
Για εκπαιδευτικούς στην σχολική καθημερινότητά τους -
Επίπεδο 3-4
Σχετικά στοιχεία

Λόγοι για την υλοποίηση του θέματος
Οι νέοι συχνά δεν έχουν επίγνωση της ζημιάς που μπορούν να προκαλέσουν δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και
video στο Internet η ακόμα δεν γνωρίζουν ποιές αρνητικές εμπειρίες μπορούν να δημιουργηθούν. Για αυτούς
είναι συχνά μια δράση με την οποία μπορούν να ενεργήσουν εναντίον των δασκάλων, για παράδειγμα για κακή
βαθμολογία η αντιδρώντας εναντίον ενός συμμαθητή.
— Πηγή:: www.klicksafe.de

Τα παιδιά μας και οι έφηβοι χρησιμοποιούν με αυξανόμενο ενθουσιασμό τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα ψηφιακά μέσα. Δεν μπορούν να
συμβιβαστούν χωρίς αυτά στη καθημερινή τους ζωή. Ακόμη κι έτσι τα μέσα αυτά προσφέρουν πολλές θετικές πλευρές, κρύβουν και πολλούς
κινδύνους, οι οποίοι δεν ελέγχονται. Ικανοποιούνται με την ηλεκτρονική αναζήτηση και τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τις συνεχώς διαθέσιμες
πληροφορίες, όλους εκείνους τους παράγοντες που στέκονται απέναντι σε μια σκληρή αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής
παρενόχλησης που χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω για να κάνει κακό.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε για να προλάβει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Μέσα από αληθινές ιστορίες παιδιών και εφήβων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό σημαίνει
ότι θα καθορίζουν τους στόχους της ομάδας τους, θα αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα και να θέτουν κανόνες που έχουν σχέση με την
καθημερινότητά τους.

Τρόπος Εκπαίδευσ…
Διάρκεια
Προΰποθέσεις:

Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
4 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Μια αίθουσα διαδασκαλίας με αρκετό χώρο για διαμόρφωση σε κυκλική
παρακολούθηση και εναλλακτικά σύνδεση υπολογιστή με το Διαδίκτυο

/el
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Σχετικές πληροφορίες για την Διαδικτυακή Παρενόχληση

Αιτίες και κίνητρα του διαδικτυακού εκφοβισμού

Ο όρος Cyberbullying είναι συνώνυμος του κυβερνό -
εκφοβισμού ή της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και
αναφέρεται στην εσκεμμένη προσβολή, απειλή ή
παρενόχληση άλλων με τη χρήση των σύγχρονων μέσων
επικοινωνίας, συνήθως για μεγάλο διάστημα.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται είτε μέσω του
Διαδικτύου (π.χ. E-Mail, instant messengers όπως ICQ,
κοινωνικά δίκτυα, βίντεο, διαδικτυακές πύλες) ή μέσω του
κινητού τηλεφώνου (π.χ. SMS ή ενοχλητικές κλήσεις).
Συχνά, ο ένοχος είναι ανώνυμος έτσι ώστε το θύμα δεν
γνωρίζει από που προέρχονται οι επιθέσεις.

Ειδικά με παρενοχλήσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων τα
θύματα και οι δράστες συνήθως γνωρίζονται στον
«πραγματικό» κόσμο». Τα θύματα έχουν σχεδόν πάντα μια
ιδέα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι πίσω από τις
επιθέσεις. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται συνήθως από
ανθρώπους από το δικό τους περιβάλλον (το σχολείο, τη
γειτονιά, το χωριό κλπ.). Περιπτώσεις στις οποίες
αλλοδαποί ή ξένοι συμμετέχουν ομαδικά, δεν είναι ευρέως
διαδεδομένες.

Αιτίες για εκφοβισμό «Πρόσωπο με Πρόσωπο»
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, η οποία
λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο, και δεν σταματά στο κατώφλι μας.
Χρησιμοποιείται η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών που εξασφαλίζουν τα νέα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι δράστες που ονομάζονται «νταήδες του κυβερνοχώρου» μπορεί να
λειτουργήσουν στην ανωνυμία με ασφάλεια. Συχνά έχουν σε μεγάλο βαθμό
αποκλίνουσες συμπεριφορές.
Η ηλικία και η εμφάνιση δεν είναι αποφασιστικά κριτήρια για την παρενόχληση
στον κυβερνοχώρο. Παρενόχληση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ των
συμμαθητών και συμφοιτητών, καθώς και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών
(δάσκαλος - μαθητής).
Υπάρχει η πιθανότητα η παρενόχληση να είναι μία ενέργεια που έγινε χωρίς
σκέψη και χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι
ενέργειες στο θύμα. Ανεξάρτητα του είδους της παρενόχλησης, οι συνέπειες
μπορεί να είναι βλαβερές και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων
την έκταση τους.

Οι αιτίες και τα κίνητρα για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μπορεί να
είναι διαφορετικές. Συχνά μπορεί να δει κανείς πίσω από την
παρενόχληση έλλειψη εμπάθειας, έκφραση μιας διαταραγμένης
δυνατότητας επικοινωνίας και την έλλειψη αισθήματος ευθύνης.

Ανακούφιση (Βαλβίδα εκτόνωσης σε υπάρχουσα επιθετικότητα)
Αναγνώριση (π.χ. να δημιουργήσει την εικόνα του «ψυχρού»)
Επίδειξη δύναμης (να δείξει ποιός είναι ο αρχηγός)
Φόβος (Ο φόβος της αποτυχίας ή ο φόβος της απόρριψης)
Πλήξη (που δημιουργείται συχνά από την έλλειψη δραστηριοτήτων
ελεύθερου χρόνου )
Ενίσχυση της αίσθησης της κοινοτικής συμπεριφοράς
(συνήθως εμφανίζεται σε ομάδες με τη γενική περιγραφή «Σαν
ομάδα είμαστε δυνατοί»)
Διαπολιτισμικές Συγκρούσεις
Συγκρούσεις που οφείλονται σε διαφορετικές συμπεριφορές
στη τάξη («Σπασίκλες» δεν είναι αποδεκτοί από τους συμμαθητές
τους ακόμη και έξω από την τάξη τους.)
Αλλαγή στις φιλικές σχέσεις  (οι καλύτεροι φίλοι
απομακρύνονται)
Αλλαγή στη Κοινωνική σύνθεση (νέοι συμμαθητές, νέα ταξική
σύνθεση)
Ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
(φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) άλλων ατόμων (Παιδιά ή νέοι δεν
είχαν κακόβουλη πρόθεση και συχνά δεν γνωρίζουν τις αρνητικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ενέργεις τους αυτές σε άλλους
ανθρώπους)

(Βλέπε επίσης: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Στοιχεία και γεγονότα για την Διαδικτυακή Παρενόχληση
Αντιπροσωπευτικά στοιχεία γύρω από τη συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων διαδικτυακής παρενόχλησης στη Γερμανία (μελέτη JIM) και στην
Ευρωπαΐκή Ένωση υπάρχουν στο «EU Kids Online Survey».

Η διαδικτυακή παρενόχληση στη Γερμανία
JIM - μελέτη που διενεργήθηκε από την Ομοσπονδία μελέτης παιδαγωγικών ερευνών Südwest (2013)

Έγινε έρευνα σχετικά με τα μέσα και τη πληροφόρηση που έχουν για αυτά, νέοι 12-19 ετών, από το 1998 μέχρι σήμερα.
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή παρενόχληση

12% των νεαρών χρηστών του διαδικτύου δηλώνουν ότι λανθασμένες ή προσβλητικές πληροφορίες που τους αφορούν, διαδόθηκαν μέσω
του διαδικτύου (ειδικά νέοι 14-15 και 16-17 ετών και περίπου το 20% μεταξύ μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Αντίστοιχα 17% μαθητών
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το 12,5% των περιπτώσεων ανέφεραν ότι διαδόθηκαν μέσω του διαδικτύου προσβλητικές φωτογραφίες ή Video που τους αφορούν, χωρίς
να δώσουν οποιαδήποτε άδεια.
Το 32% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον μεταξύ των φίλων τους, ο οποίος παρενοχλήθηκε είτε στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικά (12-13 ετών
14%, 14-15 ετών 31%, 16-17 ετών 35%, 18-19 ετών 32%)
Το 23% δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον από το περιβάλλον τους που έχει βασανιστεί μέσω του διαδικτύου.
Το 7 % {/b των νεαρών χρηστών του διαδικτύου έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης (12-13 ετών 5%, 14-15
ετών 9%, 16-17 ετών 8%, 18-19 ετών 5%). Μεταξύ αυτών, τα κορίτσια ήταν 9% ενώ τα αγόρια 5%.

Υπάρχει κάποιος στο φιλικό σου περιβάλλον που έχει παρενοχληθεί μέσω του διαδικτύου η τηλεφνωνικά;

Που;

Σε μία κοινότητα: 23%
Σε συνομιλίες στο διαδίκτυο (chat): 6%
Στο κινητό τηλέφωνο: 5%
Σε ομαδικές συζήτήσεις: 2%
Κάπου αλλού: 1%

— Πηγή: JIM 2013, Δηλώσεις σε %
Βασική μελέτη μεταξύ νέων 12-19 ετών που έγινε στη Γερμανία από την Ομοσπονδία μέσων παιδαγωγικών ερευνών, Südwest,
Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Διαδικτυακή Παρενόχληση - Συγκρίσεις μεταξύ Ευρωπαΐκών χωρών
Eυρωπαΐκή έρευνα μέσω διαδικτύου σε παιδιά (2011)

Αντιπροσωπευτική έρευνα στην Ευρώπη μεταξύ 25000 μαθητών και νέων, ηλικίας 9-16 ετών.
Το 6 % των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες έχουν κάποια σχέση με διαδικτυακή παρενόχληση,
είτε ως θύτες είτε ως θύματα.

Συγκρίσεις στις Ευρωπαΐκές χώρες σχετικά με διαδικτυακή η μη διαδικτυακή παρενόχληση
Ευρωπαΐκές χώρες (%)

Παρενόχληση Διαδικτυακή Παρενόχληση

Ερώτηση: Έχετε εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε παρενόχληση τους τελευταίους 12 μήνες; Αυτό έγινε μέσω Internet; Ερωτηθέντες
μόνο μαθητές που χρησιμοποιούν το Internet. (EU Kids Online)

— Πηγή: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθήτριες και οι μαθητές

έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την
διαδικτυακή παρενόχληση.
...κατανοούν τον όρο της Διαδικτυακής Παρανόχλησης.
...γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές της Διαδικτυακής Παρενόχλησης.
... αναπτύσσουν στρατηγικές προστασίας από την Διαδικτυακή Παρενόχληση ή
μαθαίνουν πως θα στέκονται αντίθετοι σ΄αυτήν.
μαθαίνουν να συμπεριφέρονται υπέυθυνα με τα προσωπικά τους δεδομένα και τα
δεδομένα των ξένων στο διαδίκτυο.



Ροή Σχεδιασμού
Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Πριν αρχίσει το μάθημα Συγκέντρωση
της προσοχής

Να αφήσετε αποτυπώματα από την
αρχή του διαδρόμου μέχρι την
αίθουσα

Μην κάνετε κανένα σχόλιο.
Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα
στο τρίτο σκέλος.

Φύλλα χαρτιού
με
αποτυπώματα

Εισαγωγή 15
λεπτά

Εισαγωγή στο
θέμα
Δημιουργείστε
εναδιαφέρον

Να αναπαραστήσετε μια σκηνή
Διαδικτυακής Παρενόχλησης με
μικρές εικόνες

Να τοποθετήσετε στο κέντρο ενός
κύκλου από καρέκλες, περίπου 10
μικρές φιγούρες. Βάλτε στο πλαϊ
μία ακόμα φιγούρα (σε ένα
λυπημένο σώμα).
Ρωτήστε τους μαθητές να σας
περιγράψουν αυτά που βλέπουν.
Να συγκεντρώσετε τις
απαντήσεις των μαθητών και να
τις συσχετίσετε με το θέμα της
Παρενόχλησης.
Εξηγείστε στους μαθητές ότι
σήμερα θα ασχοληθούν μ΄ένα
διαφορετικό τρόπο
Παρενόχλησης.
Οι μαθητές να προσπαθήσουν να
ανακαλύψουν τη πραγματική
σημασία του όρου «Διαδικτυακή
Παρενόχληση». Αν είναι δύσκολο
ας ακολουθήσουν το παιχνίδι
«Κρεμάλα».
Σε κάθε περίπτωση ο όρος
«Διαδικτυακή Παρενόχληση»
πρέπει να παραμένει γραμμένος
στο πίνακα.

Εξάσκηση
συζήτηση
στη τάξη

10-12 μικρές
φιγούρες (π.χ.
Playmobile,
Lego κλπ.)
Τοποθετείστε
σε κάθε ένα, ένα
γράμμα από τη
λέξη
«Παρενόχληση».
Μαγνητάκια

«Διαδικτυακή
Παρενόχληση» - Θεατρική
Παράσταση με
μαριονέττες που
παρουσιάζεται από τους
μαθητές (μέρος1)

30
λεπτά

Τι γνωρίζετε
για τη
Διαδικτυακή
Παρενόχληση;
Να έλθετε σε
επαφή με
διαφορετικούς
ρόλους (θύμα,
θύτης,
υποστηρικτής
...)
Παρουσίαση
σε μικρές
ομάδες
Βρείτε
τρόπους για
να λυθούν
προβλήματα

Οι μαθητές δημιουργούν τη δική
τους θεατρική παράσταση

Χωρείστε τους μαθητές σε 5
ομάδες

Ομ. 1: περίπου 10 μαθητές
Ομ. 2: 3-4 μαθητές
Ομ. 3: 3-4 μαθητές
Ομ. 4: 3 μαθητές
Ομ. 5: 3 μαθητές

Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο τους
γραμμένο με τις σκηνές που
πρέπει να προετοιμάσουν.
Έχουν στη διάθεση 15-20 λεπτά
για πρόβα

Εναλλακτικά μπορούν να
παρακολουθήσουν:

το βίντεο «Rache»
(www.sheeplive.eu)

Εργασίες
σε μικρές
ομάδες
και
συζήτηση

Κούκλες,
Μαριονέττες
κλπ.

http://www.sheeplive.eu/


Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)

Θέμα/ Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Πριν αρχίσει το μάθημα Συγκέντρωση
της προσοχής

Να αφήσετε αποτυπώματα από την
αρχή του διαδρόμου μέχρι την
αίθουσα

Μην κάνετε κανένα σχόλιο.
Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα
στο τρίτο σκέλος.

Φύλλα χαρτιού
με
αποτυπώματα

«Διαδικτυακή
Παρενόχληση» -
Θεατρική Παράσταση με
μαριονέττες που
παρουσιάζεται από τους
μαθητές (μέρος2)

30
λεπτά

Τι γνωρίζετε
για τη
Διαδικτυακή
Παρενόχληση;
Να έλθετε σε
επαφή με
διαφορετικούς
ρόλους (θύμα,
θύτης,
υποστηρικτής
...)
Παρουσίαση
σε μικρές
ομάδες
Βρείτε
τρόπους για
να λυθούν
προβλήματα

Οι μαθητές δημιουργούν τη δική
τους θεατρική παράσταση

Ύστερα από μία μικρή
προετοιμασία κάθε ομάδα
παρουσιάζει τη σκηνή της.
Ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα
στους συμμετέχοντες σχετικά με
τα συναισθήματα που τους
δημιουργήθηκαν και για το τι θα
μπορούσαν να κάνουν με
διαφορετικό τρόπο.

Εργασίες σε
μικρές
ομάδες και
συζήτηση

Κούκλες,
Μαριονέττες
κλπ.

Τι είναι «Διαδικτυακή
Παρενόχληση»;

15
λεπτά

Δημιουργείστε
έντονο
προβληματισμό
για το
συγκεκριμένο
θέμα

Εξηγείστε το θέμα με ένα
σχεδιάγραμμα και χρωματιστά
αυτοκόλλητα

Ο όρος «Διαδικτυακή
Παρενόχληση» αναγράφεται στο
πίνακα.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι
οτιδήποτε παρουσιάζεται,
ταυτίζει τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση με το Internet.
Ζητείστε να γράψουν αυτό που
τους ευαισθητοποιεί και
αναρτείστε τις απαντήσεις τους.

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος
Ανταλλαγή
ιδεών

Ο όρος
«Διαδικτυακή
Παρενόχληση»
αναγράφεται
στο πίνακα,
αυτοκόλητα,
μαγνητάκια



Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Πριν αρχίσει το
μάθημα

Συγκέντρωση της
προσοχής

Να αφήσετε αποτυπώματα από την αρχή
του διαδρόμου μέχρι την αίθουσα

Μην κάνετε κανένα σχόλιο.
Επιστρέψτε στη διαδικασία μέσα στο
τρίτο σκέλος.

Φύλλα
χαρτιού με
αποτυπώματα

Επανάληψη 5
λεπτά

Κατανόηση του
περιεχομένου

Επανάληψη των πιο σημαντικών
χαρακτηριστικών της Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

Ρωτείστε τους μαθητές ποιά είναι κατά
τη γνώμη τους τα πιο σημαντικά
σημεία από το προηγούμενο μάθημα,
σχετικά με τον ορισμό της
Διαδικτυακής Παρενόχλησης.

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Διαφορές ματαξύ
Παρενόχλησης
και Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

10
λεπτά

Ευαισθητοποίηση για
το νέο είδος
παρενόχλησης και τις
ευρείες διαστάσεις που
έχει πάρει

Ποιά είναι η διαφορά;
Να εξηγήσετε στους μαθητές σας με
οπτικό τρόπο τις ομοιότητες και τις
διαφορές ανάμεσα στην
«Παρενόχληση» και την «Διαδικτυακή
Παρενόχληση»

Αναφορά
από τον
δάσκαλο

Βρείτε
παραδείγματα
μαζί με τους
μαθητές

10
λεπτά

Δημιουργείστε
αναφορές σε
προσωπικές εμπειρίες

Ζητήστε να σας αναφέρουν
παραδείγματα από «Παρενοχλήσεις» ή
«Διαδικτυακές Παρενοχλήσεις»:

Ζητείστε τους να σας πουν ή να σας
περιγράψουν κάποια σχετική ιστορία.
Πως αισθάνθηκαν όταν την άκουσαν;

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Τα αποτυπώματά
σου στο Δίκτυο

20
λεπτά

Δημιουργήστε
εγρήγορση
χρησιμοποιώντας δικά
σας παραδείγματα

Στο Internet πρέπει να προσέχετε τα ...
Κάνετε αναφορά στα αποτυπώματα και
σιγκρίνετε αυτά που υπάρχουν στο
διάδρομο με αυτά της πραγματικής
ζωής.
Συζητήστε τους κανόνες
συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και
γράψτε τους στα αποτυπώματα.

Συζήτηση
κατά
ομάδες



Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση Χρόνος Αντικείμενα Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή Μέσα/ υλικό

Να μη δίνουμε
ευκαιρίες για
Διαδικτυακή
Παρενόχληση

30
λεπτά

Συγκεντρώστε τα
αποτελέσματα και να τα
μοιράσετε σε όλους

Δημιουργήστε με τους μαθητές
«Κανόνες συμπεριφοράς στη τάξη»:

Συγκεντρώστε με τους μαθητές τα
κύρια συμπεράσματα από τα
μαθήματα και να τα γράψετε σε
posters
Υπογραμμείστε τα σημεία που
έχετε ήδη συζητήσει βάζοντας το
τίτλο Παρενόχληση - Δεν θα
συμβεί σ¨εμάς!
Αναρτείστε τα Posters σε εμφανές
σημείο

Ομαδική
συζήτηση

Χρωματίστε
poster με
μαρκαδόρους
και έντονα
χρώματα

Ανατροφοδότηση 10-15
λεπτά

Αντιδράσεις από τη
τάξη

Ανατροφοδότηση ομιλίας
Ρωτήστε τους μαθητές, τι τους
άρεσε περισσότερο και τι
λιγότερο στο μάθημα.
Γράψτε τις απαντήσεις σε χαρτί
προετοιμασμένο από πριν.

Συζήτηση
κατά
ομάδες

Διανομή
αντίτυπων από
το φύλλο με τις
αντιδράσεις ???

Επιπλέον χρόνος (διδικτικό απόθεμα)
Κατέυθυνση: Αυτή η εργασία δεν είναι κατάλληλη για όλες τις τάξεις. 

Σκεφτείτε αν η τάξη σας ή οι μαθητές σας είναι αρκετά ώριμοι για τη συγκεκριμένη άσκηση!

Διαδικασίες
προσβολλών

10-20
λεπτά

Να δοθεί έμφαση στα
συναισθήματα των
θυμάτων και των
θυτών
Ενίσχυση του
κοινωνικού
παράγοντα → αίσθημα
ευθύνης για τους
άλλους

Κανάλι προσβολών:
Οι μαθητές να γράφουν σε μια
κάρτα μία υπόσχεση
Οι μαθητές δημιουργούν ένα
διάδρομο και περίπου 5 από
αυτούς τον διασχίζουν λέγοντας
την υπόσχεση.
Περιγράψτε τα αισθήματα που
δημιουργήθηκαν από αυτή τη
δραστηριότητα

Ομαδική
εργασία

Κάρτες
χάρτινες,
κολλητική
ταινία, μολύβια
(όσα οι
μαθητές)



Διδακτικό και Μεθοδικό σχόλιο
Είναι δυνατόν να τοποθετηθούν τα θρανία κυκλικά ώστε να καταλάβουν οι μαθητές ότι αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό και έχει
άλλη αξία. Το μάθημα πρέπει να είναι οργανωμένο με διαδραστικό προσανατολισμό. Το περιεχόμενο του μαθήματος δίνεται από τον
δάσκαλο, αλλά επίσης δημιουργείται και από τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορούν να αναφέρουν δικές τους
εμπειρίες, σκέψεις και απόψεις. Επιπλέον, το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις,
μπορεί να γίνουν αφορμή να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία και να ξεπερνούν αντιθέσεις και εμπάθειες.

1. Εισαγωγή

2. Η παρουσίαση με τις Μαριονέτες

Η ιστορία: Η αναθεματισμένη φωτογραφία
Να διαβαστεί από τον δάσκαλο:
Η Μαρία (η πρωταγωνίστρια) είναι ένα ευτυχισμένο κορίτσι που πηγαίνει στη 3η ή 4η τάξη ενός καλού σχολείου . Είναι πολύ
καλή μαθήτρια, έχει πολλούς φίλους, και χαίρεται να παίζει μαζί τους. Όμως μια μέρα συμβαίνει κάτι ηλίθιο ....

Στην αρχή του μαθήματος παρουσιάζεται μια τυπική σκηνή Παρενόχλησης με μικρές
φιγούρες (για παράδειγμα Lego ή Playmobil). Τοποθετήστε στο μέσο του κύκλου των
καρεκλών 10 μικρές φιγούρες σ΄ένα σωρό. Τοποθετήστε ξεχωριστά μία άλλη φιγούρα με
λυπημένα χαρακτηριστηκά και άν είναι δυνατόν (μπορείτε να σχεδιάσετε το πρόσωπο
αν είναι αναγκαίο).

Πρώτα απ΄όλα, ρωτήστε τους μαθήτες τι βλέπουν στο μέσο του κύκλου. Συλλέξτε τις
διαφορετικές απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους μαθήτες και ρωτήστε για τα
συναισθήματά τους για το καθένα χαρακτηριστηκό. Εάν οι μαθητές δεν αντιμετωπίσουν
το θέμα της Παρενόχλησης μέσα από τον εαυτό τους, δουλέψτε το μαζί με τους μαθητές,
χρησιμοποιώντας στοχευμένες ερώτησεις.

Εξηγήστε στους μαθητές ότι σήμερα πρόκειται να έρθουν σε συμφωνία με μια ειδική
μορφή της Παρενόχλησης. Αφήστε τυχαία τα γράμματα από τη λέξη "Διαδικτυακή
Παρενόχληση" στη μέση του κύκλου.

Αφήστε τους μαθητές να μαντέψουν τι πρέπει να βρεθεί. Βοηθήστε τους, άν είναι
απαραίτητο. Όταν οι μαθητές λύσουν το αίνιγμα, τοποθετήστε τα γράμματα στο
τραπέζι. Εάν αυτό είναι τόσο δύσκολο για την τάξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
παιχνίδι.Κρεμάλα ώς μια εναλλακτική πρόταση (βλέπε: www.wikipedia.org).

Σε κάθε περίπτωση η λέξη Διαδικτυακή Παρενόχληση θα πρέπει να παραμείνει στον
πίνακα.

Χωρίστε την τάξη σε 5 ομάδες:

Gr. 1: τουλάχιστον 10 άτομα: Η Μαρία (Το κύριο πρόσωπο)/ 2-3 φίλες της (Η
Φρανζέσκα, η Λόττα, η Σουζάννα)/ η Άννα/ 3-4 συμμαθήτριες
Gr. 2: 3-4 άτομα: Μαρία/ 2-3 κορίτσια
Gr. 3: 3 άτομα: Μαρία/ Μητέρα/ Άννα
Gr. 4: 2 άτομα: Μαρία/ Μητέρα
Gr. 5: 3 άτομα: Μαρία/ Μητέρα/ Άννα

Στη συνέχεια να δώσετε στους μαθητές των ομάδων τις περιγραφές των σκηνών που θα
παρουσιάσουν, καθώς και ένα καλάθι με τις μαριονέτες/ φιγούρες που θα
χρησιμοποιήσουν σε κάθε σκηνή.

Κατέυθυνση: Οι χαρακτήρες που θα
παρουσιαστούν πρέπει να
ταιριάζουν με τις διαθέσιμες
μαριονέτες/ φιγούρες. Μπορεί να
χρησιμοποιηθούν επίσης
χαρακτηριστικοί ήρωες από
διάφορα παραμύθια ή ιστορίες.
Εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθούν μαριονέτες που
κινούνται με την κίνηση των
δακτύλων.

σκηνή 1 - Μια ηλίθια σχολική μέρα
Ο αφηγητής:
Όλοι οι μαθητές της 3ης τάξης είναι ευτυχισμένοι. Δε θα έχουν Μαθηματικά, αλλά
ένα άλλο μάθημα με την αγαπημένη τους δασκάλα (Κα Καίτη). Ο καιρός είναι καλός
κα θα βγούν στην αυλή του σχολείου. Η Μαρία παίζει μπάλλα με τους φίλους της,
όταν κάτι συμβαίνει ...

Οι πρωταγωνίστριες μαριονέτες:

Η Μαρία παίζει μπάλα με τις φίλες της. Χαίρονται και γελούν.
Ξαφνικά η Μαρία μπερδεύεται και πέφτει με το πρόσωπο στο έδαφος.
Όλοι γελούν. Εκτός από την Άννα.
Η Μαρία πρέπει να κλάψει.
Ο Κώστας φωτογραφίζει τη Μαρία με το κινητό του τηλέφωνο.
Η Μαρία τρέχει να πλύνει το πρόσωπό της.

Χρειαζόσαστε:

7-10 μαριονέτες/ φιγούρες
για: την Μαρία, τον Κώστα,
2-3 φίλους και μερικούς
μαθητές
ένα πιάτο με στεγνή άμμο
μια μπάλλα
κινητό, που να βγάζει
φωτογραφίες

http://en.wikipedia.org/wiki/Galgenm�nnschen_(game)


Όταν οι μαθητές πάρουν στα χέρια τους τα χαρτιά με τους διαλόγους και τις σκηνές, έχουν στη διάθεση τους10-15 λεπτά για πρόβες.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της σκηνή μπροστά στούς υπόλοιπους μαθητές.

Μετά από κάθε σκηνή κάντε διάλειμμα και κουβεντιάστε με τους μαθητές πως αισθάνθηκαν και αν θα αντιδρούσαν διαφορετικά.

Μετά την τελευταία σκηνή ζητήστε από τους μαθητές να παίξουν το έργο ή να το κουβεντιάσουν μέσα στη τάξη.

σκηνή 2 - Στο δρόμο για το σπίτι
Ο αφηγητής:
Η Μαρία είναι χαρούμενη επειδή άλλη μια σχολική μέρα πέρασε. Επιστρέφει στο
σπίτι και ξεχνά όλα όσα συνέβησαν.

Οι πρωταγωνίστριες μαριονέτες:

Η Μαρία επιστρέφει στο σπίτι χαρούμενη που πέρασε άλλη μια σχολική ημέρα.
Θα τηλεφωνήσει στη μητέρα της και θα της πεί ότι φτάνει σε λίγο.
Αλλά τι είναι αυτό το μήνυμα από τον Κώστα; Γειά σου κλαψιάρικο μωρό.
Φαιννόσουν τόσο ηλίθια σήμερα. Χα χα χα ....
Αχ, όχι - σκέφτεται η Μαρία. Δεν ήξερα ότι ο Κώστας με τράβηξε φωτογραφία.
Θα του δείξω εγώ!
Στο δρόμο συναντά μαθητές από τη 4η τάξη, οι οποίοι γελούν βλέποντας την.
Δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει.

Χρειαζόσαστε:

5 Μαριονέτες Μαρία,
Φρανζέσκα και 2-3 φίλες
κινητό, που να βγάζει
φωτογραφίες

σκηνή 3 - Επιτέλους στο σπίτι
Ο αφηγητής:
Η Μαρία ζητά την άδεια από τη μητέρα της, να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή της,
για να επικοινωνήσει με τους φίλους της...

Οι πρωταγωνίστριες μαριονέτες:

Η Μαρία πηγαίνει στον υπολογιστή και ανοίγει το Forum επικοινωνίας. Θέλει
να γράψει στη Λίζα. Η Λίζα όμως δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο με
τους «φίλους».
Η Μαρία ψάχνει στα γρήγορα και διαπιστώνει ότι στον κατάλογο των «φίλων»
δεν υπάρχουν άλλα ονόματα.
Η Μαρία είναι στεναχωρημένη και αναρωτιέται, Τι μπορεί να συμβαίνει;
Η Μαρία δέχεται ένα μήνυμα από τη φίλη της την Άννα: Γειά σου Μαρία,πως
είσαι; Είναι όλα εντάξει;
Η Μαρία απαντά χαρούμενη. Είμαι εντάξει και προσπαθώ να καταλάβω, τι
ακριβώς συνέβη
Η Άννα απαντά: Καταλαβαίνω. Θέλεις να συναντηθούμε για ένα παγωτό;
Ναί απαντά η Μαρία. Έρχομαι να σε συναντήσω.
Βγαίνει από τον υπολογιστή.

Χρειαζόσαστε:

2 Μαριονέτες: Μαρία, Άννα
2 υπολογιστές

σκηνή 4 - Μπορεί μια κακή ημέρα να έχει καλό τέλος;
Ο αφηγητής:
Η Μαρία είναι ευτυχισμένη. Στην απογευματινή συνάντηση της με την Άννα πήγαν
όλα πολύ καλά. Σκέπτεται ότι ορισμένοι από τους φίλους της δεν είναι πλέον στη
λίστα των φίλων της. Η Μαρία σκέπτεται να ανοίξει πάλι τον υπολογιστή ....??

Οι πρωταγωνίστριες μαριονέτες:

Η Μαρία πηγαίνει σιγά σιγά στον υπολογιστή της και ανοίγει στο δίκτυο τη
σελίδα του σχολείου.
Τι βλέπει; Ο Κώστας έχει ανεβάσει την ηλίθια σημερινή φωτογραφία παντού.
Ωχ, ΟΧΙ! λέει η Μαρία. Τώρα ο καθένας μπορεί να την δεί. Τι άσχημα πράγματα
έχουν γράψει, όπως και η Λίζα και η Λόττε. Χαχα! Για κοιτάξτε το άσχημο
πρόσωπο :) Καλά να πάθει ???!
Η Μαρία κλέει και βγαίνει από το διαδίκτυο.
Η μητέρα της έρχεται στο δωμάτιο και τη ρωτά τι συμβαίνει. Η Μαρία όμως
απαντά: Τίποτα δεν συμβαίνει. Όλα είναι εντάξει.

Χρειαζόσαστε:

2 Μαριονέτες/ φιγούρες: Τη
Μαρία, τη μητέρα της
Έναν υπολογιστή

σκηνή 5 - Το επόμενο πρωΐνό
Ο αφηγητής:
Η Μαρία κλαίει και προσπαθεί να σκεφθεί, τι θα κάνει την επόμενη ημέρα. Τι θα
συμβεί ...

Οι πρωταγωνίστριες μαριονέτες:

Η Μαρία ξυπνά και κοιτάζει το κινητό της: Υπάρχουν νέα μηνύματα από το
Forum της τάξης. Πιθανόν να ακυρώθηκαν κάποια μαθήματα. Θα το ελέγξω
αμέσως, σκέπτεται η Μαρία.
Διαβάζει δυνατά: Γεια σας φίλοι, ενωθείτε μαζί μας στην ομάδα «Η Μαρία το
ασχημόπαπο» Θα είναι πολύ αστείο, Φράντζη
Η Μαρία κάθεται στο κρεβάτι της και κλαίει.
Η μητέρα της μπαίνει στο δωμάτιο. Την ρωτά ανήσυχη: Μαρία, σε παρακαλώ
να μου πείς, τι συμβαίνει!
Η Μαρία περιγράφει στη μητέρα της τα πάντα. Το κουδούνι της πόρτας χτυπά
και εμφανίζεται η Άννα: Μαρία, πιστεύω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν
είναι τίποτε άλλο παρά μια ανόητη ιστορία...

Χρειαζόσαστε:

3 μαριονέτες: Η Μαρία, η
μητέρα της, η Άννα
κινητό, που να βγάζει
φωτογραφίες



Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Video «The revence» { http://www.sheeplive.eu} και τελικά να σχολιάσουν
αυτά που είδαν και να μοιραστούν τα αισθήματά τους με τους συμμετέχοντες.

3. Ερμηνείες των σχεδίων
Καθορίστε τα χαρακτηριστικά της Διαδικτυακής Παρενόχλησης μαζί με τους μαθητές σας. Συγκεντρώστε εύχρηστους και
εκφραστικούς όρους. Να τους γράψετε σε έγχρωμα χαρτιά και τοποθετείστε τα σ΄ένα ταμπλό. Βοηθείστε τους μαθητές σας να
εστιάσουν την προσοχή τους στο θέατρο μαριονέτας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά.

Διαδικτυακή Παρενόχληση, τί είναι ακριβώς;

4. Διαφορά μεταξύ της Παρενόχλησης και Διαδικτυακής Παρενόχλησης
Χώρισε τον όρο «Διαδικτυακή Παρενόχληση», σε δύο μέρη και καθώρισε με ακρίβεια τι σημαίνει ακριβώς το κάθε μέρος «Διαδίκτυο»
και «Παρενόχληση». Εξηγήστε τις διαφορές ανάμεσα στην ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ και την ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ.

Διαδικτυακή Παρενόχληση

επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

Internet

προσβάλλω
Κοινωνικά Δίκτυα

απειλώ, φοβερίζω

εκθέτω
γελοιοποιώ

κινητό τηλέφωνο

Διαδίκτυο/ Παρενόχληση Mobbing

επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

Internet

προσβάλλω
Κοινωνικά Δίκτυα

απειλώ, φοβερίζω

εκθέτω
γελοιοποιώ

κινητό τηλέφωνο



— Με βάση τί; www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Εάν είναι απαραίτητο, μίλησε για το νομικό πλαίσιο στην πατρίδα σου. Γενικά δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να καθορίζει τον
Διαδικτυακό Εκφοβισμό σαν έγκλημα, αλλά υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία του Διαδικτυακού Εκφοβισμού που θα μπορούσαν να
επφέρουν τιμωρία μέσα από κάποιο νόμο (για παράδειγμα Εκβιασμός).

Η κατάσταση στη Γερμανία από Νομική Πλευρά (Γενικές πληροφορίες)
Τι προβλέπει ο Γερμανικός νόμος;

Προς το παρόν δεν υπάρχει νόμος που να ποινικοποιεί άμεσα τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν νόμιμες αντιδράσεις. Πρέπει να διευκρινίζεται άν η παρενόχληση συμβαίνει σε δημόσιο η σε ιδιωτικό χώρο.

— Με βάση τί; www.klicksafe.de

5. Παραδείγματα για Διαδικτυακή Παρενόχληση
Ρωτήστε τους μαθητές σας για παραδείγματα από το κοντινό τους περιβάλλον/ καθημερινή ζωή. Γνωρίζουν κάποιον από τον κύκλο
των φίλων τους ή από την τάξη / σχολείο;

Δώστε προσοχή στα γεγονότα, αντιδράσεις στο περιβάλλον και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων. Προσέχετε επειδή οι μαθητές
είναι πολύ νέοι. Μην τους φοβήσετε!

6. Διαδικασίες προσβολλών (μόνο άν υπάρχει αρκετός χρόνος)
Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν σ΄ένα φύλλο χαρτί (με μια κορδέλλα κολυμένη επάνω του) μία άσχημη λέξη. Αφού όλοι οι
μαθητές έχουν γράψει τις λέξεις τους, όλοι, με εξαίρεση 5 εθελοντές, σχηματίζουν ένα τούνελ. Με τις οδηγίες του δασκάλου οι 5
εθελοντές με τα χέρια τεντωμένα διασχίζουν το τούνελ και ακούνε από τους άλλους τις γραμμένες άσχημες λέξεις.

Στο τέλος της άσκησης σχηματίζουν την αντίληψη στο τί συμβαίνει ανάμεσα στους μαθητές. Πρώτα ρωτήστε τους 5 εθελοντές πως
αισθάνθηκαν οι «δράστες» κατά τη διάρκεια της δράσης.

Παρενόχληση
εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τα δύο μέρη βρίσκοντια το ένα
απένατι στο άλλο, («face to face»)
Τα θύματα και οι θύτες είναι καθορισμένοι
Υπάρχει φυσική η/και ψυχολογική ανισορροπία ανάμεσα στο θύμα
και τον θύτη
τα πρόσωπα που εμπλέκονται είναι γνωστά
Υπάρχουν «περίοδοι ηρεμίας» (π.χ. στο σπίτι, εκτός σχολείο)
Οι αντιδράσεις του θύματος είναι άμεσα ορατές

Διαδικτυακή Παρενόχληση
μια νέα μορφή παρενόχλησης, η οποία εξελίσσεται με τη πρόοδο
των νέων μέσων επικοινωνίας
η διαδικτυακή παρενόχληση δεν εκδηλώνεται σε διαπροσωπικές
σχέσεις, αλλά μέσω των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας (Internet η
κινητά τηλέφωνα)
σχετικά απλή, γρήγορη και ευρεία διάχυση της πληροφορίας
τα άτομα εμπλέκονται δεν εμφανίζονται
δεν σταματούν στη πόρτα του θύματος, αλλά τον ακολουθούν μέχρι
το κρεβάτι τους
από τη στιγμή που οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί, μπορούν να
μείνουν για πάντα αναρτημένες
Οι θύτες μπορούν να δράσουν ανώνυμα
Οι αντιδράσεις των θυμάτων δεν είανι άμεσα ορατές
το θύμα δεν είναι σε θέση να δεί τον θύτη, .....???

Ομοιότητες
συμβαίνει για μεγαλύτερο διάστημα
συχνά σκόπιμες προσβολές, εκφοβισμός,
δυσφήμιση κ.α.
θύματα και θύτες συχνά γνωρίζονται στον
πραγματικό κόσμο
συννήθως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα
μεγενθύνεται με τη διαφωνία
ο θύτης χρησιμοποιεί το θύμα για να
εκδηλώσει βία
Άτομα που ήταν παρόντα δεν επιθυμούν να
ανακατευτούν επειδή φοβούνται μήπως
γίνουν και αυτοί θύματα ή δεν γνωρίζουν πως
να ατιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση και
το προσπερνούν σιωπηλά.
Πιθανές παρενέργειες από περιπτώσεις
διαδικτυακής απρενόχλησης: ενδοσχολικό
άγχος, ανωμαλίες στον ύπνο, απώλεια
αυτοπεποίθησης, αρνητικές σκέψεις και
πιθανές αυτοκτονίες

Σε δημόσιο χώρο

δημοσιοποιούνται βίντεο η φωτογραφίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του εμφανιζόμενου
→ Αυτό σημαίνει καταπάτηση των ιδιωτικών στοιχείων και των
προσωπικών εικόνων
Διάδοση ψευδών στοιχείων στα μέσα δικτύωσης, forums κλπ. 
→ Παραπομπή σε δικαστήρια

Κρυφός αποστολέας

Συχνή ενόχληση με E-Mails ή SMS 
→ στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν
συγκεκριμένοι νόμοι

Γενικός κανόνας:

Απειλές, εκβιασμοί και εκφοβισμοί είναι εγκλήματα. Δεν παίζει ρόλο το
μέσο που χρησιμοποιήθηκε ή αν έγινε δημοσίως η σε ιδιωτικό χώρο. Για
τέτοια περιστατικά πρέπει να ενημερώνονται αστυνομία, γονείς και
εκπαιδευτικοί.

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


7. Τα αποτυπώματά σου στο Δίκτυο
Συζητήστε τα αποτυπώματα στο ξεκίνημα της τάξης. Ρωτήστε τους μαθητές, ποιά είναι η σχέση τους μ΄αυτά. Οδηγήστε την προσοχή
των μαθητών συγκρίνοντας τα αποτυπώματα στον πραγματικό και στον φανταστικό κόσμο. Και στις δύο περιπτώσεις τα
αποτυπώματα που αφήσαμε μερικές φορές είναι δύσκολο να αποδεσμευτούν από αυτά.

Χρησιμοποίηστε την ευκαιρία αυτή για να συζητήσετε κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο: Τι θα πρέπει να γίνει όταν προσωπικά
δεδομένα ζητούνται, όταν αναρτώνται φωτογραφίες κλπ.

8. Υλοποιώ κανόνες στην τάξη

9. Feedback - ερωτηματολόγιο
Για την μελλοντική δουλειά με τους μαθητές είναι πολύ βοηθητικό να κάνεις μια προσέγγιση σχετικά με το μάθημα στο τέλος του
μαθήματος. Ερωτήστε τους μαθητές ερωτήσεις από το ακόλουθο ερωτηματολόγιο και συνοψίστε τις απαντήσεις με τις λέξεις κλειδιά.

Εργαστείτε για τη δημιουργία κανόνων συμπεριφοράς
στη τάξη και αναρτείστε τους σε εμφανές σημείο.
Ετοιμάστε ένα poster (βλέπε πιο κάτω) με τίτλο:
«Διαδικτυακή Παρενόχληση - Δε μπορεί να συμβεί σ΄
εμάς! {. Συνοψίστε με τους μαθητές τα πιο σημαντικά
συμπεράσματα κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους
και γράψτε τους σ΄ένα poster. Τέλος, ζητήστε από
τους μαθητές να υπογράψουν το poster και να το
κρεμμάσουν σ΄ένα τοίχο της τάξης.

Διαδικτυακή Παρενόχληση - δεν μπορεί να συμβεί σ΄εμάς!

Φωτογραφία

της τάξης

Συμμετέχω:

Ονόματα των
μαθητών
Ονόματα των
μαθητών
...

Τάξη Γ1

Δημοτικό ......

Είμαστε προσεκτικοί με τα δεδομένα!

Τα προσωπικά μου δεδομένα (Διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Ε-Mail) ανοίκουν σ΄εμένα
Δεν αναρτώ ντροπιαστικές φωτογραφίες στο
διαδίκτυο
Έχω μόνο φίλους, τους οποίους γνωρίζω και
στην πραγματική ζωή

Διαδικτυακή Παρενόχληση, είμαστε ενάντια!

Είμαστε φιλικοί και σεβόμαστε ο ένας τον
άλλον!
Άν κάποιος παρενοχλείται μέσα από τα Μέσα,
θα τον βοηθήσουμε ...



Η άποψή σας θα ζητηθεί
Αυτό το μάθημα μας άρεσε:

Δεν θα το ξεχάσουμε τόσο γρήγορα:

Πάντα θα δίνουμε προσοχή σ΄αυτό:

Πιο πολύ μας άρεσε:

Βρίσκουμε ελάχιστο ενδιαφέρον:

Σημειώσεις:



Αποτελέσματα
να συμπληρωθεί από τον δάσκαλο

Πώς αξιολογείτε συνολικά τη δομή του μαθήματος;

Σχόλιο:

Πως αξιολογείτε το διδακτικό υλικό; Βοήθησε το
υλικό;

Πρέπει να
αναδιοργανωθεί

Το υλικό δεν έχει
εφαρμοστεί

Σχόλιο:

Κατάφεραν οι μαθητές να χειριστούν τα θέματα;

Σχόλιο:

Έδειξαν οι μαθητές ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια του
μαθήματος;

Σχόλιο:

Τι αλλαγές θα επιθυμούσατε. Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Παρακαλώ να συνοψίσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου:

Όνομα του σχολείου:

Τάξη:

  

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο Πρόγραμμα.

© 2017 cyberhelp.eu

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
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