Για εκπαιδευτικούς στην σχολική καθημερινότητά τους Επίπεδο 5-6
Σχετικά στοιχεία

Τρόπος Εκπαίδευσ…
Διάρκεια
Προΰποθέσεις:

Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης
6 Διδακτικές ενότητες διάρκειας 45 λεπτά η μία
Μια αίθουσα διδασκαλίας με αρκετό χώρο ώστε να εργαστούν σε μικρές
ομάδεσ οι μαθητές. Να διαθέτει υπολογιστές και προτζεκτορα καθώς και
όχι υποχρεωτικά, σύνδεση με Internet, Videoclips

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.

Σχετικές πληροφορίες για την Διαδικτυακή Παρενόχληση
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.

Αιτίες και κίνητρα του διαδικτυακού εκφοβισμού
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)

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

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

Εκπαιδυετικοί Στόχοι

Οι μαθήτριες και οι μαθητές
έχουν ευαισθητοποιηθεί (προειδοποιηθεί και ενημερωθεί) σχετικά με την
διαδικτυακή παρενόχληση.
Γνωρίζουν από συναισθηματικής πλευράς τις διαφορετικές πλευρές τις
Διαδικτυακής Παρενόχλησης
Απέκτησαν γνώσεις για τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων (ασφάλεια στο
Internet και συμπεριφορά στο διαδίκτυο)
Απέκτησαν γνώσεις για τους τύπους, σκοπούς και επιπτώσεις της Διαδικτυακής
Παρενόχλησης στο σπίτι και στο σχολείο.
Μαθαίνουν στρατηγικές για να χειριστούν τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
Αναπτύσουν κανόνες συμπεριφοράς που επιρεάζουν μαθητές και τους συμμαθητές
τους
Μαθαίνουν την έννοια των όρων αυτοεμπιστοσύνη, εμπάθεια και σεβασμός
Μαθαίνουν τις θεμιτές αντιδράσεις σχετικά με αυτά τα εγκλήματα

Ροή Σχεδιασμού
Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς
αντιδρά κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Χρόνος

Πριν αρχίσει
το μάθημα

2-3
λεπτά

Παρουσίαση του θέματος

Διδασκαλία

Θετική
αποδοχή του
θέματος

Παρουσίαση

Επεξήγηση
της
Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

10
λεπτά

Επεξηγήσεις στον πίνακα
Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε
ένα «σύννεφο» και γράφουμε
«Διαδικτυακή Παρενόχληση»
μέσα σ' αυτό. Οι μαθητές
δημιουργούν μια λίστα θεμάτων
ύστερα από ελεύθερη συζήτηση.

Πιθανές
απαντήσεις για
θέματα όπως:
προσβολές,
απειλές,
απομονώσεις,
αναξιοπιστία,
Internet,
κινητά
τηλέφωνα,
κοινωνικά
δίκτυα

Χρήσιμες
ερωτήσεις:
→ Που και με
ποιά μορφή
συνέβη;

Διαφορές
ματαξύ
Παρενόχλησης
και
Διαδικτυακής
Παρενόχλησης

5-10
λεπτά

Οι μαθητές συγκρίνουν την
Παρενόχληση με την Διαδικτυακή
Παρενόχληση

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια του
μαθήματος

Οι μαθητές
αποδεικνύουν
ότι έχουν
περισσότερη
εμπειρία και
γνώση από
όση υποθέτουν
οι δάσκαλοι
τους

Οι δάσκαλοι
δείχνουν
κατανόηση στις
ιστορίες των
μαθητών

Video με
παραδείγματα

5-10
λεπτά

Το Video για παρακολούθηση

Video

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος
Σημειώσεις
στο
πίνακα
σχετικά με
τη λίστα
των
θεμάτων

Κατέυθυνση: Να ελέγξετε ότι το Video
μπορεί να παρουσιαστεί όποτε

Δραστηριότητες
δασκάλων

Μέσα/ υλικό

Πίνακας
Έντυπο με
πληροφορίες

Οι δάσκαλοι
παρουσιάζουν
το Video

H/Y και
προβολέας

Κουβεντιάστε
για τα
συναισθηματικά
στοιχεία που
προκύπτουν
από το Video.
Οδηγείστε την
κουβέντα σε
ερωτήσεις γύρω
από θυτες και
επιπτώσεις από
τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση
σε θύματα και
σε φίλους τους.

Σημειώσεις
στον πίνακα
(προαιρετικά)

χρειάζεται!

Σύντομο Video με θέμα: «Να
δείξετε σεβασμό - Σταματείστε
τη Διαδικτυακή Παρενόχληση»
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
Επίσης: «Προστατέψτε τον
εαυτό σας από τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση»
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
«Η Νίνα ζητά πληροφορίες για
την Διαδικτυακή Παρενόχληση»
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Σταματήστε τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση!!!
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

Ανάλυση του
Video

15
λεπτά

Συζήτηση για το περιεχόμενο του
Video:
Οι θύτες και οι επιπτώσεις,
όπως και οι αντιδράσεις που
προκύπτουν από την
Διαδικτυακή Παρενόχληση

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια του
μαθήματος

Καταστάσεις
που
διαρκούν
Απομόνωση,
σκέψεις για
αυτοκτονία

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά
κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Χρόνος

Βασικό θέμα (Τί;)

Επανάληψη

5
λεπτά

Επανάληψη των πιο
σημαντικών σημείων
του μαθήματος 1
(ιδιαίτερα των
ορισμών)

Συζήτηση κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος

Ενεργός
συμμετοχή

Παρουσιάζονται
προσωπικές
εμπειρίες των
μαθητών

5
λεπτά

Προσωπικές
εμπειρίες των
μαθητών ζητούνται
και αναλύονται

Συζήτηση κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος

Ανασφάλεια και
αγωνία κατά τη
περιγραφή των
ιστοριών τους

Φάση
επεξεργασίας 1
Αντιδράσεις και
εκπαίδευση των
θυμάτων και
των φίλων τους

20
λεπτά

Περιπτώσεις που
αφορούν θύματα και
φίλους τους
(συμμαθητές) και
πως αντιδρούν

Συζήτηση στη
τάξη, η οποία
βασίζεται στις
ιστορίες που
παρουσιάστηκαν

Οι μαθητές
πρέπει να λάβουν
θέση για τα
συγκεκριμένα
θέματα και να
σταθούν δεξιά η
αριστερά από ένα
σχοινί.

Νομικές Πτυχές

15
λεπτά

Οι μαθητές πρέπει να
γνωρίζουν τις
νόμιμες ενέργειες.
Ξεκινήστε με
υποθέσεις των
μαθητών και στη
συνέχεια να τους
μάθετε τα
«δικαιώματα» και τις
«παρατυπίες».

Ομαδική
εργασία,
Πληροφοριακό
Δελτίο.
Εναλλακτικά
μπορείτε να
συμβουλευτείτε
δικηγόρο.

Ανασφάλεια
Συμπεράσματα
που
ξαφνιάζουν

Δραστηριότητες
δασκάλων

Μέσα/ υλικό

Ενεργή συμμετοχή

Μιλήστε για τις
συναισθηματικές
επιπτώσεις
στους μαθητές
από τη προβολή
του Video.
Δείξτε
κατανόηση

Προσωπικές
εμπειρίες
των
μαθητών

Ο δάσκαλος
διευθύνει τη
διαδικασία με τον
καθορισμό των
θέσεων:
Οι μαθητές
πρέπει να
αποφασίσουν
Οι μαθητές
πρέπει να
εκφράσουν την
άποψη τους

Σχοινί και
δηλώσεις

→ Επιτρέπεται
αυτό;

Διαφάνειες/
projector/
φύλλο
εργασίας

Ξεκαθαρίστε τις
νόμιμες ερωτήσεις:
Ύπαρξη εγκλήματος,
δικαίωμα στην
ιδιοκτησία
φωτογραφιών ή άλλων
προσωπικών
στοιχείων.

Υπάρχουν
προκλήσεις με
ερωτήσεις γύρο
από νόμιμες
καταστάσεις.
Ο δάσκαλος
κατευθύνει την
ομαδική εργασία

→ Αυτή η άσκηση θα συνεχιστεί στο 3. κεφάλαιο

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς
αντιδρά κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Χρόνος

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Βασικό θέμα (Τί;)

Νομικές
Πτυχές

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Δραστηριότητες
δασκάλων

Μέσα/
υλικό

→ Επιτρέπεται
αυτό;

Διαφάνειες/
projector/
φύλλο
εργασίας

→ Η συνέχεια από την άσκηση του 3. κεφαλαίου
15
λεπτά

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν
τις νόμιμες ενέργειες. Ξεκινήστε
με υποθέσεις των μαθητών και
στη συνέχεια να τους μάθετε τα
«δικαιώματα» και τις
«παρατυπίες».

Ομαδική
εργασία,
Πληροφοριακό
Δελτίο.
Εναλλακτικά
μπορείτε να
συμβουλευτείτε
δικηγόρο.

Ανασφάλεια
Συμπεράσματα
που
ξαφνιάζουν

Ξεκαθαρίστε τις
νόμιμες
ερωτήσεις:
Ύπαρξη
εγκλήματος,
δικαίωμα στην
ιδιοκτησία
φωτογραφιών ή
άλλων
προσωπικών
στοιχείων.

Υπάρχουν
προκλήσεις
με ερωτήσεις
γύρο από
νόμιμες
καταστάσεις.
Ο δάσκαλος
κατευθύνει
την ομαδική
εργασία
Video με
παραδείγματα

10
λεπτά

Ταινία:
«Συνδεθείτε - Διαδικτυακή
Παρενόχληση μέσω
Διαδικτυακής συνομιλίας και
κινητού τηλεφώνου»
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

Video

Αγωνία Αβεβαιότητα

Καθοδηγείστε
την ανάλυση
της ταινίας
βάσει των
γνώσεων που
αποκτήθηκαν

Video

Συζήτηση κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος

Ενεργός
συμμετοχή

Να
παρακινήσετε
τους μαθητές να
διατυπώσουν
τις απόψεις
τους και να
κάνουν τις
ερωτήσεις τους

Πίνακας

Κατέυθυνση: Να ελέγξετε ότι το Video
μπορεί να παρουσιαστεί όποτε
χρειάζεται!

Φάση
επεξεργασίας
2

15
λεπτά

Το περιεχόμενο της ταινίας
συζητήται με συγκεκριμένα
κριτήρια (συνθήκες, επιπτώσεις,
ευκαιρίες για δράσεις εκ μέρους
όλων των συμμετεχόντων)

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς αντιδρά
κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Δραστηριότητες
δασκάλων

Χρόνος

Βασικό θέμα (Τί;)

Μέσα/ υλικό

Επιβεβαίωση
των
αποτελεσμάτων

20
λεπτά

Οι μαθητές εργαζόμενοι
σε ομάδες, γράφουν τα
πιο σημαντικά σημεία
από τα μαθήαμτα που
παρακολούθησαν και τα
συμπληρώνουν με:
τις αντιδράσεις τους
για τα θύματα
τις αντιδράσεις τους
για τους φίλους και
συμμαθητές των
θυμάτων
τη διάθεση που
έδειξαν οι δασκάλοι
να αντιδράσουν
τι διάθεση που
έδειξαν οι γονείς να
αντιδράσουν

Κυλιόμενη
συμμετοχή
στις ομάδες
(κάθε ομάδα
έχει 3 λεπτά
για κάθε
άσκηση)

Οι μαθητές
συγκεντρώνουν
τις μορφές
αντιδράσεων που
παρουσιάστηκαν
και τις
καταγράφουν

Ο δάσκαλος
βοηθά, επαινόντας
περιπτώσεις αν
χρειαστεί

Εγγραφή σε
χαρτί

Παρουσίαση

25
λεπτά

Οι μαθητές
παρουσιάζουν αυτά που
έχουν γράψει σχετικά με
τις αντιδράσεις των
θυμάτων, των φίλων,
των δασκάλων και των
γονέων

Παρουσιάσεις

Παρουσιάζονται
συγκεκριμένες
ιδέες για δράση

Ο δάσκαλος βοηθά
στη παρουσίαση
και στην
ανάρτηση των
Poster σε εμφανές
σημείο μέσα στη
τάξη

Παρουσιάσεις

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς
αντιδρά κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Βασικό θέμα (Τί;)

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Χρόνος

Δραστηριότητες
δασκάλων

Σύντομη
παρουσίαση

10
λεπτά

Παρουσίαση των πλέον συμαντικών
και εντυπωσιακών σημείων από τα
προηγούμενα μαθήματα. Αν
παραμένει κάποια ερώτηση
αναπάντητη.

Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Συζήτηση κατά
τη διάρκεια του
μαθήματος

Ενθαρύνει τη
συζήτηση με
ερωτήσεις

Ανάπτυξη
δημιουργικών
δράσεων

35
λεπτά

Οι μαθητές δημιουργούν μια σειρά
ενεργιών εναντίον της
Διαδικτυακής Παρενόχλησης που θα
εφαρμοστούν στο σχολείο τους.

Ομαδική
εργασία

Συγκεντρώνουν
απόψεις που
αφορούν την
ενεργό
συμμετοχή

Ο δάσκαλος
βοηθά στην
υλοποιήση των
ιδεών

Μέσα/
υλικό

Εγγραφή
σε χαρτί

Εκπαιδευτική ενότητα {} (45 λεπτά)
Μεθοδολογικές οδηγίες (Πώς
αντιδρά κάποιος;)
Θέμα/
Εκπαιδευτική
Ανάλυση

Δράση/
κοινωνική
μορφή

Αναμενόμενη
συμπεριφορά
μαθητών

Δραστηριότητες
δασκάλων

Χρόνος

Βασικό θέμα (Τί;)

Παρουσίαση του
θέματος στη
Διεύθυνση του
σχολείου

20
λεπτά

Παρουσίαση της
σειράς των ενεργειών

Παρουσιάσεις

Εμπιστευτική
παρουσίαση
των απόψεων
των μαθητών

Η διεύθυνση του
σχολείου και οι
δάσκαλοι εκτιμούν
την ποικιλοία των
ιδέων που
εκφράζουν οι
μαθητές

Εγγραφή σε
χαρτί

Συζήτηση

15
λεπτά

Συζήτηση με τη
διευθυνση του
σχολείου για το
τρόπο που θα
μπορούσαν να
εφαρμοστούν οι ιδέες

Συζήτηση
Συζήτηση
κατά τη
διάρκεια
του
μαθήματος

Αίτημα των
μαθητών
προς τη
διεύθυνση
του σχολείου

Οι δάσκαλοι
αποφασίζουν με πιο
τρόπο θα
εφαρμόσουν τις
ιδέες των μαθητών
στο σχολείο

«Εμείς εναντίον
της Διαδικτυακής
Παρενόχλησης»

Ανατροφοδότηση

10
λεπτά

Συμπλήρωση του
σχετικού
ερωτηματολογίου
Κάθε μαθητής
λαμβάνει ένα
έντυπο με σχόλια

Εργασία ανά
μαθητή

Μέσα/ υλικό

Διανομή σε κάθε
μαθητή του
ερωτηματολογίου

Διδακτικό και Μεθοδικό σχόλιο
1. Ερμηνείες των σχεδίων
Καθορίστε με τους μαθητές τα χαρακτηριστηκά της Διαδικτυακής Παρενόχλησης. Γράψτε μαζί τους τις πιο αντιπροσωπευτικές
απαντήσεις τους.
Ποιά είναι η αντίδρασή σας, όταν ακούτε τις απόψεις για τη Διαδικτυακή Παρενόχληση; Τι σημαίνει για σας Διαδικτυακή
Παρενόχληση;

Internet
επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

προσβάλλω

Κοινωνικά Δίκτυα

Διαδικτυακή Παρενόχληση
κινητό τηλέφωνο

απειλώ, φοβερίζω
γελοιοποιώ
εκθέτω

2. 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.

Internet
επίδειξη/ αποστολή Videos/ Φωτογραφιών

προσβάλλω

Κοινωνικά Δίκτυα

Διαδίκτυο/ Παρενόχληση Mobbing
κινητό τηλέφωνο

απειλώ, φοβερίζω
γελοιοποιώ
εκθέτω

Ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν:
Ποιά η διαφορά ανάμεσα στη «παρενόχληση»και τη «διαδικτυακή παρενόχληση»;
Υπάρχουν ομοιότητες;
Είναι η μια μορφή χειρότερη από την άλλη;

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

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

3. 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;
Ρωτήστε επίσης για παραδείγματα από τα μέσα (π.χ. η δεκαπεντάχρονη Amanda Todd).
Γράψτε περιληπτικά, τι συνέβη, τις αντιδράσεις από το περιβάλλον και τα συναισθημάτα των συμμετεχόντων.

4. Φάση επεξεργασίας 1 - Αντιδράσεις και εκπαίδευση των θυμάτων και των φίλων
τους
Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη πληροφορία.

Καταστάσεις που αφορούν τη Διαδικτυακή Παρενόχληση
Εισαγωγή στη «Άσκηση Συζήτησης»:
Όλοι οι μαθητές κάθονται σε κύκλο στο μέσο της τάξης τους. Ο δάσκαλος χαράσει μια γραμμή. Οι μαθητές πρέπει να πάρουν «θέση»
αντιδρώντας σε κάθε κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξουν να σταθούν στη μια ή την άλλη πλευρά της γραμμής:
Στη μια πλευρά σημαίνει ΝΑΙ - ότι συμφωνούν
Στην άλλη πλευρά σημαίνει ΌΧΙ - ότι διαφωνούν
Αφού καθοριστούν οι πλευρές αρχίζει η συζήτηση. Ο δάσκαλος ενθαρύνει τους μαθητές να επιλέξουν θέση. Ύστερα από συζήτηση ο
δάσκαλος συνοψίζει τα στοιχεία και για τις δύο πλευρές και ολοκληρώνει τη συζήτηση.
{β} Ο σκοπός {/β} της συζήτησης είναι να αναπτυχθεί δυνατότητα αντιδράσεων σε περιπτώσεις Διαδικτυακής Παρενόχλησης για
θύματα και φίλους θυμάτων.

Ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις σας αφορούν;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Όταν λάβω ένα ηλίθιο, ενοχλητικό μήνυμα, θυμώνω και αντιδρώ άμμεσα.
Διαγράφω αμέσως μηνύματα υβριστικά.
Δεν λέω σε κανένα για επιθέσεις που δέχομαι από το Internet.
Η προσωπική μου άποψη δεν είναι τόσο σημαντική για μένα.
Αγνοώ εκείνους που με στεναχωρούν ή με υβρίζουν.
Δεν ενημερώνω το δάσκαλο για περιπτώσεις Διαδικτυακές Παρενοχλήσης που γνωρίζω.
Άλλα θύματα πρέπει να μάθουν πως να συνεργαστούν.
Γνωρίζω τα δικαιώματα μου στο Internet - π.χ. Το αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση των φωτογραφιών μου.
Γνωρίζω ότι ο θύτης ή οι θύτες είναι αδύναμοι χαρακτήρες και έχουν προβλήματα.
Απευθύνομαι στους γονείς μου και στους δασκάλους μου και σε άλλους ενήλικες.
Απευθύνομαι μόνο στους καλύτερους φίλους μου όταν αισθανθώ θύμα.
Γνωρίζω σε ποιούς δημόσιους φορείς μπορώ να απευθυνθώ.

5. Νομικές Πτυχές
Κουβεντιάστε για τις νόμιμες καταστάσεις στη χώρα σας. Γενικά δεν υπάρχει νόμος που καθορίζει ως έγκλημα τη Διαδικτυακή
Παρενόχληση, αλλά υπάρχουν ξεχωριστά θέματα για τα οποία μπορεί να υπάρξει τιμωρία από συγκεκριμένους νόμους (π.χ. ο
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.
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.
— Με βάση τί; www.klicksafe.de

Αρχικά ρωτήστε τους μαθητές σας, πως αντιμετωπίζουν τις νόμιμες αντιδράσεις που σχετίζονται με τη Διαδικτυακή Παρενόχληση.
Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ομάδες χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κείμενο εργασίας.

Νομικές Πτυχές για την Διαδικτυακή Παρενόχληση στην
Γερμανία
Νομικά θέματα που αφορούν τη Διαδικτυακή Παρενόχληση στη Γερμανία. Τι προβλέπει ο
σχετικός νόμος;
Ακόμα κα άν η Διαδικτυακή Παρενόχληση δεν αντιμετωπίζεται ως
έγκλημα, μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και μέτρα ως
αντίβαρο:
Χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου, η
ανάρτηση φωτογραφίων και Video είναι εναντίον του
δικαιώματος για προφύλαξη της προσωπικής ζωής. Για τον
λόγο αυτό μπορεί να ληφθούν μέτρα εναντίον οποιουδήποτε
προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες.
Μπορεί να ληφθούν μέτρα εναντίον οποιουδήποτε διαδίδει
ψεύδη χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα ή Ε-Mail.
Αν κάποιος δέχεται συνεχώς παρενοχλήσεις μέσω E-Mail,
μηνυμάτων, SMS κλπ. μπορεί να αντιδράσει νομικά βάσει
του νόμου Anti-Stalking.
Κάθε φορά που αυτός που παρενοχλεί δεν σταματά παρά τις
προειδοποιήσεις, τα θύματα μπορούν να στραφούν νομικά
εναντίον του.

Δυνατότητες για νομική αντιδράση εναντίον της Διαδικτυακής Παρενόχλησης
Νόμιμη Διάταξη ως αποτέλεσμα νομικής δράσης αποσκοπεί να προειδοποιήσει αυτούς που παρενοχλούν, να υπακούσουν στις
απαιτήσεις της γραπτής προειδοποιήσης πριν αποφασιστεί τελικά το δικαστήριο. Εάν ο θύτης ή οι θύτες δεν αλλάξουν συμπεριφορά,
τότε το διακστήριο δέχεται το κατηγορητήριο και η απόφασή του γίνεται οριστική.
Οι εντολές του δικαστηρίου γίνονται άμεσα εκτελεστές. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο όταν περάσει
συγκεκριμένη περίοδος μετά την αναγγελία του συμβάντος (4 εβδομάδες εως 3 μήνες).
Η εντολή του δικαστηρίου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με της νομικές ενέργειες. Μπορεί να εκτελεστεί σε μερικές
εβδομάδες και στο μεσοδιάστημα αυτό οι περενοχλήσεις μπορεί να σταματήσουν.

Εγκληματικές μορφές της Διαδικτυακής Παρενόχλησης
Οι χειρότερες μορφές Διαδικτυακής Παρενόχλησεις μπορεί να εντάσονται στη κατηγορία του εγκλήματος. Αυτές περιλαμβάνουν
περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα δέχονται φυσική βία και σύμφωνα με το νόμο είναι παράνομη ενέργεια.
Επιπλέον τιμωρούνται οι περιπτώσεις που τα θύματα παρενόχλησης αναγκάζονται να κάνουν πράγματα κάτω από πίεση. Αυτό
ονομάζεται «εξαναγκασμός».
Τα παραπάνω καθορίζονται από τους εξής Γερμανικούς Νόμους:
§
§
§
§
§
§
§

201a Εγκληματικό Δίκαιο «Παραβίαση των προσωπικών στοιχείων με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών»
185 Εγκληματικό Δίκαιο «Προσβολή»
186 Εγκληματικό Δίκαιο «Συκοφαντία»
187 Εγκληματικό Δίκαιο «Δυσφήμηση»
238 Εγκληματικό Δίκαιο «Αναπροσαρμογή»
131 Εγκληματικό Δίκαιο «Βία»
22 Νόμος για το copyright «Δικαίωμα στις προσωπικές σου φωτογραφίες»

6. Feedback - ερωτηματολόγιο
Ζητείστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο στο τέλος του μαθήματος. Να προσέξετε να συμπληρώσει
κάθε μαθητής μόνος του το ερωτηματολόγιο, χωρίς τη βοήθεια των συμμαθητών του. Συκεντρώστε τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια.

Ρωτάμε την αποψή σου

Το θέμα έχει ενδιαφέρον και προκάλεσε τη περιέργεια μου.
Έμαθα πολλά καινούργια θέματα.
Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω κάποιες από τις εμπειρίες που απέκτησα.
Ήμουν σε θέση να λύσω και θέματα που προέκυψαν.
Δούλεψα σκληρά στη τάξη.
Το μάθημα είχε ενδιαφέρον για μένα.
Δεν θα ξεχάσω εύκολα και σύντομα τα εξής:

Θα προσέχω πάντα τα εξής:

Τα πιο ενδιαφέροντα είναι:

Τα λιγότερο ενδιαφέροντα είναι:





Αποτελέσματα
να συμπληρωθεί από τον δάσκαλο
Όνομα του σχολείου:
Τάξη:







Βοήθησε το
υλικό;

Πρέπει να
αναδιοργανωθεί

Το υλικό δεν έχει
εφαρμοστεί

Πώς αξιολογείτε συνολικά τη δομή του μαθήματος;
Σχόλιο:

Πως αξιολογείτε το διδακτικό υλικό;

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 δώστε μια περίληψη αποτελεσμάτων από τα σχόλια των μαθητών:

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.
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