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MODULE 5 – PERSONAL THREATS
Περιγραφή ενότητας:

Στον σύγχρονο ψηφιακοποιημένο κόσμο, πολλές από τις πτυχές της κοινωνίας αντικατοπτρίζονται στο
διαδίκτυο, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Το Διαδίκτυο προσφέρει ελευθερία λόγου και ειλικρίνεια,
που δίνουν στους ανθρώπους αμέτρητες ευκαιρίες και νέους τρόπους επικοινωνίας και επαφής μεταξύ
τους. Παρόμοια με κάθε τεχνολογία, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα
από διάφορα άτομα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει βλάβη - είτε σκόπιμα είτε
ακούσια.
Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει στους μαθητές για τις πιθανές απειλές που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν ενώ είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. To online grooming 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 αναγνωρίσουν και να απορρίψουν τέτοιες
συμπεριφορές σε άλλους και να παρουσιάσουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις του διαδικτυακού
εκφοβισμού. Συνολικά, οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να διατηρήσουν την ψυχική και σωματική τους
ευημερία έναντι των εξωτερικών απειλών που μπορούν να συναντησούν στο Διαδίκτυο.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
•
•
•

Μαθαίνοντας για τους κινδύνους που μπορεί να έχει η διαδικτυακή επικοινωνία για την ψυχική και
σωματική μας ευεξία.
Κατανόηση των διαφορετικών τύπων ψυχικής και σωματικής βλάβης που μπορεί να προκύψει από
διαδικτυακή παρενόχληση.
Αντιμετώπιση κακόβουλων ή επιβλαβών συμπεριφορών εναντίον μας.
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Λέξεις κλειδιά

• Εκφοβισμός: κακοποίηση και κακομεταχείριση κάποιου ευάλωτου από κάποιον ισχυρότερο, πιο
ισχυρό κ.λπ.: οι ενέργειες και η συμπεριφορά του εκφοβισμού
• Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο: η ηλεκτρονική ανάρτηση μηνυμάτων με κακή πρόθεση για ένα
άτομο (όπως ένας μαθητής) συχνά γίνεται ανώνυμα
• Ομιλία μίσους: ομιλία που εκφράζει μίσος για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων
• Online grooming: Το online grooming αφορά την οικοδόμηση μιας σχέσης με ένα παιδί, προκειμένου
να τα κακοποιήσουν αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο στο διαδίκτυο.
o

o
o
o
o

Τα παιχνίδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες ζωντανής ροής και οι αίθουσες
συνομιλίας επιτρέπουν στους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με παιδιά για να προσπαθήσουν να τα
κακοποιήσουν.
Μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλές διαδικτυακές ταυτότητες ή ακόμη και να προσποιούνται ότι
είναι παιδιά και νέοι για να εξαπατήσουν τα πραγματικά παιδιά ώστε να συνομιλήσουν.
Μπορούν να μάθουν πολλά για μεμονωμένα παιδιά προτού έρθουν σε επαφή κοιτάζοντας τα
πράγματα που έχει δημοσιεύσει το παιδί.
Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες μπορούν να στοχεύσουν παιδιά που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα
και να σχεδιάσουν προσεκτικά τι θα πουν και σε τι θα δείξουν ενδιαφέρον.
Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με πολλά παιδιά πολύ γρήγορα με την ελπίδα ότι κάποιος θα
ανταποκριθεί.
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Υπόμνημα
Λέξεις Κλειδια/ Ορισμοί

Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις

Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέματα

Θέμα 1: Διαδιδτυακός εκφοβισμός
Σχέδιο μαθήματος

1 από τα 3
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές

Θέμα 1: Διαδικτυακός εκφοβισμός
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του διαδικτυακού εκφοβισμού και τους
ρόλους που συμμετέχουν.

Ομάδα στόχος

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βήματα

Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον Πληροφορίες

Εισαγωγή

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

5’

Κάντε την εισαγωγή σε ολόκληρη την ενότητα.
Μιλήστε για τις ευκαιρίες επικοινωνίας που μας
παρέχει το Διαδίκτυο και αναφέρετε ότι έρχεται
επίσης με κινδύνους (διαφάνειες 0-3). Ρωτήστε τους
μαθητές τι πιστεύουν για τον εκφοβισμό στον
κυβερνοχώρο. Πόσο εξοικειωμένοι είναι με αυτό;

Προ-αξιολόγηση

 M5T1_Cyberbullyin
g_Preassessment
(.docx file. See
Annex)

10’

Πραγματοποιήστε ένα διαγώνισμα με multiplechoice ερωτήσεις. Μοιράστε το διαγώνισμα
εκτυπωμένο. Οι μαθητές μπορούν να
συζητήσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια
αυτής της άσκησης. Εάν χρειαστεί, ο δάσκαλος μπορεί να
συμμετάσχει.

Ορισμοί

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

10’

Ακολουθήστε την παρουσίαση διαφανειών
(διαφάνεια 6) για να εξηγήσετε τον εκφοβισμό
στους μαθητές.
Εξηγήστε τον ορισμό της ρητορικής μίσους
(διαφάνεια 7). Τονίστε ότι πρόκειται για ομάδες
ανθρώπων αντί για άτομα, σε αντίθεση με τον
εκφοβισμό που στοχεύει ένα άτομο, και εξηγήστε ότι η
ρητορική μίσους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εκφοβισμό ή εκφοβισμό ατόμων στον κυβερνοχώρο. Θα
μπορούσατε να αναφέρετε ότι η ρητορική μίσους
τιμωρείται από το νόμο σε ορισμένες χώρες.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411

7|Page

Προχωρήστε για να εξηγήσετε τον διαδικτυακό
εκφοβισμό (sl. 8) και μιλήστε για τα κανάλια που
χρησιμοποιούν οι εκφοβιστές (sl. 9).
Λείπει κάτι από τη λίστα; Έχετε γίνει μάρτυρες
κακοποίησης οπουδήποτε αλλού στο Διαδίκτυο;
Συμμετέχοντες
ρόλοι

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

5’

Παρουσιάστε τους συμμετέχοντες ρόλους του
διαδικτυακού εκφοβισμού και υπογραμμίστε
την ανισορροπία ισχύος μεταξύ των
συμμετεχόντων – Αναφερθήκαμε νωρίτερα
στον ορισμό του διαδικτυακού εκφοβισμού (διαφάνεια.
10).

Συνέπειες του
διαδυκτιακού
εκφοβισμού

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

5’

Προχωρήστε ώστε να μιλήσετε για τις συνέπειες του
εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο (διαφάνεια 11).
Επεκτείνετε το γεγονός ότι ακόμη και τα πειράγματα, ή
κάτι που ξεκινά ως καλό-χιούμορ μπορεί να ξεφύγει και
να προκαλέσει πολλή βλάβη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεγαλύτερους μαθητές, μπορείτε να
αναφέρετε ότι ακραίες περιπτώσεις διαδικτυακού
εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή κατάθλιψη,
η οποία με τη σειρά της μπορεί να εκδηλωθεί σε
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όπως κατάχρηση
ουσιών, αυτοτραυματισμοί, τάσεις αυτοκτονίας κ.λπ.

Συζήτηση στην
τάξη

10’

Ως συμπέρασμα, οδηγήστε μια συζήτηση για την
εμπειρία και τις απόψεις των μαθητών: Είναι ο
εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο λιγότερο κακός ή
χειρότερος από τον τακτικό εκφοβισμό; Γιατί ναι/γιατί
όχι? Ένιωσαν ποτέ ότι κάποιος φίλος τους ξεπέρασε το
όριο όσο αναφορά τα πειράγματα μεταξύ φίλων; Πού θα
έβαζαν τον εαυτό τους σχετικά με τους ρόλους του
κυβερνοχώρου - θύμα, δράστης ή θεατής; Ήταν και στις
δύο πλευρές, σε ξεχωριστές περιπτώσεις;

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
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Θέμα 1: Διαδικτυακός εκφοβισμός
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές
Θέμα 1: Διαδυκτιακός εκφοβισμός
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Οι μαθητές καταλαβαίνουν γιατί συμπεριφέρονται οι εκφοβιστές στον
κυβερνοχώρο με αυτόν τον τρόπο και μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν εάν
εκφοβίζονται στον κυβερνοχώρο.

Ομάδα στόχος

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βήματα

Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον Πληροφορίες

Προθέρμανση

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

5’

Εξηγήστε ότι για αυτό το μάθημα, θα προσπαθήσουμε να
εξετάσουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία των
εκφοβιστών στο διαδύκτιο για να προσπαθήσουμε να
κατανοήσουμε γιατί είναι κακοί.

Γιατί οι άνθρωποι
εκφοβίζουν
άλλους στο
διαδύκτιο

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

10’

Σημείωση για τον καθηγητή: Ο σκοπός της κατανόησης της
προοπτικής του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι να
βοηθήσει τα θύματα να δουν ότι δεν είναι δικό τους
λάθος που εκφοβίζονται. Επίσης, θα μπορούσε να
βοηθήσει τους κυβερνοχώρους να δουν ότι αυτό που
κάνουν μπορεί να τρέξει βαθύτερα από το «απλά να
διασκεδάσουμε»,
Ρωτήστε τους μαθητές γιατί πιστεύουν ότι
συμβαίνει ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο.
Επιτρέψτε μια συζήτηση 3 λεπτών.
Ακολουθήστε την παρουσίαση διαφανειών για να
εξηγήσετε τους λόγους πίσω από τον εκφοβισμό στον
κυβερνοχώρο (διαφάνεια 12-13). Προσπαθήστε να
περάσετε το μήνυμα ότι πολλές φορές, ένα άτομο που
κάνει cyberbullies το κάνει ως αντίδραση ή για να ξεφύγει
από τα δικά του προβλήματα.

Signs that
someone is a
cyberbully

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

7’

Εξηγήστε ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός
διαδυκτιακόυ εκφοβιστή (διαφάνεια. 14-15).
Μήπως οι μαθητές εμπλέκονται σε παρόμοια
συμπεριφορά χωρίς να συνειδητοποιήσουν την
πραγματική σοβαρότητα της κατάστασης; Έχουν φίλους
που ενεργούν παρόμοια;

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
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Τι να κάνεις εάν
είσαι θύμα
εκφοβισμού στο
διαδύκτιο;

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

15’

Εξηγήστε ότι αλλάζουμε οπτική γωνία τώρα και θα
εξετάσουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία του
θύματος.
Ρωτήστε τους μαθητές τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να
κάνουν εάν εκφοβίζονται στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να
ανταποδώσουν; Δεν πρέπει να πουν τίποτα; Πρέπει να
διαγράψουν εντελώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Αφήστε 5 λεπτά για αυτήν τη συζήτηση και ενθαρρύνετε
τους μαθητές να μιλήσουν ο ένας στον άλλο, αντί να
απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Ακολουθήστε την
παρουσίαση για να διδάξετε στους μαθητές σχετικά με το
τι πρέπει να κάνουν αν αυτοί εκφοβίζονται στον
κυβερνοχώρο (διαφάνεια. 16-18)

Δραστηριότητα:
Βίντεο

YouTube βίντεο:
8’
https://www.yout
ube.com/watch?v
=MV5v0m6pEMs

Ζητήστε
από
τους
μαθητές
να
παρακολουθήσουν το βίντεο (διάρκειας: 2,5
λεπτά).
Ρωτήστε τους μαθητές τι τους έκανε να εντυπωσιάστουν
περισσότερο.
Οι μαθητές παρατήρησαν / κατάλαβαν τη φυσική
αναπαράσταση του διαδικτυακού εκφοβισμού ως
σωματική βλάβη; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι
επιπτώσεις αυτού;
Συζήτηση για τους ρόλους των συμμετεχόντων: «Έχετε
ποτέ εκφοβίσει κάποιον στον κυβερνοχώρο; (Δράστης)
Έχετε εκφοβιστεί ποτέ στον κυβερνοχώρο; (Θύμα) Έχετε
δει κάποιον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο; (Θεατής)"
Τονίστε το ποσοστό των ατόμων που λένε ναι - 100%.
Εμπνεύστε ένα αίσθημα ευθύνης στους μαθητές.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
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Θέμα 1: Διαδικτυακός εκφοβισμός
Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές
Θέμα 1: Cyberbullying
Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος Οι μαθητές μαθαίνουν πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζουν τα θύματα εκφοβισμού

στον κυβερνοχώρο και να μαθαίνουν τρόπους να το κάνουν.
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες

Εισαγωγή

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

5’

Προθέρμανση: Υπενθυμίστε στους μαθητές για το βίντεο
και για το γεγονός ότι όλοι μπορούν να παίξουν ρόλο στον
εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο.

Βοήθεια από
άλλους

 M5-T1Cyberbullying
(.ppt file. See
Annex)

15’

Ακολουθήστε την παρουσίαση για να εξηγήσετε
πόση σημασία έχει να λάβετε βοήθεια εάν είστε
θύμα και να υποστηρίξετε ένα θύμα εάν είστε
παρευρισκόμενος (διαφάνεια 19).
Ρωτήστε τους μαθητές: πώς ξέρουμε εάν κάποιος
εκφοβίζεται στον κυβερνοχώρο; Πώς ξέρουμε ότι
χρειάζονται τη βοήθειά μας;
Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον,
πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα
σημάδια ότι εκφοβίζονται στον κυβερνοχώρο
(διαφάνεια. 20).

Πώς
να  M5-T1Cyberbullying
αποτρέψετε
(.ppt file. See
τον εκφοβισμό
Annex)
στον
κυβερνοχώρο

5’

Προχωρήστε στη διαφάνεια 21 για να δώσετε
στους μαθητές οδηγίες για το πώς να βοηθήσετε
τους φίλους ή τους συμμαθητές σας που ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν
ζητήματα
εκφοβισμού
στον
κυβερνοχώρο
Προχωρήστε στη διαφάνεια 22 για να δώσετε
στους μαθητές συμβουλές σχετικά με το πώς να
παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο, ώστε να
αποφύγουν να βρεθούν σε μια δύσκολη θέση.
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Τελική
δραστηριότητα
- παιχνίδι
ρόλων

 M5-T1-Roleplaying
game

20’

Για να προετοιμαστείτε για το μάθημα,
εκτυπώστε μία ετικέτα για ενήλικες και
αρκετές ετικέτες για μαθητές από τις πηγές για
όλους τους μαθητές στην τάξη σας, κόψτε τις και βάλτε
τις σε ένα μπολ ώστε να μην φαίνονται. Ο καθηγητής
παίρνει την ετικέτα Ενηλίκων.
Διαβάστε το σενάριο δυνατά για όλους τους μαθητές ή
πείτε το σαν μια ιστορία.
Ζητήστε από τους μαθητές να τραβήξουν μια ετικέτα από
το μπολ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 παιδιά
για κάθε ρόλο. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί μαθητές στην
τάξη σας για αυτό, αφήστε το ρόλο των
παρευρισκομένων.
Βάλτε τους μαθητές σε ομάδες, ανάλογα με το ρόλο τους.
Κάθε μαθητής πρέπει να γράψει απαντήσεις για το ρόλο
του στις ερωτήσεις που παρέχονται στις πηγές, όπου
είναι δυνατόν στο πρώτο άτομο. Αφήστε 5-7 λεπτά για
αυτό. Για τον υπόλοιπο χρόνο, οι μαθητές θα παίξουν
τους ρόλους τους ανάλογα με τις απαντήσεις τους στην
τάξη. Εκτελέστε την ανάγνωση με τη σειρά που
εμφανίζεται στις πηγές. Εάν είναι δυνατόν, όλοι οι
μαθητές να διαβάσουν την απάντησή τους στην ερώτηση
πριν προχωρήσουν στην επόμενη.
Όπου γίνετε, πρέπει να απευθύνονται στην
ενδιαφερόμενη ομάδα - π.χ. εάν ένας φίλος θα ήθελε να
μιλήσει με έναν ενήλικα, θα πρέπει να απευθυνθεί στον
δάσκαλο, εάν ένα θύμα μιλάει στους παρευρισκόμενους
τότε θα πρέπει να απευθύνεται στην ομάδα μαθητών που
είναι οι παρευρισκόμενοι κ.λπ.
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Θέμα 2: Online Grooming
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3:
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές
Θέμα 2: Online Grooming
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος Να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι το online grooming και τους μηχανισμούς του
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές
Εισαγωγή

 M5-T2_Online
Grooming_Pre-assessment
(.docx file. See Annex)

Διάρκεια

Επιπλέον Πληροφορίες

5’

Ξεκινήστε μια συνομιλία με τους μαθητές. Τι
ξέρουν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο;
Τυχόν κίνδυνοι από το Διαδίκτυο που
γνωρίζουν; Έχει επικοινωνήσει ποτέ κάποιος με
αυτούς, που δεν ήξεραν; Εμπιστεύονται τα άτομα
που συναντούν στο διαδίκτυο;
Σημείο: δεν είναι όλοι αξιόπιστοι στο Διαδίκτυο
(διαφάνεια 1-6). Ξεκινήστε με μια γενική εισαγωγή
σε ολόκληρη την ενότητα, αν χρειαστεί, προχωρήστε
για να εισαγάγετε το online grooming).

Προαξιολόγηση

 M5-T2_Online
Grooming_Pre-assessment
(.docx file. See Annex)
COMPLETED SHEETS TO BE
GATHERED AND SAVED
FOR THE FOLLOWING
LESSON.

7’

Διανέμετε
έντυπες
εκδόσεις
προκαταρκτικής αξιολόγησης.

της

Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν τα ονόματά
τους στην κορυφή του φύλλου προ-αξιολόγησης πριν
ξεκινήσουν τη δοκιμή. Επιτρέψτε στους μαθητές να
ανταλλάξουν απόψεις, αν θέλουν.
Αφού ολοκληρώσουν τη δοκιμή, συγκεντρώστε τα
φύλλα και αποθηκεύστε τα για το μάθημα
παρακολούθησης, όπου θα χρησιμοποιηθούν για
μια άσκηση προβληματισμού.
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Ορισμός του
Online
Grooming

 M5-T2-Online Grooming
(.ppt file. See Annex)

5’

Αναγνωρίζοντ
ας το online
grooming
(συνεχίζεται)

 M5-T2-Online Grooming
(.ppt file. See Annex)

10’

Συζήτηση
στην τάξη

-

13’

Εισαγάγετε
το
Online
Grooming
χρησιμοποιώντας απλές λέξεις-όρους που οι
μαθητές μπορούν να καταλάβουν. (διαφάνεια. 7-9).
Ακολουθήστε την παρουσίαση διαφανειών για να
εξηγήσετε:
- Ο ορισμός της φράσης online grooming
- Μια γενική επισκόπηση μερικών
πραγμάτων που κάνουν οι διαδικτυακοί
groomers για να δελεάσουν τα θύματά
τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι μαθητές είναι αρκετά μεγάλοι,
εξηγήστε ότι το online grooming στοχεύει στη
σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό
παιδιών. Αυτό δεν αναφέρεται στο υλικό για τους
μαθητές.
Ακολουθήστε την παρουσίαση διαφανειών
για να πείτε στους μαθητές ότι παρόλο που
είναι δύσκολο να είσαι σίγουρος, υπάρχουν
συνήθως ενδείξεις που μπορεί να πουν εάν κάποιος
προσπαθεί να μας πλησιάσει με κακόβουλη
πρόθεση. Εξηγήστε ότι ορισμένα ή όλα τα σημεία
(διαφάνειες 10-11) μπορεί να είναι εμφανή σε
τέτοιες περιπτώσεις. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στην
πτυχή των μυστικών που παρατηρήθηκαν στα δύο
τελευταία σημεία. Συνεχίστε στη διαφάνεια 12 για
να μιλήσετε για τα μυστικά. Σημειώστε ότι όταν
κάποιος ζητά ενεργά να κρατηθεί μυστικό, δεν είναι
καλό σημάδι.
Συζήτηση στην τάξη: Μυστικά.
Για αυτήν τη δραστηριότητα, παραμείνετε
στη διαφάνεια 12 και μην προχωρήσετε στην
επόμενη διαφάνεια ακόμα.
Ξεκινήστε μια συζήτηση στην τάξη.
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ (10-12):
Πώς αισθάνονται οι μαθητές για τα μυστικά; Είναι
καλό, ή κακό; Θα μπορούσαν να είναι και τα δύο;
Ποιες περιπτώσεις καλών μυστικών μπορούν να
σκεφτούν; Ποιες περιπτώσεις κακών μυστικών
μπορούν να σκεφτούν; Πώς μπορούν να διακρίνουν
τη διαφορά; Γιατί κάποιος να του ζητήσει να
κρατήσει τις συνομιλίες τους μυστικές; Ποιος θα
μπορούσε να είναι ο στόχος τους;
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ (13-15):
Οι μαθητές κρατούν συχνά μυστικά; Από ποιον
(γονείς / φίλοι / αδέλφια); Μιλούν με τους γονείς
τους για τα πάντα; Πόσο σίγουροι νιώθουν να
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μιλήσουν με τους γονείς τους για ευαίσθητα θέματα;
Θα έλεγαν στους γονείς τους εάν κάτι δεν πήγαινε
καλά μαζί τους; Γιατί ναι/ γιατί όχι? Ποιο θα
μπορούσε να είναι το κίνητρο πίσω από κάποιον που
του ζητά να κρατήσει τις συνομιλίες μεταξύ τους
μυστικές;

Sum-up

 M5-T2-Online Grooming
(.ppt file. See Annex)

5’

Μετά από λίγα λεπτά συνομιλίας, προχωρήστε στη
διαφάνεια 12. Πείτε στους μαθητές να είναι
ιδιαίτερα καχίποπτοι εάν κάποιος που δεν γνωρίζουν
προσωπικά τους μιλάει για μυστικά. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό σε αυτό το σημείο να μιλήσουν, ακόμα κι
αν δεν είναι σίγουροι.
Ολοκληρώστε το μάθημα κάνοντας ανακεφαλαίωση.
Εισαγάγετε το επόμενο μάθημα αναφέροντας ότι
υπάρχουν τρόποι να κρατηθείτε ασφαλείς / από
άτομα που θέλουν να σας βλάψουν στο Διαδίκτυο.
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Θέμα 2: Online Grooming
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3:
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές
Θέμα 2: Online Grooming
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτών / 1 ώρα
Στόχος

Οι μαθητές κατανοούν τις συνέπειες του online grooming και ξέρουν
πώς να το αποτρέψουν και να το καταπολεμήσουν.

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες
Σύντομη ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος για
να υπενθυμίσει στους μαθητές για τα μυστικά και το
online grooming. Κάντε ερωτήσεις στους μαθητές για να
δείτε τι θυμούνται από την τελευταία φορά (έως την
διαφάνεια 12).
Ρωτήστε τους μαθητές τι πιστεύουν ότι μπορεί να
συμβεί εάν μοιράζονται πάρα πολλές πληροφορίες
διαδικτυακά (φωτογραφίες, πού ζουν, τι τους
αρέσει να κάνουν, πού πηγαίνουν στο σχολείο κ.λπ.)

Εισαγωγή

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Υπερβολική κοινή
χρήση

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Συνέπειες του
online grooming

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Ακολουθήστε την παρουσίαση (διαφάνεις. 13-14) για να
μιλήσετε στους μαθητές για το τι μπορεί να συμβεί αν
μοιράζονται πάρα πολύ. Σκέφτηκαν κάτι που δεν υπάρχει
στις διαφάνειες;
Ενημερώστε τους μαθητές για τις πιθανές
συνέπειες του online grooming (διαφάνειες 15).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μεγαλύτερους μαθητές (ηλικίας 14-15
ετών), αναφέρετε επίσης ότι μπορεί να είναι μια πολύ
τραυματική εμπειρία και αναφέρετε τις συνέπειες
παρακάτω:
- Τραύμα
- Σεξουαλική κακοποίηση
- Κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ - τάσεις αυτοκτονίας
(εάν οι μαθητές είναι περίπου 15 ετών)
Για όλους τους μαθητές, υπογραμμίστε ότι ακόμα κι αν
συμβεί κάτι κακό σε αυτούς ή ακόμα και αν έκαναν κάτι
λάθος, είναι εντάξει και ότι δεν πρέπει να αισθάνονται
ένοχοι. Εξηγήστε ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν επί του
παρόντος προβλήματα στο διαδίκτυο πρέπει να λάβουν

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411

17 | P a g e

Σημάδια online
grooming σε
άλλους

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Ανταπόκριση σε
online grooming
συμπεριφόρες

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

10’

Ευαλωτότητα

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Πρόληψη

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

Συμπεράσματα

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

5’

βοήθεια, ειδικά από έναν ενήλικα που μπορεί να
εμπιστευτεί ή από τις αρμόδιες αρχές.
Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε και τους
φίλους μας. Ενημερώστε τους μαθητές για τα
σημάδια του online grooming σε άλλους (διαφάνεια 16).
Αναφέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχετε
υποστήριξη σε αυτές τις περιπτώσεις.
Χωρίς να αλλάξετε τη διαφάνεια ακόμα, ρωτήστε
τους μαθητές τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν
εάν κάποιος τους προσεγγίσει στο διαδίκτυο με
κακή πρόθεση. Κάντε μια σύντομη συζήτηση.
Ακολουθήστε την παρουσίαση (διαφάνειες 1719) για να πείτε στους μαθητές τι να κάνουν σε
περίπτωση που συναντήσουν διαδικτυακές
online grooming. Στη διαφάνεια. 17 είναι μια γενική
επισκόπηση, στη διαφάνεια. 18 δείχνει τι πρέπει να
κάνετε και στη διαφάνεια 19 τι να μην κάνετε σε
περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να τους πλησιάσει
ύποπτα. Όπου είναι δυνατόν, αναφέρετε παραδείγματα.
Προχωρήστε στη διαφάνεια. 20. Εξηγήστε ότι τα
άτομα που ασχολούνται με το online grooming θα
επωφεληθούν πολύ συχνά από καταστάσεις. Αν κάτι δεν
πάει καλά και το καταλάβουν, θα προσπαθήσουν να
εμφανιστούν σαν να βοηθούν, να πλησιάσουν τα παιδιά.
Εξηγήστε ότι εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν πρέπει
να τα συζητήσουν με αγνώστους - η υπερβολική κοινή
χρήση με αγνώστους είναι κακή. Είναι καλύτερο να
εμπιστεύεστε άτομα που ξέρετε.
Εξηγήστε ότι είναι καλό να γνωρίζουμε τι να
κάνουμε εάν συναντήσουμε έναν διαδικτυακό
groomer, αλλά είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να μην
βάλουμε τον εαυτό μας σε παρόμοιες καταστάσεις, εάν
είναι δυνατόν. Δώστε στους μαθητές μερικές συμβουλές
για το πώς να το κάνουν αυτό (διαφάνεια 21)
Ολοκληρώστε το μάθημα με μια γρήγορη
περίληψη. Ζητήστε από τους μαθητές να σας
δώσουν μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος.
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Θέμα 2: Online Grooming
Ενότητα 5: Προσωπικές απειλές
Θέμα 2: Online Grooming
Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος Οι μαθητές σκέφτονται ενεργά τα σενάρια και τροποποιούν τη συμπεριφορά τους

για να προστατευτούν και να αποτρέψουν το online grooming.
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές
Δραστηριότητα
στην τάξη Απαντήστε σε
online grooming
συμπεριφορές

 M5-T2_Online
GroomingScenario A
 M5-T2_Online
GroomingScenario B
 Paper, pens or
pencils

Διάρκεια
30’

Επιπλέον πληροφορίες
Χωρίστε τους μαθητές σε δύο ομάδες.
Δώστε το αντίστοιχο σενάριο σε κάθε ομάδα.
Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν πώς θα
αντιδρούσαν σε κάθε περίπτωση - και γιατί, και να
γράψουν τις απαντήσεις τους. Αφήστε περίπου 15 ’για
αυτό.
Στον υπόλοιπο χρόνο, ζητήστε από την Ομάδα Α να
διαβάσει δυνατά το σενάριό τους και μετά τις απαντήσεις
τους. Ζητήστε από την τάξη να συζητήσει εάν οι ενέργειες
που περιγράφονται είναι σωστές ή λανθασμένες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες και τις συνέπειες για
κάθε απόφαση.

Σε ποιόν να
ζητήσετε βοήθειαΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 M5-T2-Online
Grooming
(.ppt file. See
Annex)

10’

Κάντε το ίδιο με την Ομάδα Β και ζητήστε από τους
μαθητές να συγκρίνουν με την κατάσταση της Ομάδας Α.
Μιλήστε στους μαθητές για τη σημασία της
βοήθειας (διαφάνεια 22).
Ενημερώστε τους μαθητές για τις υπεύθυνες αρχές που
ασχολούνται με αυτά τα θέματα στη χώρα σας.
Δώστε στους μαθητές αριθμούς τηλεφώνου που μπορούν
να καλέσουν, ιστότοπους που μπορούν να επισκεφθούν ή
άλλους τρόπους για να λάβουν βοήθεια στη χώρα σας.
Εάν είναι δυνατόν, δείξτε τους στους ιστότοπους και
δείξτε τους πού μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες.
Αναφέρετε τι μπορούν να κάνουν οι αρχές σε τέτοιες
περιπτώσεις και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά αισθάνονται
ασφαλείς να επικοινωνήσουν μαζί τους – και ότι δεν θα
μπουν σε μπελάδες.
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Εξετάστε τις
ερωτήσεις της
προκαταρκτικής
αξιολόγησης

 M5-T2_Online
Grooming_Preassessment –
COMPLETED BY
STUDENTS,
KEPT FROM
THE PREVIOUS
LESSON

5’

Εάν το σχολείο σας διαθέτει μηχανισμό για την
αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, πείτε στους μαθητές
ότι μπορούν επίσης να βρουν βοήθεια εκεί.
Μπορείτε να βάλετε αυτές τις πληροφορίες στη
διαφάνεια. 23, το οποίο παραμένει κενό για το σκοπό
αυτό.
Ως άσκηση προβληματισμού, ρωτήστε τους
μαθητές εάν πιστεύουν ότι ξέρουν περισσότερα
τώρα για το online grooming, τι πρέπει να κάνουν για
να το αποτρέψουν και τι να κάνουν σε περίπτωση που
συμβεί. Τι έμαθαν;
(προαιρετικό, εάν το επιτρέπει ο χρόνος) Δώστε σε κάθε
μαθητή τα φύλλα προ-αξιολόγησής του, που
συμπλήρωσαν στο πρώτο μάθημα. Πώς τα πήγαν; Είναι
πιο πεπειραμένοι τώρα;
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Αναφορές:









https://zeoob.com/generate-messenger-chat/
https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/schools/its-not-ok
https://www.childnet.com/teachers-and-professionals/for-working-with-young-people/hottopics/online-grooming
http://www.scoutscymru.org.uk/sites/default/files/grooming_lesson_plan1_0.pdf
https://www.childnet.com/ufiles/js_lessonplan.pdf
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-grooming/
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/bullystoppers/smgrooming.pdf
https://www.thinkuknow.co.uk/parents/articles/Online-grooming/
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Annex: Materials
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M5-T1_Cyberbullying_Pre-assessment.docx
M5-T1-Cyberbullying.pptx

M5-T1-Roleplaying game
M5-T2_Online Grooming_Pre-assessment.docx
M5-T2-Online Grooming
M5-T2_Online Grooming-Scenario A
M5-T2_Online Grooming-Scenario B
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