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Το έργο "Κάνε ένα ψηφιακό διάλειμμα" με κωδικό 2018-1-
PL01-KA205-049992 υλοποιείτε ως μέρος του προγράμματος  
Erasmus+, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση 2. Συνεργασίες για 
την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, 
Στρατηγικές Συμπράξεις).  
 

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες, από την αρχή   
Σεπτεμβρίου 2018 έως το Νοέμβριο 2019.  
  

Συμμετέχουν 4 εταίροι από διαφορετικές χώρες οι 
οποίοι είναι  υπεύθυνοι για την υλοποίηση του 

έργου:  
  

Kre-Aktywni Association (Πολωνία) 
Marketing Gate (Δημοκρατία της Βορείου 

Μακεδονίας) 
GLAFKA (Τσέχικη Δημοκρατία) 

ASEDDEDIPE (Ελλάδα) 
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Όλοι χρησιμοποιούμε ψηφιακά σχεδόν κάθε μέρα, αλλά είμαστε εθισμένοι; 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου, ο 

στόχος  θα είναι να διδαχτούν οι συμμετέχοντες ποια είναι η ψηφιακή 

εξάρτηση και πώς να καθορίζουν τον εθισμό. 

Συγκεκριμένα, θα: 

(α) Αναδείξουμε το πρόβλημα του εθισμού στο Διαδίκτυο. 

(β) Προωθήσουμε μεθόδους που θα βοηθήσουν τους νέους να 

δημιουργήσουν μια συνειδητή και ισορροπημένη ζωή (online και offline). 

(γ) Εξοπλίσουμε τους νέους εργαζόμενους με εργαλεία που επιτρέπουν στους 

νέους να αφιερώνουν χρόνο εκτός του εικονικού κόσμου και 

(δ) Δείξουμε της κλίμακα εθισμού στις κινητές συσκευές. 

Σε 3 εργαστήρια θα συμμετέχουν συνολικά 30 συμμετέχοντες ανά εταίρο. 

Διάρκεια: 

8 ώρες = 2 συνεδρίες * 4 ώρες η καθεμία  

Σύντομη περιγραφή ομάδας ή συμμετεχόντων:  

Συνολικά τουλάχιστον 30 συμμετέχοντες ανά εταίρο. 

Θα εργαστούν σε ομάδες από 10 συμμετέχοντες ηλικίας από 15 έως 30 ετών. 

Η επιλογή θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας συμπλήρωσης μιας ηλεκτρονικής  

   Σύνοψη των σεναρίων / υπόβαθρο   

TDB Σενάρια 
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φόρμας με βασικές πληροφορίες. Προτεραιότητα θα έχει η νεολαία που 

προτείνεται από ΜΚΟ και της οργανισμούς και θεσμούς που περιλαμβάνονται 

σε αυτόν τον τομέα της εργασίας των νέων. 

Στόχοι της Δραστηριότητας: 

Να κάνουμε τη νεολαία να αναγνωρίζει την κακή επίδραση της υπερβολικής 

χρήσης των ψηφιακών συσκευών. 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

Η νεολαία θα μάθει για το πρόβλημα του εθισμού στο Internet και λύσεις για 

τη μείωση της διαδικτυακής ζωής. 

Μετά τα μαθήματα κατάρτισης, οι νέοι θα είναι ικανοί να: 

α) Καθορίζουν τον «ψηφιακό εθισμό». 

(β) Εξηγούν τι προκαλεί την ψηφιακή εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένου των 

ειδικών παραγόντων κινδύνου. 

(γ) Περιγράφουν τα σημάδια και τα φυσικά και συμπεριφορικά συμπτώματα 

του ψηφιακού εθισμού και 

(δ) Προσδιορίζουν τον ψηφιακό εθισμό σε δείγματα να συζητούν τη 

θεραπεία και τις επιλογές για τον ψηφιακό εθισμό. 

Δεξιότητες που θα αποκτηθούν: 

Η ικανότητα να εργάζονται ανεξάρτητα και σε ομάδα. 

Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Καλό σχεδιασμό και οργανωτικές δεξιότητες. Πρωτοβουλίες και ηγετικές 

ικανότητες, με δυνατότητα επικοινωνίας με τους νέους. Μια μη επικριτική 

στάση. 

Υλικά: 
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Υπολογιστής, LCD προβολέας, Wi-Fi (αν είναι δυνατόν), flipchart; φύλλα 

χαρτιού, μολύβια, στυλό, αυτοκόλλητα κλπ. 

Μέθοδοι: 

Μη τυπικές μέθοδοι διδασκαλίας / κατάρτισης και μάθησης: 

1. Μέθοδοι που βασίζονται στην επικοινωνία: αλληλεπίδραση, διάλογος, 

διαμεσολάβηση. 

2. Μέθοδοι βασισμένες σε δραστηριότητες: εμπειρία, πρακτική, 

πειραματισμός. 

3. Κοινωνικά επικεντρωμένες μέθοδοι: εταιρική σχέση, ομαδική εργασία, 

δικτύωση. 

4. Αυτο-κατευθυνόμενες μέθοδοι: δημιουργικότητα, ανακάλυψη, ευθύνη. 

5. Παιχνίδια για την οικοδόμηση ομάδας. 

Πρόσθετες δραστηριότητες: 

https://www.itstimetologoff.com/wp_quiz/am-i-addicted-to-my-smartphone-

quiz/ 

https://www.itstimetologoff.com/wp_quiz/do-i-need-a-digital-detox-quiz/ 

Αξιολόγηση, δοκιμές PRE / POST 

Αυτά τα σενάρια θα δοκιμαστούν πριν και μετά τη διεξαγωγή τους. 

Θα προετοιμαστούν οι προ / μετα εξετάσεις (Διάρκεια: 5 - 10 λεπτά) 

Σκοπός του τεστ είναι μια εκτίμηση που αποσκοπεί στη μέτρηση της γνώσης 

και των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων πριν και μετά την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης που εστιάζονται σε 

κύριες ιδέες: καθορισμός και επεξήγηση του τι προκαλεί τον ψηφιακό εθισμό, 

περιγράφοντας τα φυσικά και συμπεριφορικά σημάδια και τα συμπτώματα 

του ψηφιακού εθισμού. 

https://www.itstimetologoff.com/wp_quiz/am-i-addicted-to-my-smartphone-quiz/
https://www.itstimetologoff.com/wp_quiz/am-i-addicted-to-my-smartphone-quiz/
https://www.itstimetologoff.com/wp_quiz/do-i-need-a-digital-detox-quiz/
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Πηγές: 

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2018/04/13/digital-addiction-a-

recipe-for-isolation-depression-and-anxiety/#3900d5e25f6b 

https://www.psycom.net/iadcriteria.html 

https://searchcio.techtarget.com/definition/Internet-addiction 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/digital-addiction 

https://www.aplaceofhope.com/our-programs/digital-addiction/ 

 

  

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2018/04/13/digital-addiction-a-recipe-for-isolation-depression-and-anxiety/#3900d5e25f6b
https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2018/04/13/digital-addiction-a-recipe-for-isolation-depression-and-anxiety/#3900d5e25f6b
https://www.psycom.net/iadcriteria.html
https://searchcio.techtarget.com/definition/Internet-addiction
https://www.psychologytoday.com/us/blog/digital-addiction
https://www.aplaceofhope.com/our-programs/digital-addiction/
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Интер 

 

TDB Σενάριο 01: ΜΕΡΟΣ 01 (4 ώρες) 

Διάρκεια: μέγιστο 45 λεπτά. 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στο θέμα του εργαστηρίου: Ψηφιακός 

εθισμός ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη ανάγκη για 

χρήση ψηφιακών συσκευών όπως υπολογιστές, smartphones και συστήματα 

παιχνιδιών. 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης, ο εκπαιδευτής θα 

επικεντρωθεί στο γεγονός ότι ο ψηφιακός εθισμός φαίνεται να είναι πιο 

διαδεδομένος στους εφήβους, αλλά υπάρχει και στον ευρύτερο πληθυσμό 

(χωρίς όριο ηλικίας). 

Ο τελικός στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι ψηφιακές 

εφαρμογές και τα συστήματα δημιουργούνται για τον άνθρωπο από τον 

άνθρωπο.  

TEAM TRIVIA 

Παιχνίδι για την οικοδόμηση της ομάδας (Ice-breaker) 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος: Διασκέδαση, σύνδεση, ομαδική εργασία 

Απαιτούμενα υλικά: 

Φύλλα απαντήσεων ή χαρτί, στυλό, μικρόφωνο ή σύστημα PA 

Οδηγία: 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες πέντε ατόμων. 

Ανακοινώστε πολλαπλούς γύρους trivia ερωτήσεων και χαρτογραφήστε τα 

φύλλα απαντήσεων μεταξύ των γύρων. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 

καλύπτουν ιδανικά ορισμένα θέματα όπως το smartphone, τον υπολογιστή ... 

ή την ποπ κουλτούρα, τον αθλητισμό, τη γεωγραφία, την πολιτική, ακόμα και 

την ιστορία και τις αξίες της εταιρείας. Οι ομάδες έχουν ένα μικρό χρονικό 

   TDB Σενάριο 01 -  ΩΡΑ ΜΕ ΩΡΑ 
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διάστημα για να συζητήσουν κάθε απάντηση πριν την καταγράψουν. 

Η ομάδα με τις πιο σωστές απαντήσεις κερδίζει ένα βραβείο. 

Για πρόσθετο ανταγωνισμό, προσκαλέστε δύο συμμετέχοντες μπροστά για 

τετ- α- τετ προκλήσεις. 

Ένας προσεκτικά σχεδιασμένος trivia διαγωνισμός... επιτρέπει στους 

ανθρώπους να γελούν, να μοιράζονται τις γνώσεις και τον υγιή ανταγωνισμό 

για να δημιουργεί μια θετική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Ένας 

αποδεδειγμένος τρόπος εμπλοκής ομάδων όλων των υποβάθρων και 

πολιτισμών, οι ομάδες trivia μπορούν να χρησιμοποιηθούν ημέρα ή νύχτα, 

όλο το χρόνο, με βροχή ή ήλιο. 

NOMOPHOBIA 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία): 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Εισαγωγή συζήτησης (ή / και καταιγισμό ιδεών) για τη Νομοφοβία: 

προτεινόμενο όνομα για τη φοβία να μην βρίσκεται σε επαφή με κινητό 

τηλέφωνο (φοβία χωρίς κινητό τηλέφωνο). 

Εμφανίστε ένα βίντεο κλιπ για να απεικονίσετε καθημερινές εφαρμογές, αν 

είναι δυνατόν. Τα κλιπ τηλεόρασης ή YouTube λειτουργούν επίσης καλά. 

Οδηγίες: 

Διαχωρίστε την ομάδα σε δύο πλευρές (ομάδα pro και contra) για μια 

συζήτηση σχετικά με ένα θέμα όπως η σημασία της χρήσης των νεώτερων 

ψηφιακών τεχνολογιών. Εντός αυτών των δύο ομάδων, ορίστε ποιος θα 

διατυπώσει επιθετικά επιχειρήματα και ποιος θα καταλήξει σε αμυντικά 

επιχειρήματα. 

Δώστε στις δύο πλευρές 10-15 λεπτά για να διατυπώσουν τα επιχειρήματά 

τους και να εδραιώσουν τα "σχέδια επίθεσής" τους. 

Καθε ομάδα ορίζει δύο εκπροσώπους (δύο στην επίθεση και δύο στην 

άμυνα). Διεξάγετε μια μίνι συζήτηση για το θέμα, δίνοντας σε μία ομάδα 
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αρκετά λεπτά για να παρουσιάσουν το επιχείρημά τους, και στη συνέχεια η 

άλλη ομάδα ένα λεπτό για την αντίκρουση. 

Μετά την παρουσίαση και των δύο ομάδων, αφήστε λίγο χρόνο για να 

προχωρήσετε. Αφήστε τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο για να 

καταδείξουν πώς οι συζητήσεις μπορούν να βγουν εκτός ελέγχου, ακόμη και 

αν δεν αφορούν τίποτα σημαντικό. 

 

Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση: 

Πραγματοποιήστε μια συζήτηση σχετικά με την εμπειρία της συζήτησης που 

να επικεντρώνεται στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. Πώς θα μπορούσαν οι συνομιλητές να είναι 

αποτελεσματικότεροι; Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα των μεθόδων 

επικοινωνίας και έκφρασης; 
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TDB Σενάριο 01: ΜΕΡΟΣ 02 (4 ώρες) 

SMOMBIE (SMartphone zOMBIE) 

Διάρκεια: μέγιστο 45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στο θέμα του εργαστηρίου Smombie 

(smartphone zombie): Ένας πεζός που περπατά αργά και χωρίς προσοχή στο 

περιβάλλον , επειδή επικεντρώνεται στο smartphone του. 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης, ο εκπαιδευτής θα 

επικεντρωθεί στην αύξηση της (α) αυτογνωσίας της νεολαίας για να 

καταλάβει πόσο χρόνο ξοδεύει στις συσκευές , και (β) έρευνας πολλών από 

τους ανησυχητικούς τρόπους με τους οποίους έχει εισβάλλει η τεχνολογία 

στην ζωή μας την τελευταία δεκαετία. 

Ο τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι οι εθισμοί 

(κινητό) μας κάνουν να χάνουμε τόσες στιγμές που ποτέ δεν θα έχουμε την 

ευκαιρία να ξαναζήσουμε. 

ZOMBIE ESCAPE 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία) 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Στόχος:  

Επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, μόνο η διασκέδαση, επικοινωνία. 

Απαιτούμενα υλικά: 

Ένα σχοινί, ένα κλειδί και πέντε έως δέκα παζλς  

Οδηγία: 

Συγκεντρώστε την ομάδα σε ένα "κλειδωμένο" άδειο δωμάτιο και επιλέξτε 

ένα μέλος της ομάδας για να παίξει το ζόμπι. Συνδέστε το ζόμπι με σχοινί σε 

κάτι σταθερό στη γωνία του δωματίου και αφήστε περίπου ένα μέτρο 

σχοινιού ως περιθώριο. 

Για κάθε πέντε λεπτά που περνούν, χαλαρώστε το σχοινί του ζόμπι για ακόμη 
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ένα άλλο μέτρο, έτσι ώστε το εύρος κίνησής του να μεγαλώνει. 

Ταυτόχρονα, δώστε στην ομάδα μια σειρά παζλ ή αινίγματα που πρέπει να 

λύσουν για να βρουν ένα κρυφό κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα και θα 

τους επιτρέψει να ξεφύγουν. 

Η επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 

αυτής της άσκησης. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συνεργαστούν για να 

επιτύχουν έναν κεντρικό στόχο. Εάν μια ομάδα δεν τελειώσει, είναι σημαντικό 

για αυτούς να καταλάβουν τι πήγε στραβά. 

SMOMBIE 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία): 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Εισαγωγή συζήτησης (ή / και καταιγισμός ιδεών) για SMOMBIES. 

Προβάλλετε ένα βίντεο κλιπ για να απεικονίσετε καθημερινές εφαρμογές, αν 

είναι δυνατόν. Τα κλιπ τηλεόρασης ή YouTube λειτουργούν επίσης καλά. 

Οδηγίες: 

Διαχωρίστε την ομάδα σε δύο πλευρές (ομάδα pro και contra) για μια 

συζήτηση σχετικά με Smombies (ή / και άλλους ψηφιακούς εθισμούς). Εντός 

αυτών των δύο ομάδων, ορίστε ποιος θα διατυπώσει επιθετικά επιχειρήματα 

και ποιος θα καταλήξει σε αμυντικά επιχειρήματα.  

Round Robin Καταιγισμού Ιδεών 

Οι ομάδες σχηματίζουν έναν κύκλο για να ξεκινήσουν αυτή τη μέθοδο. Αφού 

μοιραστεί το θέμα, πηγαίνετε γύρω από τον κύκλο ένας-ένας και προσφέρετε 

σε κάθε άτομο μια ιδέα μέχρι να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος. 

Ταυτόχρονα, ένας βοηθός καταγράφει όλες τις ιδέες, ώστε να μπορούν να 

συζητηθούν μόλις ολοκληρωθεί ο γύρος. Είναι πολύ σημαντικό να μην 

αξιολογείτε τις ιδέες έως ότου ο καθένας έχει την ευκαιρία να τις μοιραστεί. 

Αυτή η τεχνική είναι καλή όταν ορισμένα μέλη της ομάδας σας έχουν την τάση 

να παραμένουν ήσυχα καθ 'όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. 
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Κάθε ομάδα ορίζει εκπροσώπους (δύο για επίθεση και δύο για άμυνα). 

Διεξάγετε μια μίνι συζήτηση για το θέμα, δίνοντας σε μία ομάδα αρκετά λεπτά 

για να παρουσιάσουν το επιχείρημά τους, και στη συνέχεια η άλλη ομάδα ένα 

λεπτό για την αντίκρουση. 

Μετά την παρουσίαση και των δύο ομάδων, αφήστε λίγο χρόνο για να 

προχωρήσετε. 

 

Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση: 

Όταν ηγείστε σε μια συνεδρία, η μέθοδος Round Robin καταιγισμού ιδεών 

επιτρέπει στον καθένα να εμπλακεί και να συνεισφέρει. Απλά φροντίστε να 

αντιμετωπίζετε κάθε ιδέα με το ίδιο βάρος. Και προσπαθήστε να 

αποθαρρύνετε τους ανθρώπους από το να λένε "X ήδη ανέφερε την ιδέα 

μου". Εάν συμβεί αυτό, πείτε ότι θα επιστρέψετε σε αυτά στο τέλος, ώστε να 

έχουν χρόνο να σκεφτούν κάτι νέο. 

  



 

13 
 

 
TDB Σενάρια 

 

 

 

TDB Σενάριο 02 : ΜΕΡΟΣ 01 (4 ώρες) 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ 

Διάρκεια: μέγιστο 45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στο θέμα του εργαστηρίου: Ψηφιακός 

εθισμός ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη ανάγκη για 

χρήση ψηφιακών συσκευών όπως υπολογιστές, smartphones και συστήματα 

παιχνιδιών. 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μη τυπικής μάθησης, ο εκπαιδευτής θα 

επικεντρωθεί σε τρία διαφορετικά είδη ψηφιακών εθισμών που 

περιλαμβάνουν: (α) εθισμός τηλεφώνου, (β) τον εθισμό στο διαδίκτυο και (γ) 

τον εθισμό στα κοινωνικά μέσα.. 

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία) 

Διάρκεια: 180 λεπτά 

Στόχος: Η νεολαία θα προσδιορίσει τα αίτια και τα αποτελέσματα τριών 

διαφορετικών τύπων ψηφιακού εθισμού. 

Υλικά και προετοιμασία: χαρτί χοντρό, ταινία, δείκτες; χαρτί, στυλό και 

ντοσιέ. Παρέχετε σε κάθε μαθητή κενό χαρτί και στυλό για να δημιουργήσει 

ένα δέντρο αιτίας και αποτελέσματος - κάθε ρίζα του δέντρου 

αντιπροσωπεύει μια αιτία προβλήματος και κάθε κλάδος αντιπροσωπεύει ένα 

σύμπτωμα. 

Ι. Έναρξη: συμμετοχή, ανακοινώσεις, επισκόπηση ημερήσιας διάταξης (20 

λεπτά) 

Εναρκτήρια Δήλωση (σε όλο τον κόσμο): Κάτι που έκανα κι έκανε τη διαφορά 

(π.χ. μπορεί να είναι μεγάλο ή μικρό - χαμογέλασε σε έναν φίλο, συγκέντρωσε 

χρήματα για μια αιτία, δούλεψε). 

   TDB Σενάριο 02 -  ΩΡΑ ΜΕ ΩΡΑ 
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ΙΙ. Προθέρμανση: Ελεύθερη σύνδεση (10 λεπτά) 

Σε έναν κύκλο, να αρχίσει κάποιος να λέει μια λέξη, και να γίνει ο γύρος με 

κάθε πρόσωπο να λέει το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό. 

Υπενθυμίστε τους να το εφαρμόσουν σωστά! 

III. Μα γιατί? (120 λεπτά) 

Ελέγξτε τα τρία διαφορετικά είδη ψηφιακού εθισμού και περιουσιακών 

στοιχείων που προσδιορίστηκαν από τους νέους στις προηγούμενες 

περιόδους σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού θέματος ή των 

θεμάτων που επιλέχθηκαν από τη νεολαία. Εξηγήστε ότι σήμερα θα 

προσπαθήσετε να εντοπίσετε τις ρίζες αυτού του ζητήματος. Τονίστε ότι ο για 

να μπορέσει να γίνει η αλλαγή πρέπει να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος. 

Ξεκινήστε με ένα παράδειγμα που εξηγεί τη διαφορά μεταξύ αιτίας και 

αποτελέσματος. 

Ο ψηφιακός εθισμός είναι ένα καλό παράδειγμα: κάντε τη νεολαία να 

εντοπίσει τι μπορεί να προκαλέσει  κάποιον να εθιστεί ψηφιακά και ποια είναι 

τα αποτελέσματά του ή τα συμπτώματά του. 

Βήμα 1: Γράψτε ένα βασικό ζήτημα ή πρόβλημα στον πίνακα ή σε χοντρό 

χαρτί. Τώρα ζητήστε από τους μαθητές να δηλώσουν γιατί αυτό είναι ένα 

πρόβλημα. Αφού έχουν δημιουργήσει έναν κατάλογο, επιλέξτε μία από τις πιο 

σημαντικές αιτίες που έθεσαν και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία 

για τη συγκεκριμένη αιτία. Αυτό κάντε το τουλάχιστον μία φορά. 

Βήμα 2: Διαίρεση σε ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει μία από τις αιτίες από 

το τελευταίο Μα γιατί? Λίστα που δημιουργήσατε από τον καταιγισμό ιδεών 

του Βήματος 1. Έχετε έναν εταίρο να ρωτήσει "Γιατί" κι έναν άλλον εταίρο να 

απαντήσει. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να αναδειχθεί η ρίζα του 

προβλήματος. Έχετε τους εταίρους να αλλάζουν ρόλους και να αλλάζουν 

αίτια από τη λίστα. 
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Βήμα 3: Συζήτηση με τους συμμετέχοντες. 

• Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος; 

Πότε κατάλαβαν πως είχαν φτάσει; Πώς μπορείτε να πείτε ένα σύμπτωμα 

από μια αιτία; Είναι μερικά πράγματα τόσο αιτίες όσο και αποτελέσματα; 

IV. Δραστηριότητα: χαρτογράφηση ιδεών (20 λεπτά)  

Ως ομάδα, χρησιμοποιήστε απαντήσεις από το Μα γιατί? Δραστηριότητα και 

οδηγήστε τους συμμετέχοντες μέσω ενός Χάρτη Σεναρίων Αιτίου 

Αποτελέσματος (ή Δέντρου). Μπορείτε να το κάνετε αυτό ως μεμονωμένη 

δραστηριότητα ή ως πλήρης ομάδα. Οι ερωτήσεις καθώς προχωράτε θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν: Γιατί το νομίζετε αυτό; Πες μου κι άλλα. 

Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα; 

• Ενθαρρύνετε όλες τις απαντήσεις, ακόμη και αν υπάρχει διαφωνία. 

Διαφορετικές προοπτικές είναι σημαντικές. 

V. Κλείσιμο (10 λεπτά) 

Δήλωση κλεισίματος (σε όλο τον κόσμο): Τι μάθατε από αυτή τη 

δραστηριότητα; 
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TDB Σενάριο 02: ΜΕΡΟΣ 02 (4 ώρες) 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ SMARTPHONE 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία) 

Διάρκεια: μέγιστο 60 λεπτά 

Σε αυτή την άσκηση, ένας βοηθός βάζει κάθε συμμετέχοντα να γράψει την 

"βέλτιστη" ερώτηση και την "χείριστη" ερώτηση. Για παράδειγμα, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να ρωτήσουν: "Ποιο είναι το χειρότερο smart-

phone;" ή "Ποιο είναι το καλύτερο smartphone που έχετε δει ποτέ;" Συλλέξτε 

τα ερωτήματα και βάλτε τα σε μια "βέλτιστη" σειρά και σε μια "χείριστη" 

σειρά, αντίστοιχα, και τα μέλη της ομάδας να γυρνούν και να απαντούν σε 

ερωτήσεις από κάθε σειρά. 

Αυτό το απλό παγοθραυστικό βοηθά τους ανθρώπους να χαλαρώσουν και 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νέες ομάδες και για όσους εργάζονται εξ 

αποστάσεως. Για νέες ομάδες, μπορεί να προωθήσει τις εργασιακές σχέσεις 

και να ξεκινήσει συνομιλίες. Για απομακρυσμένες ομάδες, είναι μια εξαιρετική 

ευκαιρία να μάθουν για τους ανθρώπους που σπάνια συναντούν 

αυτοπροσώπως. 

Στόχος: Παγοθραύστη, επικοινωνία, συγκόλληση 

Μέγεθος ομάδας: Μεσαία ομάδα 

Απαιτούμενα υλικά: Κανένα 

Σημειώσεις: Ελάχιστη ρύθμιση, φθηνή, απομακρυσμένη ομάδα 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Υπέρ and Κατά των Smartphones 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία) 

Διάρκεια: 180 λεπτά 

Στόχοι:  

Η νεολαία θα μάθει τα θεμέλια της καλής επικοινωνίας και πρακτικής που 
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εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις τους σχετικά με τον ψηφιακό 

εθισμό. 

Ι. Έναρξη: συμμετοχή, ανακοινώσεις, επισκόπηση ημερήσιας διάταξης (30 

λεπτά) 

Εναρκτήρια Δήλωση: Πείτε έναν κανόνα ή νόμο για τον οποίο αισθάνεστε 

έντονα - είτε "υπέρ" είτε "κατά" (π.χ., εθισμός τηλεφώνου, εθισμός στο 

διαδίκτυο, εθισμός κοινωνικών μέσων, κανόνες ψηφοφορίας). 

ΙΙ. Χτίζοντας την κοινότητα: δημιουργία μιας σελίδας στο Facebook (20 

λεπτά) 

Προσποιηθείτε ότι είστε αλλοδαπός που δεν ξέρει πώς να κάνει μια σελίδα 

στο Facebook. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καθοδηγήσουν τον αλλοδαπό 

βήμα προς βήμα για το πώς να την κάνει. Πάρτε κάθε πρόταση όσο το 

δυνατόν κυριολεκτικά για να καταδείξετε τη σημασία του να είστε 

συγκεκριμένοι και διεξοδικοί. Πραγματοποιήστε μια σύντομη συζήτηση για να 

διευκρινίσετε τα σημεία και επιτρέψτε στους μαθητές να εκφράσουν την 

απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν με 

τον αλλοδαπό. 

III. Δραστηριότητα: Άξια γέλιου συζήτηση (90 λεπτά) 

Εισαγάγετε τη συζήτηση ως ένα σημαντικό στοιχείο της ηγεσίας. Προβολή 

βίντεο κλιπ μιας σημαντικής συζήτησης για την απεικόνιση καθημερινών 

εφαρμογών, ει δυνατόν. 

Κλιπ από τηλεοπτικά προγράμματα με σκηνές αίθουσας δικαστηρίων 

λειτουργούν επίσης καλά. 

Χωρίστε την ομάδα σε δύο πλευρές για μια συζήτηση σχετικά με ένα γελοίο 

ζήτημα, όπως η σημασία του να φοράς κάλτσες που ταιριάζουν. Εντός αυτών 

των δύο ομάδων, ορίστε ποιος θα διατυπώσει επιθετικά επιχειρήματα και 

ποιος θα καταλήξει σε αμυντικά επιχειρήματα. Δώστε και στις δύο πλευρές 

10-15 λεπτά να διατυπώσουν τα επιχειρήματά τους και να εδραιώσουν τα 

"σχέδια επίθεσής" τους. 
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Κάθε ομάδα ορίζει δύο εκπροσώπους (δύο για επίθεση και δύο για άμυνα).  

 

Διεξάγετε μια μίνι συζήτηση σχετικά με τον ψηφιακό εθισμό, δίνοντας στην 

μια ομάδα αρκετά λεπτά να παρουσιάσουν το επιχείρημά τους, και στη 

συνέχεια στην άλλη ομάδα ένα λεπτό για την αντίκρουση. Μετά την 

παρουσίαση και των δύο ομάδων, αφήστε λίγο χρόνο για να προχωρήσετε. 

Αφήστε τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο για να καταδείξουν πώς οι 

συζητήσεις μπορούν να ξεφύγουν, ακόμη και αν δεν αφορούν σε τίποτα 

σημαντικό. 

IV. Αναφορά (30 λεπτά) 

Πραγματοποιήστε μια συζήτηση σχετικά με την εμπειρία της συζήτησης που 

επικεντρώνεται στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. 

Πώς θα μπορούσαν οι συνομιλητές να είναι αποτελεσματικότεροι; Ποια ήταν 

τα πλεονεκτήματα των μεθόδων επικοινωνίας και έκφρασης; 

 

V. Κλείσιμο: (10 λεπτά) 

Δήλωση κλεισίματος: Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η συζήτηση στην 

καθημερινή σας ζωή με την οικογένεια και τους φίλους σας; Πώς θα 

μπορούσαν οι δεξιότητες στην συζήτηση να σας κάνουν έναν καλύτερο 

μαθητή; Έναν καλύτερο φίλο; 
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TDB Σενάριο 01: ΜΕΡΟΣ 01 (4 ώρες) 

Ψηφιακός Εθισμός vs. Ψηφιακή αποτοξίνωση  

Διάρκεια: μέγιστο 45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στο θέμα του εργαστηρίου: Ψηφιακός 

εθισμός ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη ανάγκη για 

χρήση ψηφιακών συσκευών όπως υπολογιστές, smartphones και συστήματα 

παιχνιδιών. 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της μη τυπικής μάθησης, ο εκπαιδευτής θα 

ορίσει τον «ψηφιακό εθισμό» 

• επεξήγηση του τι προκαλεί ψηφιακό εθισμό, συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών παραγόντων κινδύνου 

• περιγραφή για τα σημεία και τα φυσικά και συμπεριφορικά συμπτώματα 

του ψηφιακού εθισμού. 

• Προσδιορισμός ψηφιακού εθισμού σε δείγματα και 

• συζήτηση για τις επιλογές θεραπείας από τον ψηφιακό εθισμό 

Ποιανού γραφείο είναι αυτό, Τέλος πάντων? 

Παιχνίδι Οικοδόμησης Ομάδας (Σπάσιμο του πάγου) 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Τα μέλη της ομάδας στέλνουν μια φωτογραφία από το γραφείο του σπιτιού 

στον επικεφαλής της ομάδας ή τον βοηθό. Ο βοηθός δείχνει στην ομάδα μια 

εικόνα και η ομάδα πρέπει να μαντέψει ποιανού γραφείο είναι. Οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να δηλώσουν γιατί νόμιζαν ότι ένα 

συγκεκριμένο γραφείο ανήκε σε ένα συγκεκριμένο μέλος της ομάδας. Για 

άλλες παραλλαγές του παιχνιδιού, μπορείτε επίσης να επαναλάβετε για άλλα 

στοιχεία, όπως τα Social media, τα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας κ.λπ. 

Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί καλά με τη συλλογή απομακρυσμένων 

   TDB Scenario 03 -  ΩΡΑ ΜΕ ΩΡΑ 
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ομάδων σε μια συνομιλία μέσω βίντεο. 

Αυτή η δραστηριότητα δίνει στους συναδέλφους την ευκαιρία να γνωριστούν 

καλύτερα. 

Ενθαρρύνει τη συνεργασία και την καλύτερη επικοινωνία. 

Είναι επίσης ιδανικό για διασκέδαση. 

Στόχος: Σπάσιμο του πάγου, συνεργασία, διασκέδαση 

Μέγεθος ομάδας: Δεν υπάρχει όριο, αλλά τουλάχιστον τρία άτομα 

Χρόνος: 60 λεπτά. 

Απαιτούμενα υλικά: Υπολογιστής, smartphone 

Σημειώσεις: Φτηνό, ελάχιστες ρυθμίσεις, γρήγορες, απομακρυσμένες 

ομάδες 

Ψηφιακή εθισμός: Εξερευνώντας την ηγετική θέση 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία): 

Διάρκεια: 180 λεπτά 

Στόχος: 

Η νεολαία θα προσδιορίσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικές στρατηγικές 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διευκόλυνσης και της ηγεσίας στη 

διαδικασία ψηφιακής αποτοξίνωσης. 

Ι. Έναρξη: συμμετοχή, ανακοινώσεις, επισκόπηση ημερήσιας διάταξης (20 

λεπτά) 

Εναρκτήρια Δήλωση: Σε τι θέλετε να εργαστείτε (ένας στόχος για τη μείωση 

του ψηφιακού εθισμού); 

ΙΙ. Οικοδόμηση Κοινότητας: όλοι στο σκάφος! (30 λεπτά) 

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί να συνεργαστούμε πολύ στενά  για να 

λύσουμε ένα πρακτικό, φυσικό πρόβλημα. Τονίζει την ομαδική επικοινωνία, 

τη συνεργασία, την υπομονή και τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 

καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη φυσική αυτονομία και τη φυσική 

εγγύτητα. Ζητήστε από ολόκληρη την ομάδα να προσπαθήσει να χωρέσει σε 
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μια μικρή περιοχή, η οποία μπορεί να επισημανθεί με μια μικρή πλατφόρμα, 

ένα κύκλο σχοινιού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, μειώνετε την περιοχή (π.χ. 

αλλάξτε πλατφόρμες, συρρικνώστε τον κύκλο) και επαναλάβετε. Πόσο 

μακριά μπορεί να πάει η ομάδα; 

Προσοχή: Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σωματικά 

άνετα για να φτάσουν κοντά και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον. 

III. Κατάσταση ρόλου της ηγετικής παρουσίας (120 λεπτά)  

Βήμα 1: Ζητήστε από τους νέους να βρουν ένα παράδειγμα κάθε τύπου 

ηγεσίας. Ποιο στυλ είναι πιο γνωστό σε αυτά; Υπάρχουν στυλ με τα οποία 

είναι περισσότερο ή λιγότερο άνετα; Ποιο στυλ βλέπουν τα περισσότερα σε 

α) αίθουσες διδασκαλίας, (β) αθλητικές ομάδες, (γ) ομότιμες ομάδες; 

Βήμα 2: Διαχωρίστε την ομάδα σε πέντε μικρές ομάδες. Ζητήστε από τις 

ομάδες να έρχονται με ένα skit που αποδεικνύει την πρόκληση που 

περιγράφεται στο παιχνίδι ρόλων και μια λύση για την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης. Παρατηρήστε να προσδιορίσετε ποιο ηγετικό στυλ - ή 

συνδυασμό στυλ - η λύση περιλαμβάνει. 

Βήμα 3: Αναφορά μετά από κάθε σενάριο αναπαραγωγής ρόλων. Ζητήστε 

πρόσθετες λύσεις. Έχει κάποιος από αυτούς βιώσει τέτοιου είδους 

κατάσταση; Τι συνέβη? Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Πώς 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ηγεσίας σε αυτήν την ομάδα ή στο 

πρόγραμμα; Τι στυλ αναγνωρίζετε στην εργασία σε μια τυπική συνεδρία; 

IV. Κλείσιμο (10 λεπτά) 

Δήλωση Κλεισίματος: Συμπληρώστε τη δήλωση "Ένας ηγέτης είναι κάποιος 

που ..." 
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TDB Σενάριο 03: ΜΕΡΟΣ 02 (4 ώρες) 

Εργαστήριο για την Ψηφιακής Αποτοξίνωση 

Διάρκεια: μέγιστο 60 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στις πιο ισορροπημένες ψηφιακές 

στρατηγικές έτσι ώστε η νεολαία να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και το στρες 

που συνδέονται με την υπερσύνδεση. Γνωρίστε τις αρνητικές επιπτώσεις της 

υπερσύνδεσης και τα οφέλη της αποσύνδεσης. Καταλάβετε ότι οι άνθρωποι 

έχουν το δικαίωμα να αποσυνδέονται και Πώς να ελέγξετε τους κινδύνους και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. 

Ο τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν για την πρόληψη των 

ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική ή ακατάλληλη 

χρήση ψηφιακών εργαλείων. 

Ηγέτης της Ψηφιακής  ‘Δίαιτας’ 

Μελέτη Περίπτωσης (Εργασία) 

Διάρκεια: 180 λεπτά 

Στόχος: 

Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής προσθήκης και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν ορισμούς στον εαυτό 

τους και στην κοινότητά τους. 

Ι. Έναρξη: συμμετοχή, ανακοινώσεις, επισκόπηση ημερήσιας διάταξης (20 

λεπτά) 

Εναρκτήρια Δήλωση: Ένα ψηφιακό εθισμένο άτομο είναι κάποιος που ... 

ΙΙ. Προθέρμανση: εικόνα καθρέφτη (30 λεπτά) 

Προσκαλέστε έναν εθελοντή να σταθεί μπροστά σας περίπου 2 ή 3 μέτρα 

μακριά. Δώστε εντολή στον εθελοντή να "καθρεφτίσει" όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα, ό, τι κάνετε, σαν να ήταν η πραγματική σας αντανάκλαση. Κάντε 

τις κινήσεις σας ενδιαφέρουσες και αρκετά αργές για να ακολουθήσει το 

άλλο άτομο. Να είστε αστείος ή να συμπεριλάβετε μια εργασία όπως το 
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βούρτσισμα των δοντιών σας. 

Η επίδειξη συμβάλλει στη χαλάρωση των αναστολών. Αφού οι νέοι 

κατανοήσουν τη δραστηριότητα, ζητήστε τους να μπουν σε ζευγάρια και να 

αναπαράγουν τις κινήσεις του άλλου προσώπου. 

 

III. Ιδανικά πορτρέτα ηγέτη (90 λεπτά)  

Εξηγήστε ότι η νεολαία θα δημιουργήσει τώρα έναν ιδανικό ηγέτη για την 

ψηφιακή «Διατροφή». Ανατρέξτε στις αφίσες και τους ορισμούς της ηγεσίας 

από την προηγούμενη συνεδρία. 

Βήμα 1: Διαχωρίστε τη νεολαία σε ζεύγη και δώστε σε κάθε ζευγάρι ένα 

μεγάλο κομμάτι χαρτιού και στυλό, υλικά κολάζ ή άλλα είδη τέχνης. Κάθε 

ζευγάρι θα σχεδιάσει μια καρικατούρα του ιδανικού ηγέτη τους, δίνοντάς του 

τη «Δίαιτά» τους μερικά από τα χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν στον 

καταιγισμό ιδεών της προηγούμενης συνεδρίασης και που θεωρούν 

σημαντικά. Ζητήστε από κάθε ζευγάρι να δημιουργήσει μια λίστα με τα 

χαρακτηριστικά των καλών ηγετών και να σχεδιάσει έναν ηγέτη, αναθέτοντας 

χαρακτηριστικά σε διάφορα μέρη του σώματος. Ενθαρρύνετε την υπερβολή 

των χαρακτηριστικών: Σχεδιάστε ένα μεγάλο χέρι για να βοηθήσετε άλλους, 

ή μεγάλα αυτιά για ακρόαση, μια μεγάλη καρδιά για συμπόνια. 

• Να σκέφτεστε τη νεολαία για το χώρο γύρω από τον ηγέτη τους - τι είναι 

μέσα σε αυτό; 

• Ζητήστε από τους νέους να επιλέξουν ένα όνομα για τον ηγέτη τους και ένα 

ζήτημα που ο ηγέτης τους εργάζεται για να αλλάξει. 

• Ζητήστε από τη νεολαία να αναγνωρίσει τη μεγαλύτερη δύναμη του ηγέτη 

και κάτι που πρέπει να βελτιώσει. 

 

Βήμα 2: Έχετε το κάθε ζευγάρι να μοιράζεται τον ιδανικό ηγέτη με την 

υπόλοιπη ομάδα. 
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IV. Αναφορά (20 λεπτά) 

Δείγμα ερωτήσεων για τη νεολαία: Ποιον ξέρετε που να έχει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά που ονομάσατε; Μήπως κάποιος έρχεται στο μυαλό σας 

καθώς δημιουργήσατε τον ιδανικό ψηφιακό ηγέτη της «Διατροφής»; 

Σκεφτείτε μέλη της κοινότητάς σας που θα θέλατε να είστε όπως αυτά όταν 

μεγαλώσετε. Γιατί; Θεωρούνται ηγέτες; 

Τι γίνεται με αυτούς τι τους κάνει ηγέτες; Τι πρέπει να προσφέρουν στην 

κοινότητα; Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους κοιτάτε θεωρείτε πως δεν 

είναι ηγέτες; Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους; 

V. Κλείσιμο (10 λεπτά) 

Δήλωση κλεισίματος: Αν μπορούσα να ευχαριστήσω ένα άτομο για την 

ηγεσία του στην κοινότητα, θα ήταν ...… 
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