
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  V
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΚΑΙ  ΜΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ
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Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου ON-OFF είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τις
βασικές επιπτώσεις του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο ή της σεξουαλικής επίθεσης, κυρίως
αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες για τα θύματα κοριτσιών με διάφορους τρόπους (κοινωνικά,
διανοητικά, συναισθηματικά κ.λ.π.) μετά από καθοδηγητικές ερωτήσεις - βοηθώντας τους
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και τον ανήθικο χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών.
Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους 

Η άναρχη πτυχή των ιστότοπων κοινωνικών μέσων και άλλων διαδικτυακών χώρων, που
βρίσκονται στη ρίζα της προόδου τους, αυξάνει τους κινδύνους θυμάτων γυναικών.
Η συστημική ανισότητα μεταξύ των φύλων και άλλες αλληλεπικαλυπτόμενες μεταβλητές
ταυτότητας και αντιλήψεις παρέχουν στους παραβάτες ένα φιλόξενο περιβάλλον στο διαδίκτυο
για παρενόχληση και κακοποίηση κοριτσιών.

Μέσα από τις διαφορετικές φάσεις των προβλεπόμενων εργαστηρίων και των ποικίλων
δραστηριοτήτων τους, θα επεκτείνουμε την αντίληψη των συμμετεχόντων μας σχετικά με το
φαινόμενο, παρέχοντας σε αυτούς σημαντικές πληροφορίες για το θέμα - τις οποίες σίγουρα δεν
έχουν συναντήσει πριν.
Επιπλέον, θα εργαστούμε για να κερδίσουμε την προσοχή και τη δέσμευσή τους σε πρακτικούς
τύπους ασκήσεων με μοναδικό σκοπό να αλλάξουμε τη συμπεριφορά τους όταν χρειάζεται (κυρίως τη
διαδικτυακή τους στάση) και, συνεπώς, να μειώσουμε, εντός του χώρου όπου οι νέοι 12 - 17
κοινωνικοποιούνται και συνδέονται, μια συνέχεια επιθέσεων που κυμαίνονται από ανεπιθύμητες
σεξουαλικές επιθέσεις, σεξιστικές και / ή ρατσιστικές προσβολές, έως συχνές, επιβλαβείς, τρομακτικές
και μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή κακοποιήσεις που βιώνουν τα κορίτσια, και ιδίως εκείνοι με
άλλες ευπάθειες στο Διαδίκτυο. 

ΣΤΟΧΟΙ:

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  V

Η βία που βασίζεται στο φύλο έχει αναδυθεί ως ένα αυξανόμενο παγκόσμιο ζήτημα, με δυνητικά
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, λόγω του αυξανόμενου πεδίου του Διαδικτύου, της
ταχείας διάδοσης των γνώσεων για κινητά και της ευρείας χρήσης των κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, μαζί με την τρέχουσα βίαιη πανδημία εναντίον γυναικών και κοριτσιών.
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι σε μία στις τρεις γυναίκες - ένα περιστατικό βίας έχει συμβεί στη ζωή τους
και ενώ η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι αρκετά νέα και αυξανόμενη, μία στις δέκα γυναίκες αναφέρεται
ότι έχει βιώσει βία στον κυβερνοχώρο. Η βαρύτητα και ο επιπολασμός του φαινομένου καθίστανται πιο
προφανείς όταν λάβουμε υπόψη ότι τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν από ηλικίες έως και 11 ετών.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο γίνεται γρήγορα μια απαίτηση για οικονομική ευημερία και θεωρείται όλο και
περισσότερο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι αυτός ο
ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι ένας ασφαλής και δυναμικός χώρος για όλους, συμπεριλαμβανομένων
των γυναικών και των κοριτσιών.

Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις
5.1 Εισαγωγή

Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών,
και μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη.

Δραστηριότητες Ώρες
Το εργαστήριο 
περιλαμβάνει:

Φάση Ανάγνωσης (35 λεπτά)

Φάση Εφαρμογής (30 λεπτά)

Φάση Κριτικής (25 λεπτά)

Φάση Αξιολόγησης (30 λεπτά)
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Ο σκοπός κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής και εισαγωγικής δραστηριότητας θα είναι ουσιαστικά να
δοθεί μια πρώτη κατανόηση της φύσης του φαινομένου στο πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές τείνουν να
κοινωνικοποιούνται και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο - λαμβάνοντας επίσης υπό υπόψη τη
μετατόπιση, που συμβαίνει στις σχέσεις των συμμετεχόντων μας και τη στάση απέναντι στους
συνομηλίκους τους όταν είναι συνδεδεμένοι σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν αλληλεπιδρούν
στον πραγματικό κόσμο έξω από τη φούσκα των «Social Media». 

Εξερευνώντας τα παραπάνω ζητήματα, ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται θα αφήσει τον καθένα να
μιλήσει για τον εαυτό του και στη συνέχεια να κάνει μια μικρή ομιλία σχετικά με τον μετασχηματιστικό
χαρακτήρα των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις διάφορες μορφές σεξιστικής βίας του
διαδικτυακού χώρου, παραθέτοντας επιλεγμένες αναφορές και εστιάζοντας κυρίως στον προ-κοινωνικό
κόσμο των μέσων δικτύωσης και στο σημερινό περιβάλλον όπου η επικρατούσα φύση του Διαδικτύου
επηρεάζει σχεδόν τα πάντα - συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών τους. Οι δασκάλοι / εκπαιδευτικοί
πρέπει να διαβάσουν το έγγραφο 1.1 Συχνές μορφές βίας με βάση το φύλο και το έγγραφο 1.2 Η ζωή
πριν από το Διαδίκτυο.

Παράλληλα, παρέχοντας αυτές τις σύντομες παρουσιάσεις, θα ενθαρρύνους όλους να διακόπτουν
ευγενικά τις ερωτήσεις, ακόμη και τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις, εάν αισθάνονται ότι απαιτείται. Ο
σκοπός αυτής της εισαγωγής είναι να δώσει μια ιδέα στην ομάδα-στόχο μας για το τι ήταν η σχολική ζωή
και το γενικό διαδραστικό περιβάλλον πριν από το Διαδίκτυο. 
Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων αποκαλύπτουν ότι
πιθανότατα η πλειονότητα αυτών μεγάλωσε με το Διαδίκτυο και ενδεχομένως να μην έχουν βιώσει έναν
κόσμο χωρίς αυτήν την επαναστατική τεχνολογία - επομένως είναι πολύ πιο δύσκολο να φανταστεί πως
μπορεί να είναι ένας κόσμος όταν η συμπεριφορά μας δεν υπαγορεύεται από τους κανόνες των Social
Media.
Οι προαναφορές θα έχουν σχετικά παιχνιδιάρικο τόνο σε σχέση με τη λαϊκή κουλτούρα και θα
ταξινομούνται σε διαφορετικά σημεία με κάποιες σχετικές φωτογραφίες, ενώ οι διαφορετικοί τύποι
διαδικτυακής παρενόχλησης, που θα ακολουθήσουν, θα έχουν πιο προσεκτικό τόνο. 

Για να ενισχύσει αυτήν την έννοια, ο δάσκαλος θα προβάλει επίσης ένα σύντομο βίντεο με τον τίτλο
«Ζωή χωρίς έξυπνα τηλέφωνα - πώς ήταν». Το κλιπ έχει επίσης έναν παιχνιδιάρικο - αθώο τόνο στην
προσέγγισή του στο θέμα και δεν απαιτεί μετάφραση κατά την αναπαραγωγή. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης 35 Λεπτά

Μαυροπίνακας
Χαρτί
Στυλό/Μολίβια

Εργαλεία

5.2 Η ζωή πριν και μετά το Διαδίκτυο
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Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές θα κληθούν στον πίνακα για να γράψουν μερικές σύντομες
προτάσεις ή ακόμη και μεμονωμένες λέξεις για να περιγράψουν πως αντιλαμβάνονται αυτές
τις δύο χρονολογικές καταστάσεις - κάτω από δύο θεματικές κατηγορίες: τη μία που
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των μαθητών πριν από το Διαδίκτυο και το
άλλο μετά το Διαδίκτυο. 

Με το τέλος αυτής της άσκησης, ο δάσκαλος θα ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών
και θα τους ενθαρρύνει να δώσουν μια σύντομη εξήγηση για το τι έγραψαν, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα τις αντιληπτές αναπόσπαστες διαφορές των διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης
σχέσεων με τους συνομηλίκους τους - εστιάζοντας σε τύπους και μορφές αρνητικών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, από τη δική τους προοπτική. 

Δεδομένου ότι το βίντεο είναι λίγο μακρύ (7 λεπτά) με διαφορετικά παραδείγματα / ενότητες
- οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν εκ των προτέρων να επιλέξουν να δείξουν
τα μέρη που είναι πιο σχετικά με την ηλικιακή τους ομάδα και όχι όλα:
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Φάση Ανάγνωσης 35 Λεπτά

Παρόλο που η κύρια θεματική αυτού του συγκεκριμένου μέρους της εκπαίδευσής μας είναι να δώσουμε
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη μετασχηματιστική φύση του Διαδικτύου σε
διάφορες πτυχές της ζωής μας - είναι σημαντικό να ενσταλάξουμε στην αντίληψή τους το γεγονός ότι
παρά τον χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) στο οποίο συμβαίνει ένα αδίκημα - παρενόχληση, οι
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση του θύματος είναι εξίσου σοβαρές και κρίσιμες για
τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης ενότητας της εκπαίδευσής μας, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός θα
επιδιώξει να ενθαρρύνει μια σύντομη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αξιοποιώντας ένα σύνολο
καθοδηγητικών ερωτήσεων που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον /
ηλικιακή ομάδα κ.λπ. - και που θα περιστρέφονται γύρω από τους μετασχηματισμούς που
πραγματοποιούνται όταν πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή βία βάσει φύλου. 

Η/Υ / Τάμπλετ / Κινητό android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

164

Μήπως η εμπειρία αγοράς ενός διαδικτυακού καταστήματος (π.χ. ρούχα) μοιάζει με αυτήν
της αγοράς σε ένα φυσικό κατάστημα; Εάν όχι, ποιες είναι οι κύριες διαφορές κατά τη
γνώμη σας;
Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο / μυθιστόρημα γραφικών, κ.λ.π. σε tablet ή υπολογιστή,
αισθάνεται το ίδιο με την ανάγνωση μιας έντυπης έκδοσής του; Εάν όχι, ποιες είναι οι
κύριες διαφορές κατά τη γνώμη σας;
Όταν συζητάτε-παρέα με έναν φίλο που γνωρίζετε ήδη στο διαδίκτυο, έχει το ίδιο
συναίσθημα όπως όταν το κάνετε έξω στον φυσικό κόσμο; Εάν όχι, ποιες είναι οι κύριες
διαφορές στη γνώμη σας;
Εάν κάποιος δημοσιεύσει ένα αρνητικό σχόλιο στα κοινωνικά σας μέσα, όταν το
διαβάσετε, αισθάνεται - σας ενοχλεί τόσο αρνητικά σαν να το είπε αυτό πρόσωπο με
πρόσωπο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την απάντησή σας.
Τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες της βίας που βασίζεται στο φύλο στη
συμπεριφορά / στάση / ψυχολογία του θύματος, όταν αυτή η βία κατευθύνεται προς
αυτήν στο διαδίκτυο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την απάντησή σας.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διαδικτυακής βίας βάσει φύλου
και της πραγματικής βίας στο φυσικό κόσμο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την
απάντησή σας. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας σειράς ερωτήσεων που θα μπορούσαν - όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να
προσαρμοστούν ανάλογα είναι αυτό που παρέχεται παρακάτω: 



Αυτή η δεύτερη δραστηριότητα στη θεματική μας διερευνά πώς σχηματίζονται οι σχέσεις μεταξύ
διαφορετικών ατόμων και πώς μπορούν να διαχειριστούν ή να συνυπάρξουν και να είναι εξίσου
σημαντικές και αβλαβείς με αυτές του φυσικού κόσμου. 
Ακολουθώντας μια ακολουθία καθοδήγησης, θα ερευνήσουν τα αποτελέσματα για τα θύματα
κοριτσιών από διαφορετικές οπτικές γωνίες (κοινωνικές, ψυχικές, συναισθηματικές κ.λπ.) που θα
τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την προοπτική τους σχετικά με τη σοβαρότητα και την παρανομία
αυτών των συμπεριφορών. 
Για την επίτευξη των παραπάνω, θα δοθούν στους συμμετέχοντες δύο διαφορετικά
ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατάστασης
- ζητώντας από αυτούς να αναλύσουν την απάντησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους και
πλαίσια - το ένα είναι η συμπεριφορική αντίδρασή τους στον φυσικό κόσμο και το άλλο είναι η
απάντησή τους στο Διαδίκτυο μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας (κυρίως των κοινωνικών
μέσων τους). 

Πριν ξεκινήσετε το δεύτερο μέρος αυτού του εργαστηρίου με το ερωτηματολόγιο μας n.2, οι
συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, αν και σε αυτήν την
περίπτωση οι ερωτήσεις θα σχετίζονται ελαφρώς περισσότερο με την απάντηση και τις συνέπειες του
φαινομένου από μια διαδικτυακή προοπτική. 

Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με μια σύντομη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο (ένα μείγμα πολύ απλών και απλών κλειστών και ανοιχτού
τύπου ερωτήσεων). Τα σενάρια που παρουσιάζονται εν συντομία σε αυτούς, ζητώντας την απάντησή
τους θα έχουν σχετικά αθώο τόνο, ώστε να μπορούμε να επισημάνουμε σε μεταγενέστερο στάδιο τη
σοβαρότητα των προσωπικών συνεπειών για τα θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης, σε αντίθεση με
αυτό που πολλοί θεωρούν «παιχνιδιάρικη» ή ακόμα και « αστεία »συμπεριφορά. 

Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια n.1 ανώνυμα - ο δάσκαλος θα ζητήσει από τους
συμμετέχοντες να διαβάσουν τυχαία δυνατές απαντήσεις σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Αφού το
κάνει, οι υπόλοιποι συμμετέχωντες θα γράψουν τρεις λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν καλύτερα
την απάντηση που μόλις άκουσαν, π.χ. θετική, λανθασμένη, φιλική κ.λ.π. και ο δάσκαλος θα συλλέξει
όλες τις απαντήσεις.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Διάφορα αντικείμενα
Χαρτί
Μολίβια / Στυλό

Εργαλεία

5.3 Κατανόηση των αόρατων συνεπειών της
Διαδικτυακής Βίας με βάση το Φύλο
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Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Η/Υ / τάμπλετ / κινητό με android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

66

Με τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία στο ερωτηματολόγιο n.1, οι τυχαίες απαντήσεις θα διαβαστούν
δυνατά (αυτή τη φορά από τον εκπαιδευτικό / δάσκαλο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία,
καθώς οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν ουσιαστικά να αναγνωρίσουν το στυλ γραφής ενός συμμαθητή).
Ομοίως, όπως πριν οι συμμετέχοντες θα γράψουν μερικές λέξεις που πιστεύουν ότι μπορούν να είναι οι
πιο αντιπροσωπευτικές από αυτά που μόλις άκουσαν. Αφού ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός μεταφέρει
αυτές τις λέξεις σε μια δεύτερη κατηγορία, θα ενθαρρύνει μια συγκριτική συζήτηση μεταξύ των
ευρημάτων των δύο τμημάτων του εργαστηρίου (ερωτηματολόγια 1 & 2), επισημαίνοντας την αντίθεση
μεταξύ συμπεριφορών εκτός σύνδεσης και διαδικτύου όπως αυτές αποτυπώνονται και στα δύο
ερωτηματολόγια.

Λόγω της πρακτικής φύσης αυτού του συγκεκριμένου μέρους του εργαστηρίου μας - μπορεί πραγματικά
να παραδοθεί τόσο σε διαδικτυακό όσο και σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης με τον ίδιο τρόπο.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Οι μαθητές στη συνέχεια - όλοι ένας προς έναν θα σηκωθούν και θα διαβάσουν δυνατά την περιγραφή
της δημοσίευσης και τα αρνητικά σχόλια - αποκτώντας έτσι μια σύντομη ιδέα για τα αισθήματα που
αυτές οι αρνητικές λέξεις εγείρουν όταν εκφωνούνται δυνατά. 

Μπαίνοντας στην κρίσιμη φάση - σκοπός μας είναι να ενσταλάξουμε σταδιακά τους συμμετέχοντες την
αντίληψη ότι η διαδικτυακή μας συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και εγκαίρως τη συνολική
ψυχολογική κατάσταση αυτών που βιώνουν τους διαφορετικούς τύπους παρενόχλησης λόγω κάποιου
εσωτερικού ή εξωτερικά χαρακτηριστικού που μπορεί να τους κατατάξει ως αδύναμους και ευάλωτους
στην υπόλοιπη ομάδα. Κάνοντας αυτό, ελπίζουμε να αυξήσουμε την ευσυνειδησία των μαθητών μας
όσον αφορά τις καταστροφικές επιπτώσεις της διαδικτυακής βίας στους διάφορους τύπους και
εκφράσεις της στο σχολικό περιβάλλον αλλά και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Ακολουθώντας τη λογική που παρουσιάζεται στην εισαγωγική μας ενότητα στοχεύουμε στην ενίσχυση
της κριτικής αντίδρασης και της σκέψης των συμμετεχόντων, αυξάνοντας κυρίως τα επίπεδα συνείδησης
και συναισθηματικής νοημοσύνης με το φαινόμενο της διαδικτυακής παρενόχλησης που σχετίζεται με
το φύλο όπως επίσης και την επακόλουθη βία. 

Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει οι συμμετέχοντες μας να βρίσκονται στη θέση και την κατάσταση του
θύματος, ακόμη και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε αυτοί να αποκτήσουν από μόνοι τους μια
ματιά για το τι σημαίνει να είσαι στη πλευρά της λήψης αρνητικών σχολίων.

Πριν από την υλοποίηση αυτού του τύπου άσκησης, θα δοθεί στους συμμετέχοντες ένα τυχαίο
παράδειγμα αναρτήσεν που έχει ληφθεί από το διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα
προετοιμάσουν επιλέγοντας τυχαίες δημοσιεύσεις που δημιουργήθηκαν στην τοπική γλώσσα πριν από
την εκπαίδευση - προσέξτε να μην αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες του αρχικού δημιουργού. 
Κάθε μία από αυτές τις δημοσιεύσεις θα κυκλοφορήσει σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή μεταξύ κάθε
μεμονωμένου συμμετέχοντα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στη συνέχεια να γράψουν κάποια σχόλια που οι ίδιοι θα θεωρούσαν
αρνητικά και άσχημα και τα οποία πιθανότατα να έχουν ήδη δει να αναρτόνται σε συνομιλίες ή σχόλια
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτά θα συλλεχθούν στη συνέχεια από τον δάσκαλο που θα τα μοιράσει ξανά τυχαία στους μαθητές -
προσέχοντας να μην παραδώσει ένα ολοκληρωμένο έγγραφο σε αυτόν που έγραψε τα σχόλιά του. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής  25 Λεπτά

Μαυροπίνακας
Χαρτί
Μολύβια/στυλό

Εργαλεία

5.4 Τι αισθήματα προκαλέι η Διαδικτυακή Βία με
βάση το Φύλο;
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 25 Λεπτά
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λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Η λογική και η ακολουθία της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο θα ακολουθήσει τη
δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο, αν και υλοποιείται στο διαδίκτυο. Οι δημοσιεύσεις που
παρουσιάζονται στους μαθητές θα βρίσκονται μπροστά σε μια συσκευή με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, έτσι ώστε η συνολική αίσθηση να είναι οικεία.
Με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως οι συμμετέχοντες θα γράψουν τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις τους και οι συλλογικές απαντήσεις τους θα διανεμηθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες και θα διαβάσουν δυνατά. 

Στο τέλος και των δύο δραστηριοτήτων, ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει μια συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων, ώστε όλοι να μπορούν να εκφράσουν με τα δικά τους λόγια τα συναισθήματα
που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να προκληθούν από διαδικτυακή παρενόχληση αυτού του
είδους σε ένα άτομο που δεν έχει κάνει τίποτα για να το αξίζει. 
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Φάση Κριτικής



Αφού το κάνει, ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει όλους να διαβάσουν δυνατά τις απαντήσεις τους - σε μια
προσπάθεια να ενσταλάξουν την εμπιστοσύνη στις σκέψεις και τη γνώμη τους σε ένα τόσο λεπτό θέμα -
και θα καλωσορίσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις δικές τους παρατηρήσεις
σχετικά με το τι εκφράστηκε δυνατά. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της τελικής συνεδρίασης θα είναι να προβληματιστούμε και να αξιολογήσουμε
ουσιαστικά τι διδάχθηκε κατά τα τρία πρώτα εργαστήρια μας, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε
όλους τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν στο μυαλό τους το πλήρες φάσμα ενός ενοχλητικού
φαινομένου όπως αυτό της Διαδικτυακής Βίας με βάση το φύλο και ταυτόχρονα να προσφέρουμε
σ’αυτούς μια πολύτιμη προοπτική για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στις σχέσεις με τους
συνομηλίκους τους.

Κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους αυτής της τελικής δραστηριότητας ο δάσκαλος θα επιδιώξει να
ανακτήσει από όλους τους συμμετέχοντες τις πρακτικές που θα ακολουθήσουν - μετά την πορεία των
τριών πρώτων δραστηριοτήτων – εφαρμόζωντας τα όσα έμαθαν στις καθημερινές τους διαδικτυακές
αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους.

 Με αυτόν τον τρόπο, μετά από μια σύντομη εξήγηση για την ανάγκη αυτής της στοχαστικής άσκησης, ο
δάσκαλος θα ζητήσει από τους μαθητές να σκεφτούν και να γράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί, i. τι θα
αλλάξουν στο εξής κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και της συμπεριφοράς τους, ii.
τι θα αποφύγουν να κάνουν, και iii. ο λόγος πίσω από αυτό. 

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά
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"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

5.5  Πώς προχωράμε μπροστά;



Φάση Αξιολόγηγης  30 Λεπτά

Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων επιθετικότητας
Κατανόηση των δικαιωμάτων τους ενάντια στην επιθετικότητα και την κακοποίηση
Αντιμετώπιση της επιθετικότητας προσωπικά ή μέσω αξιόπιστων ενηλίκων
Ανάπτυξη αξιών δικαιοσύνης και σεβασμού
Δημιουργία δεξιοτήτων για κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και ενσυναίσθηση 

Ομοίως με τη διαπροσωπική δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να εκφράσουν δυνατά
τις σκέψεις τους για την άσκηση / βιντεοπαιχνίδι εκφράζοντας ποια είναι τα κύρια μαθήματα με τα
οποία θα φύγουν από αυτήν τη σειρά εργαστηρίων. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου μέρους του εργαστηρίου ο δάσκαλος έχει διπλή επιλογή.
Μπορεί είτε να εφαρμόσει στο διαδίκτυο μια δραστηριότητα παρόμοια με αυτήν που προτείνεται στην
προσωπική συνεδρία, με τις κατάλληλες προσαρμογές ή μπορεί να κυκλοφορήσει και να καθοδηγήσει
τους συμμετέχοντες να παίξουν ένα βιντεοπαιχνίδι με το όνομα "Chuka, Break the silent" που
αναπτύχθηκε για το ηλικιακό εύρος των ομάδων στόχων μας με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες στα
εξής:

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να βοηθήσει τα νεαρά κορίτσια να αναπτύξουν τρόπους να
ανταποκριθούν στην ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία, αυξάνοντας ταυτόχρονα την
ευαισθητοποίηση των αγοριών και βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τέτοιες καταστάσεις. Παίζοντας
ως τον χαρακτήρα Chuka, μια 13χρονη γυναίκα YouTuber που αντιμετωπίζει μίσος και τέρατα σε έναν
εφιάλτη, τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ενέργειες που τους βοηθούν να νικήσουν διάφορες μορφές
βίας βάσει φύλου.

Ο καθηγητής θα αφιερώσει λίγα λεπτά για να βοηθήσει τους μαθητές να εγγραφούν και να τους εξηγήσει
τα στοιχεία ελέγχου του παιχνιδιού (διαφορετικά για συσκευές πληκτρολογίου και αφής) - και στη
συνέχεια να τους αφήσει να παίξουν περίπου 10-15 λεπτά. 
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http://www.chukagame.com/

Ο σύνδεσμος για το παιχνίδι:


