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1 Μαθησιακοί Στόχοι
1. Μαθαίνοντας για τους κινδύνους που μπορεί να έχει η διαδικτυακή επικοινωνία στην ψυχική και σωματική μας ευεξία.
2. Κατανόηση των διαφορετικών τύπων ψυχικής και σωματικής βλάβης που μπορεί να προκύψει από διαδικτυακή παρενόχληση.
3. Αντιμετώπιση κακόβουλων ή επιβλαβών συμπεριφορών εναντίον μας.

2 Γενική Περιγραφή
Στον σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο, πολλές από τις πτυχές της κοινωνίας αντικατοπτρίζονται στο διαδίκτυά, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Το διαδίκτυο
προσφέρει ελευθερία λόγου και δεκτικότητα, τα οποία δίνουν στους ανθρώπους αμέτρητες ευκαιρίες και νέους τρόπους επικοινωνίας και επαφής μεταξύ
τους. Παρόμοιά με κάθε τεχνολογία, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα από διάφορους ανθρώπους και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει ζημιά – είτε σκόπιμα είτε ακούσια
Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει στους μαθητές τις πιθανές απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσου ενώ βρίσκονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να
τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η διαδικτυακή αποπλάνηση θα παρουσιάσει τους κινδύνους της
επικοινωνίας με αγνώστους σε ένα επίπεδο που είναι προσβάσιμο από τους μαθητές και ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα διδάξει στους μαθητές να
αναγνωρίζουν και να απορρίπτουν τέτοιες συμπεριφορές από άλλους και θα παρουσιάσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού.
Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές θα διδαχθούν πως να διατηρήσουν την ψυχική και σωματική τους ευημερία από εξωτερικές απειλές που μπορούν να
συναντήσουν στο διαδίκτυο.

3 Εισαγωγή στο Θέμα
Η επικοινωνία έχει γίνει πολύ πιο εύκολη λόγω του διαδικτύου και άλλων τεχνολογικών εξελίξεων. Μπορούμε να συνδεθούμε με σχεδόν οποιονδήποτε,
σχεδόν παντού στον ψηφιακό κόσμο του σήμερα. Αυτό είναι μια τεράστια βελτίωση στη ζωή μας, αλλά έχει επίσης και κάποιους κινδύνους που μπορεί να
έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε εμάς, ειδικά εάν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτούς. Για να προστατευτούμε πρέπει να γνωρίζουμε και να
κατανοήσουμε τους κίνδυνους και τις απειλές που ενδέχεται να συναντήσουμε στο διαδίκτυο. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με τρόπους
αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων και να γνωρίζουμε πότε είναι ώρα να μιλήσουμε έναν ενήλικο για βοήθεια.
.
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4 Πλαίσιο
ΘΕΜΑ 1

Δείχτες
(Επίπεδο)

Κατανόηση

Σημεία Αναφοράς
(Στόχος)

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
1.1 Κατανοούν τι είναι
ο εκφοβισμός

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
Σ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

1.2 Διακρίνουν τι είναι
ο Διαδικτυακός
εκφοβισμός
1.3 Κατανοούν την
έννοια του όρου hate
speech (λόγος μίσους)
1.4 Αποδέχονται ότι η
διαδικτυακή
αλληλεπίδραση είναι η
αντανάκλαση της
αλληλεπίδρασης
πρόσωπο-με-πρόσωπο

Ύλη

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:
1.1 Ορισμός της
έννοιας ‘Εκφοβισμός’
1.2 Ορισμός της
έννοιας ‘Διαδικτυακός
Εκφοβισμός’

Δραστηριότητα

1.1 - 1.3
Παρουσίαση

Πόροι / Σενάρια
Βασικά
(10-12 Ετών)

Πόροι / Σενάρια
Προηγμένα
(12-15 Ετών)

1.1 to 1.3
Παρουσίαση και
βίντεο

1.1 to 1.3
Παρουσίαση και
βίντεο

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6ctd75a7_Y
w

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6ctd75a7_Y
w

Αξιολόγηση

Προκαταρτική
Αξιολόγηση: Κουίζ
(Τι γνωρίζουν οι
μαθητές για τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό,
γνωρίζουν πως να
τον αντιμετωπίσουν
;)

1.3 Ορισμός του όρου
hate speech (λόγος
μίσους)
1.4 Τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
ως επέκταση της
κοινωνίας
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Εμπλοκή /
Αλληλεπίδρασ
η

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
2.1 Αναγνωρίζουν ποια
συμπεριφορά αφορά
τον διαδικτυακό
εκφοβισμό
2.2 Αντιλαμβάνονται α
σημάδια
θυματοποίησης του
(διαδικτυακού)
εκφοβισμού σε τρίτα
άτομα

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν:

2.1 -2.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

3.1 Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

2.1 Μοτίβα
διαδικτυακού
εκφοβισμού
2.2 Σημάδια ότι
κάποιος πέφτει θύμα
εκφοβισμού (στο
διαδίκτυο)
2.3 Ανταπόκριση στον
διαδικτυακό
εκφοβισμό

2.3 Αντιδρούν εναντίον
σε περιπτώσεις
διαδικτυακού
εκφοβισμού
Ανάλυση

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:

3.1 Αναλύουν τους
λόγους πίσω από τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν:
3.1 Λόγοι πίσω από
τον διαδικτυακό
εκφοβισμό
3.2 Ποιος γίνεται
(διαδικτυακός)
εκφοβιστής

4

3.2 Λαμβάνουν υπόψη 3.3 Διαδικτυακός
τα προσωπικά
εκφοβισμός και ο
ζητήματα ενός
εαυτός μας
ανθρώπου που μπορεί
να τον οδηγήσουν
στον εκφοβισμό άλλων
3.3 Αναλύουν τη δική
τους εμπειρία – στο
παρελθόν υπήρξαν
θύματα ή εκφοβιστές;
Αξιολόγηση

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
4.1 Λάβουν υπόψη τις
συνέπειες του
διαδικτυακού
εκφοβισμού
4.2. Σκεφτούν καλές
αντιδράσεις προς τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν:
4.1 Οι συνέπειες του
διαδικτυακού
εκφοβισμού
4.2 Αντίδραση στον
διαδικτυακό
εκφοβισμό

4.1 και 4.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση
Δραστηριότητα:
Βίντεο
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=MV5v0m6p
EMs

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

4.3 Η σημασία της
υποστήριξης

4.3 Σκεφτούν κακές
αντιδράσεις προς τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό
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4.4 Κατανοήσουν τη
σημασία της
υποστήριξης των
θυμάτων
διαδικτυακού
εκφοβισμού
Δημιουργία

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
5.1 Αξιολογήσουν τη
δική τους διαδικτυακή
συμπεριφορά και να
την
ξαναδημιουργήσουν,
τροποποιήσουν,
προσαρμόσουν κ.λπ.
ανάλογα, με στόχο να
αποτρέψουν τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό
5.2 Δημιουργήσουν
ένα ασφαλές
διαδικτυακό
περιβάλλον για τον
εαυτό τους

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν:

5.1 και 5.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

5.1 Τι πρέπει να
αναρωτηθούν οι
μαθητές σχετικά με
τον διαδικτυακό
εκφοβισμό
5.2 Συμβουλές που
πρέπει να
ακολουθήσουν οι
μαθητές για την
πρόληψη κατά του
διαδικτυακού
εκφοβισμού
5.3 Συνομιλία με
άλλους σχετικά με τον
διαδικτυακό
εκφοβισμό

5.3 Βοηθήσουν άλλα
άτομα να
αντιμετωπίσουν τον
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διαδικτυακό
εκφοβισμό

ΘΕΜΑ 2

Δείχτες
(Επίπεδο)

Κατανόηση

Σημεία Αναφοράς
(Στόχος)

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
1.1 Κατανοούν τι είναι
η αποπλάνηση

Ύλη

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:

Δραστηριότητα

Πόροι / Σενάρια
Βασικά
(10-12 Ετών)

Πόροι / Σενάρια
Προηγμένα
(12-15 Ετών)

1.1 - 1.3
Παρουσίαση

1.1 - 1.3
Παρουσίαση και
βίντεο

1.1 - 1.3
Παρουσίαση και
βίντεο

Προκαταρτική
Αξιολόγηση: Κουίζ
(Τι γνωρίζουν οι
μαθητές σχετικά με
την διαδικτυακή
αποπλάνηση,
γνωρίζουν πώς να
την αντιμετωπίσουν
;)

2.1 - 2.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

1.1 Ορισμός της
έννοιας Αποπλάνηση

1.2 Αποδέχονται ότι η
διαδικτυακή
αλληλεπίδραση είναι η
αντανάκλαση της
αλληλεπίδρασης
πρόσωπο-με-πρόσωπο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣ
Η

Εμπλοκή /
Αλληλεπίδρασ
η

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:

2.1 Αναγνωρίζουν ποια
συμπεριφορά αφορά

2.1 Η διαδικασία
διαδικτυακής
αποπλάνησης

Αξιολόγηση
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την διαδικτυακή
αποπλάνηση
2.2 Αντιλαμβάνονται α
σημάδια
θυματοποίησης της
διαδικτυακής
αποπλάνησης σε τρίτα
άτομα

2.2 Πώς να
αναγνωρίζετε την
διαδικτυακή
αποπλάνηση
2.3 Σημάδια ότι
κάποιος βιώνει
διαδικτυακή
αποπλάνηση

2.3 Αντιδρούν εναντίον
σε περιπτώσεις
2.4 Τι κάνουμε σε
διαδικτυακής
περιπτώσεις
αποπλάνησης
διαδικτυακής
αποπλάνησης
Ανάλυση

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
3.1 Αναλύουν τους
λόγους γιατί οι
άνθρωποι πέφτουν
θύματα διαδικτυακής
αποπλάνησης
3.2 Αναλύουν τη δική
τους εμπειρία – έχουν
βιώσει διαδικτυακή
επαφή με κάποιον που
ήθελε να τους

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:

3.1 Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.

3.1 Λόγοι γιατί τα
παιδιά πέφτουν
θύματα διαδικτυακής
αποπλάνησης
3.2 Διαδικτυακή
αποπλάνηση και ο
εαυτός μας
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παραπλανήσει στο
παρελθόν;
Αξιολόγηση

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι
μαθητές θα είναι σε
θέση να:
4.1 Λάβουν υπόψη τις
συνέπειες της
διαδικτυακής
αποπλάνησης
4.2 Σκεφτούν καλές
αντιδράσεις προς την
διαδικτυακή
αποπλάνηση

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:

4.1 & 4.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση
Δραστηριότητα:
Βίντεο

4.1 Οι συνέπειες της
διαδικτυακής
αποπλάνησης

Ομαδικές
Συνεντεύξεις (Focus
Group)
Κουίζ

4.2 Αντίδραση στην
διαδικτυακή
αποπλάνηση
4.3 Η σημασία της
υποστήριξης

4.3 Σκεφτούν κακές
αντιδράσεις προς
συμπεριφορές
διαδικτυακής
αποπλάνησης
4.4 Κατανοήσουν τη
σημασία της
υποστήριξης
Δημιουργία

Μέχρι το τέλος των
μαθημάτων, οι

Θέματα που πρέπει να
διδαχθούν από τον
εκπαιδευτικό:

5.1 & 5.2
Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Κουίζ:
Πολλαπλών επιλογών
και ερωτήσεις Σ/Λ.
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μαθητές θα είναι σε
θέση να:
5.1 Αξιολογήσουν τη
δική τους διαδικτυακή
συμπεριφορά και να
την
ξαναδημιουργήσουν,
τροποποιήσουν,
προσαρμόσουν κ.λπ.
ανάλογα, με στόχο να
αποτρέψουν την
διαδικτυακή
αποπλάνηση

5.1 Συμβουλές που
πρέπει να
ακολουθήσουν οι
μαθητές για την
πρόληψη κατά της
διαδικτυακής
αποπλάνησης
5.2 Συνομιλία με
άλλους σχετικά με την
διαδικτυακή
αποπλάνηση

5.2 Δημιουργήσουν
ένα ασφαλές
διαδικτυακό
περιβάλλον για τον
εαυτό τους
5.3 Βοηθήσουν άλλα
άτομα να
αντιμετωπίσουν την
διαδικτυακή
αποπλάνηση
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