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Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να γνωριστούν καλύτερα, να 

γελούν μαζί και να βρουν μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

άλλους συμμετέχοντες. 

Διάρκεια:                             περίπου 20 λεπτά 

Στόχοι:                                  να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα, 

διασκέδαση 

Απαιτούμενα υλικά: χαρτί, στυλό, κάρτες δύο όψεων – στη μια  

πλευρά ΑΛΗΘΕΙΑ , στην άλλη ΨΕΜΜΑ 

Οδηγίες:  

≫       Το έργο TDB επικεντρώνεται στο θέμα του ψηφιακού εθισμού και 

των συνδεδεμένων προβλημάτων. Έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε με 

μια παρουσίαση της δικής μας ψηφιακής εικόνας. 

≫         Στην αρχή του μαθήματος θα τοποθετηθούν χαρτιά στις καρέκλες 

των συμμετεχόντων μαζί με ένα στυλό και την κάρτα ΑΛΗΘΕΙΑ / 

ΨΕΜΜΑ. Ο λέκτορας εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι έχουν στη 

διάθεσή τους ένα ένα έγγραφο για να γράψουν πέντε αληθινές ή 

ψευδείς πληροφορίες για τον εαυτό τους. 

≫ Οι συμμετέχοντες καθισμένοι σε κύκλο θα παρουσιαστούν στους 

άλλους. Μετά από κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον  

 

O ψηφιακός μου εαυτός 
icebreaker 

Ο ψηφιακός μου εαυτός 

icebreaker 
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εισαγωγέα, όλοι οι συνάδελφοι   του (χρησιμοποιώντας κάρτες αλήθεια / 

ψέμμα). 

≫ Ο καθηγητής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι το χαρτί τους έχει 5 

μέρη (δείτε το παράδειγμα παρακάτω, Εικόνα 1). Στη μέση του χαρτιού 

οι συμμετέχοντες θα γράψουν τα ονόματά τους (η μόνη 100% αλήθεια 

στο χαρτί), οι άλλες μπορεί να είναι ή να μην είναι αλήθεια (οι 

συμμετέχοντες θα αποφασίσουν τι θέλουν ή τι όχι να μάθουν οι 

υπόλοιποι για αυτούς). 

5. 
 

2. 

 
1. 

 

4. 
 

3. 

Εικονα 1: πίνακας του ψηφιακού μου εαυτού 

 Κατηγορίες που πρέπει να αναφέρονται στο χαρτί: 

1. Το όνομά μου 

2. Ποια ψηφιακό μέσο χρησιμοποιώ 

3. Μέρος, όπου δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το  κινητό τηλέφωνο / 

διαδίκτυο 

4. Πόσο χρόνο ξοδεύω online 

5. Πού (ποιοι ιστότοποι, κοινωνικά μέσα, πλατφόρμες) ξοδεύω το 

μεγαλύτερο μέρος του online μου χρόνου; 

Ο ψηφιακός μου εαυτός 

icebreaker 
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Οι συμμετέχοντες θα έχουν 5 λεπτά για να γράψουν αυτές τις πέντε 

αληθείς ή αναληθείς πληροφορίες στα χαρτιά τους. Ο λέκτορας θα 

γράψει το χαρτί του, έτσι ώστε να ξεκινήσει. 

Ή μπορεί επίσης να υπάρχει πιο γενική έκδοση:  

1. Το όνομά μου  

2. Αγαπημένο χρώμα  

3. Τόπος όπου θέλω να είμαι  

4. Η μικρή μου μυστική / βρώμικη ευχαρίστηση  

5. Τι με συνδέει με τους άλλους συμμετέχοντες  

Ο ψηφιακός μου εαυτός 

icebreaker 
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Αυτή η δραστηριότητα είναι η βέλτιστη για να ξεκινήσετε κάποιο θέμα. 

Είναι μεγάλη ευκαιρία να μάθετε τι γνώσεις έχουν και γιατί έρχονται 

(ποια είναι η στάση τους απέναντι στα θέματα). Δεν χρειάζεστε 

προετοιμασία, χώρο ή άλλα εργαλεία. 

 

Διάρκεια:                      περίπου. 15 λεπτά 

Στόχοι:        να μάθετε ποιες είναι οι βασικές γνώσεις των                                                             

συμμετεχόντων, να δώσετε βασικές έννοιες του 

θέματος, να συντονίσετε την ατμόσφαιρα 

Απαραίτητα υλικά:     τίποτα, μόνο λίγος χώρος 

Οδηγίες: 

≫ Δημιουργήστε (όσες θέλετε, ο καλύτερος αριθμός είναι μέχρι 12 

ερωτήσεις) κλειστές ερωτήσεις με τη δυνατότητα να απαντήσουν 

ναι ή όχι» 

≫ Θα κάνετε την ερώτηση και οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν 

ήσυχα - δεν θα χρησιμοποιήσουν λέξεις αλλά κινησεις. Το βήμα 

προς τα εμπρός σημαίνει ΝΑΙ και το βήμα προς τα πίσω σημαίνει 

ΟΧΙ. 

≫ Σταθείτε σε σημείο που υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά σας. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στέκονται σε δύο σειρές που 

βλέπουν ο ένας τον άλλο. 

 

≫ Εξηγήστε τους κανόνες (χρησιμοποιώντας τα βήματα αντί των 

λέξεων) και ρωτήστε αν τους καταλαβαίνουν. Θα πουν πιθανώς ναι  

 

Ναι ή Όχι; 
Κουίζ 
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≫ ή όχι. Στη συνέχεια, πρέπει να θέσετε αυτήν την ερώτηση ξανά και 

ξανά μέχρι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να λένε τίποτα παρά να 

κάνουν ένα βήμα μπροστά. (Οι συμμετέχοντες πιθανότατα θα 

γελάσουν που θα βελτιώσουν την ατμόσφαιρα.) 

≫ Στη συνέχεια ξεκινήστε τη δραστηριότητα. Ξεκινήστε με απλές 

ερωτήσεις και συνεχίστε με πιο περίπλοκο τρόπο. Μπορείτε να 

ελέγξετε τις απαντήσεις ή μπορείτε να μιλήσετε για το θέμα των 

ερωτήσεων (εξαρτάται από το θέμα των ερωτήσεων). 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

 Κοιμηθήκατε καλά; 

 Ανυπομονούσατε για αυτό το εργαστήριο; 

 Είστε χρήστης Διαδικτύου; 

 Είστε ενεργοί στα κοινωνικά δίκτυα; 

 Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στην εργασία; 

 Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για διασκέδαση; 

 Είναι οι 4 ώρες ανά ημέρα υπερβολικές για χρήση on line; 

 Είναι δυνατόν να είστε εθισμένοι στο Διαδίκτυο; 

 Θα μπορούσατε να αναφέρετε τυχόν σημάδια εθισμού στο Διαδίκτυο; 

 Γνωρίζετε προσωπικά κάποιον που είναι εθισμένος στο Διαδίκτυο; 

 Πιστεύετε ότι είναι επικίνδυνο να είστε εθισμένοι στο Διαδίκτυο; 

 Επηρεάζει την κανονική ζωή του εθισμένου ατόμου; 

  

Ναι ή Όχι; 
Κουίζ 
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Αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνεται στο θέμα της ασφάλειας στο 

διαδίκτυο. Γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερόμαστε με ασφάλεια κατά τη 

χρήση του Διαδικτύου; Πώς να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους 

ασφάλειας; Ξέρουμε, πόσο εύκολα είναι προσβάσιμες προσωπικές 

πληροφορίες; 

 

Διάρκεια:                       περίπου 30 λεπτά 

Στόχοι:         να μάθετε ποιες είναι οι βασικές γνώσεις των 

συμμετεχόντων, να δώσετε βασικές έννοιες του 

θέματος, να συντονίσετε την ατμόσφαιρα 

Απαραίτητα υλικά:     τίποτα, μόνο λίγος χώρος 

 

Οδηγίες: 

≫ Διαιρέστε μια ομάδα σε ζεύγη (δεν πρέπει να γνωρίζονται 

μεταξύ τους). Στην αρχή οι άνθρωποι δεν πρέπει να μιλούν ο 

ένας στον άλλο. Πρέπει να γράψουν το πλήρες όνομά τους σε 

χαρτί. 

≫ Στη συνέχεια, θα έχουν δέκα λεπτά για να βρουν οτιδήποτε 

διατίθεται στο Διαδίκτυο σχετικά με το πρόσωπο που είναι σε 

συνδυασμό με αυτά (μπορούν να χρησιμοποιούν το Google, 

κοινωνικά δίκτυα ...). 

≫ Αφού περάσουν δέκα λεπτά, θα ενημερώσουν τον συνεργάτη 

τους για όλα όσα έμαθαν γι 'αυτόν στο διαδίκτυο. 

 

 

Ψηφιακή ασφάλεια 
Εργασία σε ζευγάρια 
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≫ Παρόλο που η σημερινή συμμετοχή στην ομάδα δεν 

αποφασίζει για την επιβίωση, η ύπαρξη ενός μέρους της 

κοινότητας είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία, άλλωστε 

ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. 

Στη συνέχεια, ο λέκτορας θα τους θέσει μερικές ερωτήσεις: 

≫ Ποια ήταν η κύρια πηγή που χρησιμοποίησαν για να βρουν όσες 

περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν; 

≫ Πώς αισθάνθηκαν όταν ένας άνθρωπος που δεν τους ξέρει, 

τους είπε τόσες πολλές πληροφορίες για τον εαυτό τους; 

≫ Νιώθουν ασφαλείς και άνετοι; 

≫ Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι των κοινωνικών δικτύων; 

≫ Γιατί οι μη ασφαλισμένοι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων είναι 

τόσο επικίνδυνοι; 

≫ Πώς μπορούν να κάνουν την ιδιωτική τους ζωή ασφαλέστερη; 

 

 

Ψηφιακή ασφάλεια 
Εργασία σε ζευγάρια 
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Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στο θέμα θετικών και αρνητικών 

πτυχών του Διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες και 

έτσι θα ενισχύσουν τις ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας τους. 
 

Διάρκεια: περίπου 60 λεπτά 

Σκοπός: να καταλάβουν τις θετικές και τις ααρνητικές πλευρές 

του ίντερνετ  

Απαραίτητα υλικά: δύο A1 χαρτιά, στυλό, highlighters, μαρκαδόροι 

Οδηγίες: 

≫ Διαιρέστε το γκρούπ σε δύο ομάδες.  

≫ Μια ομάδα θα εργαστεί στο θέμα ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και η άλλη ομάδα στο θέμα  ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 

≫ Μπορούν να κάνουν ΧΑΡΤΕΣ ΜΥΑΛΟΥ. Οι χάρτες μυαλού είναι 

σαφώς διαρθρωμένα διαγράμματα που βοηθούν να αλλάξετε 

τις σκέψεις σας σε μια γραφική εκδοχή τους (20 λεπτά).  

≫ Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στην άλλη 

ομάδα. Μετά τις παρουσιάσεις, όλοι θα συζητήσουν πτυχές που 

μπορεί να είναι θετικές και αρνητικές (τα ίδια θέματα στους 

χάρτες μυαλού τους) και πώς εμφανίζονται στην καθημερινή 

ζωή. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

παρουσιάσουν το συμπέρασμά τους με τη μορφή χάρτη 

μυαλού. 

 

Ιντερνετ σαν φωτιά; 
(καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης ) 

Ομαδική εργασία και συζήτηση 
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Παράδειγμα του Χάρτη μυαλού  

 

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα του χάρτη του μυαλού (Πηγή: 

https://www.mindmeister.com/blog/why-mind-mapping/) 

Μπορούν να στηρίξουν το παρακάτω περίγραμμα: 

≫ Θετικές πτυχές: 

 Πώς το Internet καθιστά τον κόσμο καλύτερο; 

  Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του Διαδικτύου; 

Το ίντερνετ σαν φωτιά; 
(καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης) 

    Ομαδική εργασία και συζήτηση 
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  Πώς θα μοιάζει ο κόσμος χωρίς Διαδίκτυο; 

  Ποια είναι τα πιο χρήσιμα πράγματα στο Διαδίκτυο; 

≫ Αρνητικές πτυχές: 

 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο; 

  Ποιες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες (γιατί;) 

 Τι είναι τα ψεύτικα νέα, φάρσα, παραπληροφόρηση; 

 Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για κακό σκοπό 

και γιατί; 

 
≫ Το θέμα για κοινή συζήτηση: 

 Υπάρχουν θετικές πτυχές που μπορεί να είναι αρνητικές 

ταυτόχρονα; Ποια είναι αυτά; 

 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο με ασφάλεια; 

  

Το ίντερνετ σαν φωτιά; 
(καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης) 

    Ομαδική εργασία και συζήτηση 
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Διάρκεια:                      περίπου 60 λέπτα 

Στόχος:               να κατανοήσουμε τι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, 

να  γνωρίσοθμε πώς επηρεάζει την καθημερινή 

ζωή ενός εθισμένου ατόμου, να γνωρίσουμε τις 

συνέπειες του εθισμού 

Απαιτούμενα υλικά:  δύο χαρτιά A1 size, στυλό, highlighters, 

μαρκαδόροι, κύβοι αφήγησης, κάρτες Dixit, 

περιοδικά, κόλλα 
Οδηγίες: 

≫ Διαιρέστε το γκρουπ σε τρεις ομάδες. 

≫ Η κάθε ομάδα παίρνει ένα διδακτικό εργαλείο (κύβοι ιστοριών - 

ρίξτε τα ζάρια και δημιουργήστε την ιστορία μαζί με εικόνες, 

κάρτες Dixit - σηκώστε τις κάρτες που ταιριάζουν στην ιστορία, 

περιοδικά ή εφημερίδα και κόλλα - για να δημιουργήσετε ένα 

κολάζ). 

≫ Κάθε ομάδα θα κάνει τη δική της ιστορία εθισμού στο Διαδίκτυο. 

Για παράδειγμα, κάντε την ιστορία μιας ημέρας από κάποιον που 

είναι εθισμένος στο Διαδίκτυο. (20 λεπτά). 

≫ Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιστορίες τους. Μετά από κάθε 

ιστορία, ο λέκτορας θα γράψει τις πιο σημαντικές πληροφορίες - 

σημάδια εθισμού, συνέπειες, οποιεσδήποτε σημαντικές ιδέες στον 

λευκοπίνακα/ flipchart. 

Η ιστορία του εθισμού 
Αφήγηση ιστοριών, κοινή δημιουργία 

ορισμού 
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≫ Όταν παρουσιάστούν και οι τρεις ιστορίες, όλοι οι συμμετέχοντες 

μαζί θα δημιουργήσουν τον ορισμό του εθισμού στο Διαδίκτυο σε 

αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. 
  

Η ιστορία του εθισμού 
Αφήγηση ιστοριών, κοινή δημιουργία 

ορισμού 
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Διάρκεια:                     περίπου  20 λεπτά 

Στόχοι:                         να εξισορροπηθεί η κανονική κατάσταση της χρήσης 

του Διαδικτύου, να συνειδητοποιήσουν τα σημάδια 

των προβλημάτων εκκίνησης, να καθορίσουν και να 

προσδιορίσουν τα φυσικά και συμπεριφορικά 

συμπτώματα του εθισμού στο Διαδίκτυο 

Απαιτούμενα υλικά: μετά την τοποθέτηση, στυλό, flipchart, δείκτες, 

χαρτοταινία (για να δημιουργηθεί μια κλίμακα στο 

πάτωμα, το ένα άκρο θα είναι μια φυσιολογική 

κατάσταση, ένα άλλο τέλος θα είναι κατάσταση 

εθισμού, μεταξύ των δύο θα υπάρχει κατάσταση των 

προβλημάτων έναρξης - θα υπάρχουν τρεις ζώνες σε 

χαρτί) 

Οδηγίες: 

≫ Προσκαλέστε την ομάδα σε κοινή συζήτηση σχετικά με το θέμα της 

χρήσης του Διαδικτύου - ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 

χρηστών του Διαδικτύου, το χρονικό διάστημα που διανύετε στο 

διαδίκτυο, πώς η χρήση του Διαδικτύου ταιριάζει στην κανονική 

ζωή - οτιδήποτε εμφανίζεται στο μυαλό τους. 

≫ Στη συνέχεια, γράψτε όλες τις σκέψεις σε post-it και συζητήστε 

μαζί τι ανήκει σε κάθε ζώνη, δηλ. Την κανονική κατάσταση, την 

Κλίμακα εθισμού 
Καταιγισμός ιδεών, συζήτηση 
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κατάσταση των προβλημάτων εκκίνησης και την κατάσταση 

εθισμού. 

≫ Συζητήστε τα σύνορα μεταξύ των ζωνών. Είναι το ίδιο για κάθε 

άτομο στην ομάδα; Πώς καθορίζουν τι είναι φυσιολογικό και τι 

υπερβαίνει το τελικό όριο της προβληματικής χρήσης του 

Διαδικτύου; 

Επιπλέον ερωτήματα για συζήτηση: 

 Πόσο καιρό (προσωπικά) μπορούν να μείνουν εκτός σύνδεσης; 

 Ποια ηλικιακή ομάδα κινδυνεύει περισσότερο από τον 

εθισμό;Γιατί; Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου; 

  Πώς να αποτρέψετε τον εθισμό στο Διαδίκτυο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίμακα εθισμού 
Καταιγισμός ιδεών, συζήτηση 
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Η δραστηριότητα "μερικά στατιστικά στοιχεία" είναι απλά για την 

κατανόηση από τους  μαθητές. Σε ποιο βαθμό το μέρος της ζωής μας που 

ξοδεύουμε στο διαδίκτυο είναι ρεαλιστικό; Κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να συζητούν μαζί. Θα 

συζητήσουν στο τέλος. 
  

 

Διάρκεια:      περίπου 20 λεπτά 

Στόχος:               Για να ελέγξω πόσο ρεαλιστικό είναι ένα μέρος 

της ζωής στο διαδίκτυο, πόση ώρα περνάω στο 

διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης 

ημέρας 
 

Απαιτούμενα υλικά: χαρτί, στυλό, κινητόpaper, pens, cell phone 

Οδηγίες:  

≫ Ανοίξτε το Facebook και δείτε - πόσους φίλους έχετε; 

≫ Πόσοι από αυτούς είναι οι πραγματικοί φίλοι σας; (Τους γνωρίζεις 

προσωπικά, τους βλέπεις από καιρό σε καιρό;) 

≫ Πόσο καιρό κοιμάσαι την ημέρα; 

≫ Πόσο καιρό περνάτε στην εργασία / στο σχολείο 

(συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού); 

≫ Πόσο καιρό αφιερώνεις στην ανάγνωση; 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 
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≫ Κατά μέσο όρο (ανά ημέρα), πόσο καιρό ξοδεύετε με τους φίλους 

σας; 

≫ Πόσο ξοδεύετε online; (Υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές για τον 

έλεγχο αυτό - Timbits, Instant, Quality time) 

≫ Εάν δεν γνωρίζετε πόσο καιρό (ανά ημέρα) είστε συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε δεδομένα από πρόσφατες έρευνες από 

τον Ιανουάριο του 2019 (Hootsuite, Είμαστε κοινωνικοί) που 

παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. Ο μέσος χρόνος είναι 6 

ώρες και 42 λεπτά (μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε 

δεδομένα για τη δική σας χώρα). 
 

 

Εικόνα 3: Χρόνος ανά ημέρα που ξοδεύεται στο ίντερνετ (Πήγη: https://hootsuite.com/) 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 
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≫ Υπολογίστε το ποσοστό της κάθε δραστηριότητας και κάντε ένα 

διάγραμμα πίτας της κατανομής του προσωπικού σας χρόνου. 

 

 

Εικόνα 4: Ο χρόνος μου 

 

≫ Στη συνέχεια, ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν εκπλήσσονται 

με τα αποτελέσματα;  

≫ Είναι ικανοποιημένοι με το ποσοστό; 

≫ Θα εγκαταστήσουν κάποια εφαρμογή για να έχουν καλύτερη 

εικόνα του χρόνου τους στο διαδίκτυο; 

≫ Νιώθουν ότι μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα με τον 

εθισμό στο Διαδίκτυο; 

 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 

 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 
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Μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα 

 

Εικόνα 5: Ψηφιακή χρήση στην Ευρώπη το 2019 (Πηγή: https://hootsuite.com/) 

 

 

Εικόνα 6: Ετήσια ψηφιακή ανάπτυξη στην Ευρώπη (Πηγές: https://hootsuite.com/) 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 
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Εικόνα 7: Αύξηση του ημερήσιου χρόνου χρησιμοποιώντας το ίντερνετ (Πηγές: 

https://hootsuite.com/) 

 

Εικόνα 8: Ημερήσιος χρόνος που σπαταλάται στη χρήση του ίντερνετ από κινητό (Πηγές: 

https://hootsuite.com/) 

 

 

Μερικά στατιστικά 
Προσωπική εργασία 
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Ένα σύντομο βίντεο στο οποίο ένας νευροεπιστήμονας περιγράφει τις 

αλλαγές που συμβαίνουν όταν είμαστε εθισμένοι στο ίντερνετ. 

 

Διάρκεια: περίπου  6 λεπτά 

Στόχος:           η γνώση του εθισμού, οι αλλαγές στο σώμα και η 

κοινωνική συμπεριφορά 
 

Απαιτούμενα υλικά: σύνδεση στο ίντερνετ, υπολογιστής ή προβολέας 

δεδομένων, οθόνη προβολής 
 

Οδηγίες:  

≫ Απλώς παρακολουθείστε το βίντεο μαζί 

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

≫ Εάν έχετε λίγο χρόνο, ένα ακόμη, ένα λίγο μεγαλύτερο βίντεο, 

σχετικά με το τι χάνουμε όταν είμαστε ψηφιακά ζόμπι. 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIxb42FjwE  

 

 

 

 

 

Η επόμενη δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαδραστική συνεργασία 

στην επανάληψη των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

Πώς ο εθισμός στο ίντερνετ 
αλλάζιε το μυαλό και το σώμα 

Σύντομο βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=HjJYvLH_FGw
https://www.youtube.com/watch?v=TAIxb42FjwE
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εργαστηρίου. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η ικανότητα επιλογής 

των κύριων ιδεών, η σύνταξή τους σε συγκεκριμένους ορισμούς και η 

στόχευσή τους σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Σε ολόκληρη την 

ομάδα, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν ποιες ηλικιακές ομάδες 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και στη συνέχεια θα χωρίστουν σε 

μικρότερες ομάδες. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μία ηλικιακή ομάδα και θα 

κάνει μια καμπάνια για αυτούς. Ο κύριος στόχος είναι να επισημανθούν 

οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου και 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τους φίλους τους όταν 

αισθάνονται ότι μπορεί να είναι εθισμένοι στο Διαδίκτυο. 

Διάρκεια:                             περίπου. 90 λεπτά 

Στόχοι:                             να επαναληφθούν και να ελεγχθούν οι γνώσεις 

που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου, οι ομάδες εργασίας, οι δεξιότητες 

συνεργασίας και επικοινωνίας, η 

δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η δημιουργία 

εργαλείων για την εκστρατεία 

Τα απαραίτητα υλικά: χαρτιά Α1, εφημερίδες, δείκτες, κόλλα, 

μαρκαδόροι, ανασηκωτές, βούρτσες και 

χρώματα (όλα τα υλικά τέχνης που είναι 

κατάλληλα για την παραγωγή φυλλαδίων), 3-4 

χρώματα post-it (ίδιος αριθμός κάθε χρώματος) 

Οδηγίες: 

≫ Δώστε σε κάθε μέλος της ομάδας τυχαία ένα post-it. 

Κάνε τη δική σου σχολική 
καμπάνια 

Ομαδική εργασία 
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≫ Προσκαλέστε τους να βρουν άλλους ανθρώπους με το post-it του 

ίδιου χρώματος. 

≫ Οι συμμετέχοντες θα κάνουν νέες μικρές ομάδες, οι οποίες θα 

συνεργαστούν. Στη συνέχεια, θα επιλέξουν μια ηλικιακή ομάδα (για 

παράδειγμα από 5 έτη έως 8, από 9 σε 14, από 15 έως 25) και θα 

αρχίσουν να δημιουργούν μια ολόκληρη καμπάνια για την ομάδα-

στόχο τους. 

Δημιουργήστε: 

 Τον κύριο ορισμό του εθισμού στο Διαδίκτυο 

 Σημεία εθισμού στο Διαδίκτυο 

 Κίνδυνος εθισμού στο Διαδίκτυο 

 Συνέπειες για έναν εθισμένο και το περιβάλλον του / της 

 Πώς να βοηθήσετε έναν εθισμένο φίλο 

 Επιλέξτε τη στρατηγική μιας εκστρατείας ώστε να είναι 

εξίσου αποτελεσματική σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 

 Σε ποιο περιβάλλον η εκστρατεία θα λειτουργήσει 

 Ποια εργαλεία να επιλέξετε 

 Ομαδοποιείστε μερικά εργαλεία (π.χ. αφίσα, παιχνίδι, 

μικρή δραστηριότητα ή εργαστήριο) 

Στο τέλος, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το σχέδιο καμπάνιας και το 

συγκεκριμένο εργαλείο που δημιούργησε.  

Κάνε τη δική σου σχολική 
καμπάνια 

Ομαδική εργασία 
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Το σχέδιο διάσωσης εστιάζει στη συγκεκριμένη βοήθεια σε ένα άτομο 

που είναι εθισμένο. Όλη η ομάδα των συμμετεχόντων θα συνεργαστεί 

στο σχέδιο πώς και πού να αναζητήσει την επαγγελματική βοήθεια και τι 

μπορούμε να κάνουμε προσωπικά για τον φίλο μας που είναι εθισμένος 

Διάρκεια:                      περίπου 30 λεπτά 

Στόχοι:                           να γνωρίζουμε πού να αναζητήσουμε  

επαγγελματική βοήθεια, να δημιουργήσουμε δικό 

μας σχέδιο "βήμα προς βήμα" για να ξεπεράσουμε 

τον εθισμό 

Απαραίτητα υλικά:     χαρτιά A1, εφημερίδες, δείκτες, κόλλα, 

μαρκαδόροι, ανασηκωτές, βούρτσες και χρώματα 

(όλα τα υλικά τέχνης) 

Οδηγίες: 

≫ Ο εκπαιδευτής θα θέσει βασικές ερωτήσεις και η ομάδα θα 

συζητήσει τη λύση του προβλήματος 

≫ Πώς αναγνωρίζουμε ότι ο φίλος μας έχει πρόβλημα εθισμού στο 

Διαδίκτυο; 

≫ Πρέπει να προσπαθήσουμε να το λύσουμε εμείς ή να 

επικοινωνήσουμε με την οικογένεια; Πως? 

≫ Πού θα βρείτε επαγγελματική βοήθεια; 

≫ Ποια συγκεκριμένα βήματα μπορούμε να κάνουμε για να 

βοηθήσουμε τον φίλο μας να διαχειριστεί τον εθισμό στο 

Διαδίκτυο; 

≫ Στη συνέχεια, δημιουργήστε μαζί το MIND MAP 

Σχέδιο διάσωσης  
Συζήτηση, ομαδική εργασία 
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