




• Οι μαθητές να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική 

παρενόχληση.

• Να μάθουν πώς να την αντιμετωπίζουν.



Αρχικά, οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες εργασίας. 

 Α΄ Ομάδα: 3 μαθητές

 Β΄ Ομάδα: 3 μαθητές

 Γ΄ Ομάδα: 4 μαθητές.



Δραστηριότητες:

Προβληματισμός σχετικά με τον όρο CYBERBULLYING.

Οι μαθητές αλληλεπιδρούν μέσω του διαλόγου.

Με τη βοήθεια της δασκάλας οριοθετούν την έννοια της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης (CYBERBULLYING).









Α΄ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση

ιδεοθύελλας



Β΄ΟΜΑΔΑ

 εργασία
 παρουσίαση

ιδεοθύελλας



Γ΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση

ιδεοθύελλας



ΔΕΙΤΕ 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθεί παρουσίαση, µέσω βιντεοπροβολέα,
ενός  πραγματικού  περιστατικού ηλεκτρονικής παρενόχλησης.

ΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

https://www.youtube.com/watch?v=BCjj1oXQ0KY


 Να κατανοήσουν οι μαθητές τι αποτελεί παρενόχληση µέσω 

Διαδικτύου και κινητών μέσων επικοινωνίας. 

 Να γνωρίσουν µε ποιους τρόπους συνήθως εκδηλώνεται. 

 Να αναγνωρίζουν ποιοι εμπλέκονται σε ένα περιστατικό ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης. 

 Να εμπλακούν συναισθηματικά με το υπό διερεύνηση θέμα, καθώς 

μπαίνουν στη θέση του θύματος. 

 Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.





ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΔΕΙΤΕ 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=9f5sma_6G1I




Μετά την προβολή, οι ομάδες συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1.

1. Στην δραστηριότητα 1 απαντούν στα ερωτήματα:

• Τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση;

• Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται συνήθως;

• Ποιοι εμπλέκονται και µε ποιο τρόπο;

2. Στη δραστηριότητα 2

• Περιγράφουν τα συναισθήματα του θύματος. 

• Πώς θα ένιωθαν αν ήταν στη θέση του;

• Τι έκανε λάθος το θύμα;

• Τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά;



Α΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση 

του Φύλλου 

Εργασίας 1



Β΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση

του Φύλλου 

Εργασίας 1



Γ΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση 

του Φύλλου

Εργασίας 1



Έπειτα, κάθε ομάδα δημιουργεί ένα comic, με το λογισμικό storyboard 
creator, με θέμα «Ηλεκτρονική παρενόχληση».



Α΄ ΟΜΑΔΑ - Δημιουργία comic



Β΄ ΟΜΑΔΑ - Δημιουργία comic



Γ΄ ΟΜΑΔΑ - Δημιουργία comic



ΔΕΙΤΕ 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=YI1fljFAW7o




Μετά την προβολή, οι μαθητές απαντούν στα ερωτήματα του
Φύλλου Εργασίας 2

• Τι πρέπει να κάνει το θύμα προκειμένου να αντιμετωπίσει µια περίπτωση 
ηλεκτρονικής παρενόχλησης;

• Τι οφείλουν να πράξουν οι παρατηρητές προκειμένου να σταματήσουν 
ένα τέτοιο φαινόμενο;

• Τι κατά τη γνώμη τους πρέπει να κάνουν : 
α) οι εκπαιδευτικοί 
β) οι γονείς ,
για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό;

Ακολουθεί παρουσίαση των απαντήσεων από κάθε ομάδας μαθητών και 
ολιγόλεπτη συζήτηση.



Α΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 παρουσίαση

του Φύλλου 

Εργασίας 2



Β΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 Παρουσίαση 

του Φύλλου 

Εργασίας 2



Γ΄ ΟΜΑΔΑ

 εργασία

 Παρουσίαση 

του Φύλλου 

Εργασίας 2



.

 Οι φωτογραφίες, που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές στα booklet και την αφίσα, 

επιλέχθηκαν από τους ίδιους μέσα από τον  φάκελο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ που τους δόθηκε. 



Η ομάδα Γ΄ δημιουργεί την ηλεκτρονική της αφίσα. 



Η αφίσα μας
και τυπωμένη!



Οι ομάδες Α΄ και Β΄ γράφουν τα ποιήματά  τους στο word.



Οι ομάδες Α΄ ΚΑΙ Β΄ ολοκληρώνουν την ποιητική τους συλλογή
«Σερφάρω στο διαδίκτυο».



Η ποιητική μας 
συλλογή

και τυπωμένη!





ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ -ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
ΤΟΥ BOOKLET



Δημιουργία BOOKLET 

A΄ ΟΜΑΔΑ



Δημιουργία BOOKLET 

Β΄ ΟΜΑΔΑ



Το booklet μας
και τυπωμένο!



Ενημέρωση – διάχυση του υλικού στους μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν τη δουλειά τους 

στους μαθητές της Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας. Η 

ενημέρωση, σχετικά με την ηλεκτρονική παρενόχληση και 

τους τρόπους αντιμετώπισης της, έγινε με την προβολή 

power point.

 Τα Booklet « Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο» 

και η ποιητική συλλογή «Σερφάρω στο διαδίκτυο» 

μοιράστηκαν στις παραπάνω τάξεις του σχολείου.



Οι μαθητές

παρουσιάζουν 

τη δουλειά τους 

στην Δ΄

και ΣΤ΄ τάξη



Η παρουσίαση συνεχίζεται…






