
Βασικοίί κανόνες (5 λεεπτά)
◯
Εισαγωγγική δραστηριότητα (10 λεπ
πτά)
◯
Ετοιμάσ
στε 1 δραστηρ
ριότητα ανά ζζεύγη ή ως ομ
μάδα (5 λεπτά
ά)
◯
Παρουσ
σιάστε τη δρασ
στηριότητα κα
αι τις παρατηρήσεις σας (1
10 λεπτά)
◯
Συμπληρ
ρωματικές δρ
ραστηριότητεςς (5 λεπτά)
◯
Ανατροφ
φοδότηση (5 λεπτά)
λ
◯
Ολοκλήρωση (10 λεπ
πτά)
4 εικοσάλεπτες ενότητες
ου
Μπορείτε να οργγανώσετε συνντομότερες εννότητες στα διιαλείμματα ή στα κενά ή μεετά τη λήξη το
ολικού ωραρίο
ου..
σχο
Ενό
ότητα 1:
◯
Εισαγωγγή (χωρίς τη δραστηριότητα
δ
α για σπάσιμο
ο του πάγου) (10 λεπτά)
◯
Εξέταση
η σχεδίου μαθ
θήματος (5 λεπ
πτά)
◯
Βασικοίί κανόνες (5 λεεπτά)
Ενό
ότητα 2:
πτά)
◯
Εισαγωγγική δραστηριότητα (10 λεπ
◯
Επιλογή
ή και προετοιμ
μασία δραστηηριοτήτων (10
0 λεπτά)
Ενό
ότητα 3:
◯
Δραστηρ
ριότητες και ανατροφοδότ
α
τηση (15 λεπτά
ά)
◯
Συμπληρ
ρωματικές δρ
ραστηριότητεςς (5 λεπτά)
Ενό
ότητα 4:
◯
Ανακεφαλαίωση εργα
ασίας (10 λεπ
πτά)
◯
Ανατροφ
φοδότηση και ολοκλήρωσηη (10 λεπτά)

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Οδηγός εφαρμογής

Οδηγόςς Εκπαίδευσης
Συσ
στάσεις (20 λεπτά)
λ
Ζηττήστε από το
ον καθένα να
α παρουσιάσσει τον εαυτό
ό του. Για να
α σπάσει ο πά
άγος και για να
διευκολύνετε τα μέλη της ομάδας
ο
να γννωριστούν καλύτερα, επ
πιλέξτε από ττις ιδέες που
υ
παρρατίθενται παρακάτω
π
ή προτείνετε μ
μία δική σαςς.

Όλα
α στη φόρα
α

Δώσε πά
άσα

2 Αλήθειε ς 1 Ψέμα

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

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

Κινηθείτε γγύρω από τα
τ μέλη
της ομάδα
ας και ζητήσ
στε τους
να αναφέρρουν τρία στοιχεία
σ
για τον εα
αυτό τους. Πείτε
Π
τους ότι έννα στοιχείο πρέπει
να είναι ψ
ψευδές και δηλώστε
δ
ότι δεν πρ έπει να το
αποκαλύψ
ψουν μέχρι το
τ
τέλος. Όλοοι πρέπει να
α
σημειώνουυν σε ένα φύλλο
φ
χαρτί το π ιθανό ψέμα
α. Μόλις
μιλήσει κα
αι ο τελευτα
αίος,
ζητήστε αππό τον καθέένα να
αποκαλύψ
ψει το ψέμα
α που
είπε. Μποορείτε να
βραβεύσεττε το μέλοςς της
ομάδας ποου μάντεψεε τα
περισσότεερα ψέματα
α!

◯

◯

Ανακοινώ
ώστε τους ότι
ό αποτελο ύν την ομάδ
δα των Μαθητών ‐ Μεεντόρων
- Εξηγή
ήστε τους τιι σημαίνει α
αυτό: γιατί έχουν επιλεεχθεί και ποοια είναι τα
α
καθήκοντά τους;
Ολοκληρώ
ώστε την εισ
σαγωγική α
αυτή ενότηττα με μία δρ
ραστηριότηητα που θα
τους δώσει την αίσθηση της κυρριότητας το
ου προγράμ
μματος Be Sttrong Onlin
ne.
ητήσετε να ββγάλουν μία ομαδική φωτογραφί
φ
ία ή να
Μπορείτεε να τους ζη
συμπληρώ
ώσουν και να
ν υπογράψ
ψουν το ένττυπο δέσμευσης που ββρίσκεται σττο
τέλος του οδηγού κα
ατάρτισης

Εισ
σαγωγή στο Η Ψηφιακή Ζωή
Ζ μου (5 λλεπτά)
◯

◯

Η Ψηφιακή
ή Ζωή μου κα
αλύπτει ορισσμένα από τα βασικά θέματα που πρρέπει να έχει
κανείς καττά νου όταν συνδέεται
σ
σττο διαδίκτυο
ο.
Τι γνωρίζουν ήδη οι Μαθητές ‐ Μέέντορες (Tech
h‐Trainers) γιια την ασφάλλεια στο
διαδίκτυο;;

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

◯

◯

◯
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Ποια νομίζζουν οι Μαθητές – Μέντ ορες (Tech‐TTrainers) ότι είναι
ε
τα θετιικά και τα
αρνητικά του
τ διαδικτύου;
Τι σκέφτοντται όταν ακούν τη φράσηη «Be Strongg Online» καιι τι σχέση μππορεί να έχειι με
την ασφάλλεια στο διαδ
δίκτυο;
Γιατί είναι σημαντικό να
ν διδάξουν τους μικρόττερους μαθητές αυτό το θέμα;

Ανά
άλυση σχεδίίου μαθήματτος (5 λεπτά
ά)
◯
◯

◯

Μοιράστε το
ο σχέδιο μαθ
θήματος και αφιερώστε 10 λεπτά στη μελέτη τουυ.
Εξηγήστε όττι το μάθημα
α των Μαθηττών ‐ Μεντόρ
ρων ακολουθ
θεί την παρα
ακάτω δομή:: 1)
εισαγωγή κα
αι στόχοι μάθησης, 2) εισσαγωγική δρ
ραστηριότητα και συζήτηηση, 3)
δεκάλεπτη δραστηριότη
δ
ητα, 4) κατ’ οοίκον συμπλη
ηρωματική δραστηριότη
δ
ητα και
ανατροφοδό
ότηση
Συζητήστε το
ους στόχουςς μάθησης τηης ενότητας: τι θέλουν να
α επιτύχουν μέσα στα 20
0
λεπτά που διαθέτουν;
δ
Πώς
Π θα διασφ
φαλίσουν την επίτευξη των στόχων α
αυτών;
παιδιά αξιολογούν κινηητά τηλέφωνα
της δεκαεττίας του ‘80»». Κάντε πρόβα
τη συζήτησ
ση αυτή με ττους Μαθητέές –
Μέντορες (Tech‐Traineers):

Βασ
σικοί κανόνεες (5 λεπτά)
◯





Εξηγήστε όττι, παρόλο πο
ου θα
παρίσταται μέλος του προσωπικού
στην αίθουσ
σα για να επέέμβει σε
περίπτωση προβλημάτω
π
ων
συμπεριφορ
ράς, υπάρχου
υν κάποιοι
βασικοί κανόνες που πρ
ρέπει να
γίνουν κατα
ανοητοί πριν από την
έναρξη του μαθήματος. Για
παράδειγμα
α:

-

Ο καθένας έχει το δικαίίωμα να μηνν
απαντήσει σε μία ερώτηση, αν δεν
το επιθυμείί
Ο καθέναςς έχει το δικαίωμα ννα
εκφράσει τη
ην άποψή το
ου.
Δεν επιτρέπ
πεται η φασα
αρία.
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονταιι
στην παρου
υσίαση Powe
erPoint, για ννα
είναι εύκαιροι στους Μαθητές –
Μέντορες (Tech‐Trainers).

ΗΨ
Ψηφιακή Ζω
ωή μου – Εισ
σαγωγικές
δρα
αστηριότητεες (20 λεπτά))
◯

-

Για να παρουσιάσουν το
ο θέμα, οι
Μ
(Te
ech‐Trainers)
Μαθητές ‐ Μέντορες
θα ρωτήσου
υν την ομάδα
α των
μαθητών πώ
ώς πιστεύουνν ότι θα ήτανν
η ζωή τους χωρίς
χ
το διαδ
δίκτυο πριν
την προβολή
ή του βίντεο
ο με τίτλο «τ α
Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

◯

Ρωτήσ
στε τους Μα
αθητές ‐
Μέντο
ορες (Tech‐TTrainers)με
ποιονν τρόπο πιστεεύουν ότι
διάφο
ορες πτυχές ττης ζωής του
υς
θα επ
πηρεάζονταν χωρίς το
διαδίκκτυο
Προβά
άλετε το βίνττεο
Ζητήσ
στε τη γνώμηη των Μαθηττών
– Μενντόρων (Techh‐Trainers) γιια
το βίνντεο – με ποιιον τρόπο το
ο
διαδίκκτυο άλλαξεε τον τρόπο
συμπεεριφοράς τω
ων ανθρώπων;
Με πο
οιον τρόπο οοι νέες
συσκεευές άλλαξαν
αν τον τρόπο
που επικοινωνούμμε μεταξύ μα
ας;

Έπειτα, δεείξτε τη διαφ
φάνεια
PowerPoint με τίτλο ««Πώς θα ήτα
αν η
ζωή μας χωρίς
χ
το διαδδίκτυο;»
Απεικονίζει πώς η τεχν
χνολογία και το
διαδίκτυο
ο άλλαξαν τοον τρόπο που
υ
ζούμε.
Οι Μαθηττές ‐ Μέντορρες (Tech‐
Trainers) θα
θ χρησιμοπποιήσουν τη

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

◯

◯

◯

◯

διαφάνεια αυτή, για να
α ξεκινήσουνν
ση με τους μα
αθητές.
τη συζήτησ
Διατρέξτε τις
τ ερωτήσειςς που θα
υποβάλουνν και συζητήσ
στε πιθανές
απαντήσειςς σ’ αυτές:
Πώς μπορεεί η συσκευή
ή που εικονίζζεται
δεξιά να αντικαταστήσ
σει όλα τα
αντικείμεννα που βρίσκκονται μέσα στην
τσάντα; Υπ
πόδειξη: μπο
ορείτε να δια
αβάζετε
βιβλία, να ακούτε μουσική, να βρεείτε
ατεύθυνσης και
κ ούτω καθ
θεξής –
οδηγίες κα
και όλα αυ
υτά μέσω εφ
φαρμογών
Ποια άλλα
α αντικείμενα
α θα βάζατε μέσα
στην τσάνττα, τα οποία μπορούν να
α
αντικαταστταθούν από συσκευές;
Υπόδειξη: σημειωματά
άριο, πορτοφ
φόλι
(μερικά τηλλέφωνα καθ
θιστούν δυνα
ατή την
ηλεκτρονικκή πληρωμή συναλλαγώ ν),
πυξίδα, πρ
ροσωπικός γυ
υμναστής…
Τι άλλο θα
α βάζατε στην τσάντα στοο
μέλλον; Πο
οιες άλλες λειτουργίες
λ
θθα
μπορούσε να επιτελέσ
σει η
τεχνολογία
α στο μέλλονν;
Τέλος, αναττρέξτε στη δραστηριότηττα
«Ψηφίστε με
μ τα πόδια σας» και
κάντε την πρόβα
π
με του
υς Μαθητές –
Μέντορες (Tech‐Trainerrs).

Οδηγός εφαρμογής

◯

◯

◯

◯

◯

Επ
πιλογή δρασττηριότητας (30
( λεπτά)
◯

Εξηγήστε όττι υπάρχουν τέσσερις
τ
δραστηριότη
ητες διαθέσιιμες στο
σχέδιο μαθή
ήματος, από τις οποίες οοι
εκπαιδευτέςς μπορούν να
α επιλέξουν
την αγαπημέένη τους. Για
α να πάρει μ
μία

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

◯

γεύση από
ό τις δραστηρριότητες, η
ομάδα θα χωριστεί σε υπο‐ομάδεςς,
για να προ
οετοιμάσει κα
αι να
οργανώσει από μία δρραστηριότητα
αη
κάθε ομάδ
δα.
Χωρίστε τη
ην ομάδα σε υπο‐ομάδεςς (ή
2‐3 υπο‐ομ
μάδες, αν έχεετε λιγότερο
ους
Μαθητές ‐ Μέντορες). Αναθέστε στην
σ
κάθε ομάδ
δα από μία δδραστηριότηττα.
Ζητήστε απ
πό την κάθε υπο‐ομάδα να
αφιερώσειι 10 λεπτά σττην
προετοιμα
ασία της δρασστηριότηταςς,
ώστε να είναι σε θέση να την
παρουσιάσ
σει στην ολοομέλεια.
Κάθε υπο‐ομάδα διαθέέτει 5‐7 λεπττά
για να παρ
ρουσιάσει τηη
δραστηριό
ότητα στην ολλομέλεια. Η
υπόλοιπη ομάδα θα υπποδυθεί του
υς
μαθητές κα
αι θα συμμεττάσχει στις
δραστηριό
ότητες.
Για καθεμίία από τις ερρωτήσεις που
υ
τέθηκαν σεε κάθε δρασστηριότητα
ζητήστε πρ
ροτάσεις απόό τους Μαθη
ητές
– Μέντορεες (Tech‐Trainners) για το
ποιες θεωρ
ρούν ότι θα ήταν οι
επιθυμητές απαντήσειις.
αία 10 λεπτά
ά, ζητήστε απ
πό
Τα τελευτα
κάθε ομάδ
δα να διευκρρινίσει τον
σκοπό της δραστηριόττητας και τονν
τρόπο με τον
τ οποίο τηνν
προετοίμα
ασαν και την οργάνωσαν.
Ζητήστε αννατροφοδόττηση από τηνν
ομάδα για το τι πήγε κκαλά και τι θα
α
μπορούσε να βελτιωθεεί.
Ζητήστε απ
πό τους Μαθθητές ‐
Μέντορες (Tech‐Traineers) να
διαλέξουν την αγαπημμένη τους
α παραδώσο
δραστηριό
ότητα, που θα
ουν.

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Οδηγός εφαρμογής

Θετικοίί τρόποιι χρήσηςς της τεχχνολογία
ας
Υπ
πάρχουν πολλλοί τρόποι με
μ τους οποίίους η τεχνολλογία μπορεεί να βοηθήσσει τους
αννθρώπους να
α έρθουν σε επαφή, να δδημιουργήσο
ουν, να μάθο
ουν και να δ ιασκεδάσου
υν. Οι
Μ
Μαθητές ‐ Μέέντορες μπορ
ρούν να χρησσιμοποιήσου
υν τις παρακκάτω ιδέες γιια να βρουν τους
διικούς τους τρ
ρόπους να παρακινήσου
υν τους μαθη
ητές να μιλήσ
σουν κατά τηη διάρκεια το
ου
μα
αθήματος:
Επ
πικοινωνία
◯
◯
◯

Διατήρηση επαφή
ής με άτομα π
που βρίσκοννται μακριά σας
σ
Δημιο
ουργία νέων φίλων που μ
μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα μαζζί σας
Εύρεσ
ση στήριξης από
α άτομα σστο διαδίκτυο που έχουνν αντιμετωπίίσει παρόμοιιες
κατασ
στάσεις με εσ
σάς

Δη
ημιουργία
◯

◯

Δημιο
ουργικότητα – από τη μο υσική και το
ον αθλητισμό
ό ως την τέχννη, την
παραγγωγή ταινιώνν, και τα βινττεολόγια (vlo
ogging), το διαδίκτυο
δ
πα
αρέχει
απεριόριστες ευκα
αιρίες ανάπττυξης και δια
αμοιρασμού των δημιουυργικών σας
δεξιοττήτων
Διασκκέδαση! – ότα
αν χρησιμοπ
ποιείται υπεύ
ύθυνα και μεε μέτρο, ο διιαδικτυακός
(online) κόσμος μπ
πορεί να απ00τελεί μία σημαντική και ελκυστική ππηγή
δημιουργικής διασ
σκέδασης

Εκκπαίδευση
◯
◯
◯

Αναζή
ήτηση και επανάληψη μέέσω του διαδ
δικτύου
Στήριξξη της μάθησ
σης με εκπαιιδευτικά προ
ογράμματα και
κ εφαρμογγές
Η χρήσ
ση της τεχνο
ολογίας σάς ββοηθά να μά
άθετε σχετικά με την πληηροφορική, που
π
αποτεελεί βασική δεξιότητα
δ
κα
ατά τη διαδικκασία εύρεσης εργασίαςς

Ορ
ργάνωση
◯

Από τιις επαφές κα
αι το ημερολλόγιο, στις ση
ημειώσεις κα
αι τις υπενθυυμίσεις, η
ύπαρξξη ποικίλων χρήσιμων δ ιαδικτυακώνν εφαρμογών μπορεί να βοηθήσει το
ους
ανθρώ
ώπους να μείίνουν οργαννωμένοι και να
ν αναπτύξο
ουν δεξιότηττες διαχείρισ
σης
χρόνο
ου.

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Συμ
μπληρωματιική δραστηρ
ριότητα (5
λεπ
πτά)
◯

◯

Αφού οι Μα
αθητές ‐ Μένντορες (Tech‐‐
Trainers) παρ
ραδώσουν το μάθημά
τους, θα μοιιράσουν στο
ους μαθητέςς
μία συμπληρ
ρωματική δρ
ραστηριότηττα
για το σπίτι – δείτε το Παράρτημα τοου
σχεδίου μαθ
θήματος. Η
δραστηριότη
ητα περιλαμ
μβάνει την
τήρηση ημερολογίου χρήσης
άση και
διαδικτύου σε 24ωρη βά
κάποιες ερω
ωτήσεις.
Σκεφτείτε πώ
ώς θα θέλαττε οι μαθητέςς
να δώσουν ανατροφοδό
α
ότηση σχετικκά
με τη δρασττηριότητα πο
ου
παρακολούθ
θησαν – θα συλλέξετε
σ
τοο
σύνολο των φύλλων δρα
αστηριότητα
ας,
θα ζητήσετεε από τους εκκπαιδευτές ννα
το κάνουν ή οι εκπαιδευ
υτές θα
συζητήσουνν τα αποτελέσματα της
διαδικασίαςς με τις ομάδ
δες τους;

Οδηγός εφαρμογής

Ολοκλήρωση
Ολ
: Αντιμετώπ
πιση ανησυχιιών (5
λεεπτά)
◯

◯

◯

Ανα
ατροφοδότη
ηση από μαθ
θητές (5
λεπ
πτά)
◯

◯

◯

αθήματος πεεριλαμβάνειι
Tο σχέδιο μα
στο τέλος κα
αι μία ενότηττα, για να
λάβουν ανα
ατροφοδότησ
ση οι Μαθηττές
– Μέντορες (Tech‐Traineers). Πώς θα
ήθελαν να το κάνουν αυ
υτό;
Μία ιδέα είνναι να υποβά
άλετε μία
ερώτηση κα
αι να σημειώσ
σετε τον
αριθμό των χεριών που σηκώθηκαν..
Για παράδειιγμα «ποιος νιώθει
ενθουσιασμ
μό που έμαθεε περισσότερρα
για τα θετικά
ά και τα αρννητικά του
διαδικτύου ύστερα από το μάθημα
αυτό;»
Οι Εκπαιδευ
υτές μπορούνν επίσης να
ζητήσουν απ
πό τους μαθητές να
γράψουν μία
α φράση
ανατροφοδό
ότησης σε έννα Post‐It κα
αι,
αφού το κολλλήσουν στο
ον τοίχο, να
βγάλουν μία
α φωτογραφία με αυτό.

Αφιερώσττε λίγο χρόνοο για να
διασφαλίσ
σετε ότι οι Μ
Μαθητές ‐ Μέντορες
(Tech‐Trainers) κατανοοούν τα καθή
ήκοντά
τους και το
τ περιεχόμεενο του μαθή
ήματος
που θα πα
αραδώσουν..
Μήπως αισ
σθάνονται α
ακόμη αβεβα
αιότητα
σχετικά με κάτι; Ίσως εείναι καλή ιδ
δέα η
διοργάνωσ
ση μίας σειρά
άς
ερωταπανττήσεων στο ττέλος της
κατάρτισης, όπου οι Μ
Μαθητές ‐ Μέέντορες
(Tech‐Train
ners) θα μπορρέσουν να
μοιραστού
ύν τη γνώση ττους και να
απαντήσου
υν τις ερωτήήσεις των άλλλων.
Μπορείτε να ανατρέξεετε στο Ενημερωτικό
Έντυπο.
Σκεφτείτε τι
τ θα μπορούύσε να
προβληματτίσει τους Μ
Μαθητές ‐ Μέέντορες
(Tech‐Train
ners) σχετικά
ά με το μάθημα που
θα παραδώ
ώσουν σε μικκρότερους μαθητές.
μ
Δώστε τους συμβουλέςς για το τι να
α
κάνουν αν δε μιλά καννείς, αν
αντιμετωπ
πίσουν πρόβλλημα
συμπεριφο
οράς κ.λπ.

Επ
πόμενα βήματα (10 λεπττά)
◯

◯

ους Μαθητέές ‐ Μέντορες (Tech‐
Ρωτήστε το
Trainers) εά
άν είναι όλαα σαφή ή εάνν θέλουν
να επανέλθ
θετε σε κάποοια σημεία της
τ
κατάρτισης.
Μόλις νιώθ
θουν έτοιμοοι να αναλάβουν τη
διεξαγωγή του μαθήμα
ατος σε ζεύγγη,
δώστε τους μία ημερο μηνία, ώρα, ομάδα
μαθητών και
κ τον χώροο όπου θα κά
άνουν το
πρώτο τους μάθημα. ΒΒεβαιωθείτε ότι οι
Μαθητές ‐ Μέντορες (TTech‐Trainers) έχουν
εκτυπώσειι επαρκή αριιθμό αντιγρά
άφων
των φύλλω
ων δραστηριόότητας για τους
τ
μαθητές, αν
α χρειαστεί..

Καλή
Κ
τύχχη!
Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Οδηγός εφαρμογής

Τεχνικές διιευκόλυνσηςς της συζήτη
ησης







Αν δε θέλει κανείίς από την ομάδα τωνν μαθητών να πάρει τοον λόγο, οιι
Μαθηττές ‐ Μέντορ
ρες θα μποροούσαν να…
Κάνουνν μία τελείω
ως τυχαία ερ ώτηση, προκειμένου να
α σπάσουν τηην αμήχανη
σιωπή όπως «ποιο είναι το αγα
απημένο σαςς παιχνίδι στον υπολογισστή;»
ουν την ομά
άδα σε ζευγγάρια, για να συζητήσ
σουν μεταξύύ τους πριν
Χωρίσο
επανέλλθουν στην ομαδική
ο
συζήήτηση
ζητήσο
ουν να περιγράωουν π
πώς νιώθου
υν εκείνη τη στιγμή. Ο
Οι μαθητές
μπορού
ύν ακόμη κα
αι να γράψου
υν τις απαντή
ήσεις σε ένα
α φύλλο χαρττί
Έχουν ένα κουτί στην
σ
έδρα γιια να ρίχνου
υν μέσα οι μαθητές ερω
ωτήσεις, τις
ουν στο τέλοςς
οποίες θα διαβάσο
ουν από του
υς μαθητές να γίνονταιι πιο συγκεκκριμένοι, μεε ερωτήσεις
Ζητήσο
όπως: «Ενδιαφέρον αυτό, γιαττί το λες;» «Μπορείς
«
να
α μου πεις ππερισσότερα
για αυττό;»

Για να διευκολύνετε το μάθημα, μιλήστε στηνν ομάδα εκπα
αιδευτών σαςς σχετικά με
α τους ανησυ
υχήσει:
το τι θα μπορούσε να






Τι ερωτή
ήσεις θα μπο
ορούσαν να υ
υποβάλουν σττην ομάδα μα
αθητών για ννα αρχίσουν
μία συζή
ήτηση;
Τι τεχνικκές θα μπορο
ούσαν να χρηησιμοποιήσου
υν εάν κανείςς δε θέλει να πάρει τον
λόγο; Αννατρέξτε στο πλαίσιο «τεχχνικές διευκό
όλυνσης της συζήτησης»,
σ
για να
πάρετε μερικές ιδέεςς
Ποιος μπ
πορεί να τους βοηθήσει α
αν η ομάδα των μαθητών προκαλεί
αναστάττωση;;
Ποιες τεεχνικές μπορο
ούν να χρησιιμοποιήσουν για να κλείσο
ουν τις ομαδδικές
συζητήσ
σεις;

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΗΨ
Ψηφιακή Ζωή
ή μου

Οδηγός εφαρμογής

Επ
πόμενα βήματα
α
Φρονντίστε να συ
υνοδεύσετε τους
τ
Μαθηττές ‐ Μέντορεες (Tech‐Trainers) στα πρρώτα τους
μαθή
ήματα, για να
α βεβαιωθείίτε ότι είναι έέτοιμοι να αντεπεξέλθου
α
υν στα καθή κοντά τους. Σε
περίπ
πτωση που θα
θ υπάρξει επιτήρησή
ε
τοους από δάσ
σκαλο της τάξξης, στο τέλοος του παρόνντος
οδηγγού υπάρχει σημείωμα για αυτόν, τοο οποίο καλύπτει ό,τι χρεειάζεται να γγνωρίζει σχεττικά με
το μά
άθημα.
Αποφ
φασίστε μαζίί με την ομά
άδα πώς θα ήήθελε να λάβ
βει την ανατρ
ροφοδότησηη από τους
μαθη
ητές που συμ
μμετείχαν σττο μάθημα. Θ
Θέλει να επα
ανέλθει μετά
ά από λίγες μμέρες για να
παρα
αλάβει τις ερ
ργασίες και να
ν συζητήσειι με τους μαθητές;
Ότανν ολοκληρωθ
θεί και το τελλευταίο μάθ ημα της ομά
άδας, μπορείίτε να χρησιμμοποιήσετε τη
τ
βεβα
αίωση συμμεετοχής στο τέέλος του παρρόντος οδηγγού για να αννταμείψετε ττα μέλη της για
γ τη
σκληρή τους δου
υλειά!

Ση
ημαντικκά σημείία
Βεβ
βαιωθείτε όττι οι Μαθητέές ‐ Μέντορεες (Tech‐Train
ners) θα βρίσ
σκονται στονν χώρο
λίγα
α λεπτά νωρ
ρίτερα, ώστε να έχουν τοον απαραίτηττο χρόνο για να προετοιμμαστούν. Κα
αλό
θα είναι να έχο
ουν ήδη εκτυπώσει από π
πριν τα αναγγκαία έντυπα
α, να έχουν έέτοιμο το βίνντεο
καιι να έχουν πρ
ροετοιμάσει την αίθουσα
α ανάλογα με
μ τη δραστη
ηριότητα πουυ θα κάνουν.

Μην ξεχάσετε να
α εκτυπώσετε το ενημερω
ωτικό έντυπο
ο για κάθε μαθητή
μ
και τοο ενημερωτιικό
έντυπ
πο για τους γονείς
γ
τους!

Από την καμπά
άνια
καταπολέμησηςς του
bu
ullyingτου Diana
aAward

ΠΑΡΑ
ΑΡΤΗΜΑ
Α

ΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΝ ΔΑΣΚ
ΚΑΛΟ ΤΗΣ
Τ ΤΑΞ
ΞΗΣ
ΣΗΜΕ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥ
ΥΜΜΕΤ
ΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΑ
ΑΘΗΤΕΣ
Σ–
ΜΕΝΤ
ΤΟΡΕΣ (TECH‐T
(
TRAINER
RS) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
Θ
Α
ΤΕΧΝΟ
ΟΛΟΓΙΑ
ΑΣ
ΕΝΤΥΠ
ΠΟ ΔΕΣ
ΣΜΕΥΣΗ
ΗΣ ΓΙΑ Μ
ΜΑΘΗΤ
ΤΕΣ – ΜΕΝΤΟΡ
Μ
ΡΕΣ
ΣΕ ΘΕ
ΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟ
Τ
ΛΟΓΙΑΣ
Σ (TECH‐TRAINE
ERS)
ΦΥΛΛΑ
Α ΣΥΜΦ
ΦΩΝΩ/Δ
ΔΙΑΦΩ
ΩΝΩ/ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Ω

Από την
τ καμπάνια
καταπ
πολέμησης του
bullyingττου DianaAward
d
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Σημειώσ
σεις για τον Δάσ
σκαλο της
τ τάξη
ης
Σας ευχα
αριστούμε πο
ου δεχθήκατεε να διοργανώ
ώσετε την ενότητα των «Μ
Μαθητών ‐ Μ
Μεντόρων»!

Στο πλαίίσιο του Προγγράμματος Be Strong Onliine από τον θεσμό
θ
“The Diana
D
Award””, τη Vodafon
ne και τον
Επιστημο
ονικό Οργανιισμό «Μαζί για
γ την Εφηβιική Υγεία» πο
ου ανέλαβε την
τ προσαρμοογή και επιμέέλεια
του Προγγράμματος στα
σ Ελληνικά,, μία ομάδα μ
μαθητών του
υ σχολείου σα
ας, οι Μαθητέές – Μέντορεες σε
θέματα ΤΤεχνολογίας (Tech‐Trainers), θα εκπαιιδεύσουν του
υς συμμαθητέ
ές τους με εικκοσάλεπτες ενότητες
ε
σε μία σειρά θεμάτω
ων που σχετίζο
ονται με το δδιαδίκτυο – από
α την διαδικτυακή παρεενόχληση, τη
διαφύλα
αξη της ιδιωτικότητας και ασφάλειας έέως τις selfiess, τα ηλεκτρο
ονικά παιχνίδ ια (gaming), τη
δημιουρργία κώδικα και
κ τους ιστόττοπους κοινω
ωνικής δικτύω
ωσης.

Το μάθη
ημα που θα παρακολουθ
π
θήσετε εντάσσσεται στην τρίτη
τ
ενότηττα του Προγρράμματος – Η
Ψηφιακκή Ζωή μου. Το
Τ μάθημα αυτή
α
θα ενθα
αρρύνει τους μαθητές να
α συζητήσουυν όλους του
υς
αδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή μας, τα θετικά
θ
και τα
α αρνητικά της
τρόπουςς με τους οποίους το δια
συμπεριιφοράς στο διαδίκτυο
δ
κα
αι τι πρέπει ννα προσέχει κανείς για να μείνει ασφ
φαλής στο
διαδίκτυ
υο.
Ως δάσκαλος της τάξης, υπάρχουνν μερικά πρά
άγματα που πρέπει
π
να έχε
ετε υπόψη:

◯

Είναι σημανττικό να είστε παρών σε όλλη τη διάρκειια της ενότηττας, για να βοοηθήσετε του
υς
Μαθητές – Μέντορες
Μ
(Tech‐Trainerss) σε περίπτω
ωση που προκ
κύψουν θέμαατα συμπεριφ
φοράς.

◯

Καλό θα ήτα
αν να προηγηθεί μία συνά
άντηση με τους Μαθητές ‐ Μέντορες (Tech‐Traine
ers) που
έχουν αναλά
άβει, στην τάξξη σας, για να
α μελετήσετεε μαζί τους το σχέδιο μαθθήματος. Υπά
άρχει η
επιλογή μετα
αξύ τεσσάρω
ων δραστηριοττήτων και μπ
πορεί να προττείνετε ποια θα ταιριάξει
καλύτερα σττην ομάδα τω
ων μαθητών σσας.

◯

Αποφασίστε με τους
Υπάρχει μία συμπληρωμα
ατική δραστηηριότητα για τους μαθητέ
ές στο σπίτι. Α
Μαθητές ‐ Μέντορες
Μ
(Tecch Trainers) π
πότε είναι η κατάλληλη
κ
σττιγμή για να ππραγματοποιήσουν
ενότητα με την
τ ομάδα για
α να λάβουν και ανατροφ
φοδότηση από
ό τους μαθηττές σχετικά με
μ τη
δραστηριότη
ητα.

◯

Αν τυχόν έχεετε ερωτήσειςς, μπορείτε ννα απευθυνθεείτε στον Εκπ
παιδευτικό – Σύνδεσμο μεε το
Πρόγραμμα. Μην παραλεείψετε να του
υ υποβάλετε οποιαδήποττε παρατήρησσή σας σχετικκά με τις
ενότητες για
α να βελτιωθεεί η εκπαίδευ
υση στο μέλλον.

Σας ευ
υχαρισττούμε!
Από την
τ καμπάνια
καταπ
πολέμησης του
bullyingττου DianaAward
d

Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award

H ΨΗΦΙΙΑΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος ττου Προγράμματτος Be Strong Onlline
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H ΨΗΦΙΑ
ΑΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος το
ου Προγράμματο
ος Be Strong Onlin
ne

Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award
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Ω
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H ΨΗΦΙΑΚΗ
Η ΖΩΗ ΜΟΥ
Μέρος του Προγράμματος B
Be Strong Online

Από την
εκστρατεία
καταπολέμησης
του bullying του
The Diana Award
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