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Η δική μου και η δική
σου ευημερία:
Ο σεβασμός...
ξεκινά από εμένα!

2017

Το Web We Want και το ENABLE ενώνουν τις
δυνάμεις τους ενάντια στον εκφοβισμό

Υποστηρίζεται από τοΠρόγραμμα Daphneτης Ευρωπαϊκής Ένωσης Το περιεχόμενο
του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας ENABLE και
των εταίρων της και σε καμία περίπτωση δεν απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Τίτλος: Η δική μου και η δική σου ευημερία: Ο σεβασμός... ξεκινά από εμένα!
Το Web We Want και το ENABLE ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στον εκφοβισμό
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Σεβάσου το εαυτό σου και έτσι θα σε σεβαστούν
και οι άλλοι.
(Διαδικτυακός) εκφοβισμός

εκφοβισμός

και κάντε τη διαφορά!

είναι η συμπεριφορά που επανειλημμένα
στεναχωρεί κάποιον, τον κάνει να νιώθει
άβολα ή/και να έχει ανασφάλεια. Γίνεται
συνήθως εσκεμμένα και μπορεί να είναι λεκτική
συμπεριφορά, έμμεση και σωματική.

Άσκηση 1
Δείτε τις διαφορετικές καταστάσεις παρακάτω. Μπορούν να θεωρηθούν εκφοβισμός; Γιατί; Γιατί
όχι; Αφού αποφασίσετε, συζητήστε τις εικόνες με έναν στενό σας φίλο για να δείτε πως το βλέπει
και εκείνος/η. Απαντήσατε τα ίδια; Γιατί κάποιοι αντιλαμβάνονται τις καταστάσεις διαφορετικά
σε σχέση με άλλους; Διαλέξτε έναν από τους χαρακτήρες κάθε εικόνας και συζητήστε πώς θα
αντιδρούσατε. Πως θα αντιδρούσαν οι φίλοι σας στην ίδια κατάσταση;
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Ο ορισμός του εκφοβισμού δεν
είναι αυτό που βλέπουμε στις
ταινίες του Χόλιγουντ.
L’ubo, 18 ετών

Πάρτε ιδέες από το ENABLE ΚΣΜ L7R1 που είναι διαθέσιμο στο www.enable.eun.org/implementing_enable και δοκιμαστείτε σε άλλες
καταστάσεις.
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Άσκηση 2
Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, αλλά κρατήστε κρυφές τις απαντήσεις σας.
Προσθέστε τους πόντους σας και στη συνέχεια βρείτε ποιο σύμβολο αντιπροσωπεύει τις
απαντήσεις σας. Ζητήστε από τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο, αλλά μην δείξετε ο ένας στον
άλλον τις απαντήσεις σας. Τώρα μαντέψτε ο ένας το σύμβολο του άλλου και αιτιολογήστε την
επιλογή σας. Το πετύχατε; Επιβεβαιώστε με τους άλλους. Πόσο καλά γνωρίζετε ο ένας τον άλλο
και τι καινούργιο μάθατε;

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω βαθμολόγηση:
Ποτέ =

1

Σπάνια =

2

Μερικές φορές =

Ερώτηση

Ποτέ
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Συχνά =

Σπάνια
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Μερικές
φορές

Πάντα =

Συχνά

5
Πάντα

Είμαι θετικός άνθρωπος και πιστεύω ότι τα
πράγματα θα πάνε καλά στη ζωή μου
Μου αρέσει ο εαυτός μου
Όταν συμβαίνει κάτι, πάντα μιλάω για το πώς
νιώθω
Ξέρω πώς κάνουν τους άλλους να νιώθουν οι
πράξεις μου
Συνήθως ηρεμώ εύκολα όταν θυμώνω με
κάποιον
Αν δω κάποιον να πέφτει θύμα εκφοβισμού,
νιώθω ότι πρέπει να παρέμβω
Όταν ζηλεύω κάποιον, δεν επηρεάζει τη
συμπεριφορά μου προς αυτόν
Όταν διαφωνώ με κάποιον, ευχαρίστως τους
το λέω και τους εξηγώ τον λόγο

ΣΥΝΟΛΟ
*Αν θέλετε να ελέγξετε τις απαντήσεις σας και σε άλλες ερωτήσεις, ανατρέξτε στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο ENABLE Μ1 ΚΣΜ, και
ελέγξτε τη φόρμα ανατροφοδότησης Μ9 R2 που μπορείτε να δείτε στο www.enable.eun.org/implementing_enable/.

Δείτε το αποτέλεσμά σας:
8-15 βαθμούς =

16-20 βαθμούς =

21-25 βαθμούς =

26-32 βαθμούς =

33-40 βαθμούς =

Τι σημαίνουν τα σύμβολα;
Είστε ονειροπόλος
και κάποιες φορές
δεν παρατηρείτε τι
συμβαίνει γιατί ο νους
σας ταξιδεύει.

Πηγή εικόνων: freepik.com
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Παρόλο που κάποιες
φορές είστε ντροπαλός
στην παρέα, είστε εκεί για
τους φίλους σας όταν σας
πουν ότι σας χρειάζονται.

Έχετε πολλή ενέργεια,
αλλά ορισμένες
φορές χρειάζεστε
την ενθάρρυνση των
φίλων σας για να
υπερασπιστείτε τον
εαυτό σας και εκείνους.

Γνωρίζετε καλά
τον εαυτό σας
και αξιολογείτε σε
μεγάλο βαθμό την
ανεξαρτησία σας.

Γνωρίζετε πλήρως τα
δυνατά και τα αδύνατα
σημεία σας και αναζητάτε
πάντα νέες ευκαιρίες.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι
πιο έντονος από τον εκφοβισμό
εκτός διαδικτύου, επειδή το ίντερνετ
δεν ξεχνά τίποτα. Ό,τι γίνεται
στο ίντερνετ είναι πραγματικό,
γι΄αυτό πρέπει να προσέχουμε
τα διαδικτυακά αποτυπώματα που
αφήνουμε!

Λεκτική βία
λόγια που αποτελούν επίθεση,
απειλή ή προσβολή για ένα
άτομο ή μια ομάδα ατόμων βάσει
καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος,
θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή
ανικανότητας

Loris, 18 ετών

Άσκηση 3
Δημιουργήστε μια λίστα 20-30 λέξεων που σχετίζονται με συναισθήματα. Συνεργαστείτε με
κάποιον για να τοποθετήσετε τις λέξεις στα κουτάκια που πιστεύετε ότι ταιριάζουν. Συγκρίνετε
τα αποτελέσματά σας με μια άλλη ομάδα και συζητήστε τις διαφορές. Διαπιστώσατε ότι μερικές
φορές οι άνθρωποι καταλαβαίνουν διαφορετικά την ίδια λέξη; Δώστε παραδείγματα ως προς το
πότε θα χρησιμοποιούσατε μία ή δύο λέξεις από κάθε ομάδα.

Θετικά συναισθήματα

Υψηλή ενέργεια

χαρά, αγάπη, ηρεμία

ενθουσιασμός, έξαρση

Χαμηλή ενέργεια

Αρνητικά συναισθήματα

κούραση, κατάθλιψη, σύγχυση

άγχος, θλίψη, θυμός

Άσκηση 4
Τώρα επιλέξτε πέντε λέξεις για να δημιουργήσετε τα δικά
σας emoticon. Που και πότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε
αυτά τα emoticon; Τα emoticon προκαλούν διαφορετικά
συναισθήματα από τις λέξεις; Γιατί; Εμπνευστείτε από
τα emoticon του Facebook και τα emoji #BeStrong της
Vodafone και επισκεφθείτε το:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html.
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Ριζοσπαστικοποίηση

εκφοβισμός

Φέρσου έξυπνα,
μην το ξεκινάς!

η πράξη ή η διαδικασία κατά την οποία
κάνεις κάποιον να υιοθετήσει ριζοσπαστικές
θέσεις για πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα.

Άσκηση 5
Τι σημαίνει επιρροή; Ποιος ή τι επηρεάζει εσάς και τις πράξεις σας; Σε ποιο βαθμό
επηρεάζονται οι επιλογές σας, για παράδειγμα, το τι φοράτε, τι μουσική ακούτε και ποια gadget
προτιμάτε; Συμπληρώστε τα πλαίσια και επιλέξτε. Πως συγκρίνονται οι απαντήσεις σας με τις
απαντήσεις των συμμαθητών σας;

ΕΣΕΙΣ

Μουσική

Άσκηση 6
Κλίμακα επιρροών: Δείτε τις παρακάτω διαφορετικές
κλίμακες και υποδείξτε το επίπεδο επιρροής που έχετε
στους άλλους και οι άλλοι σε εσάς.

Ντύσιμο

• Στον τρόπο που ντύνομαι
• Στη μουσική που ακούω
• Στις εφαρμογές που κατεβάζω
• Στα πράγματα που μου
αρέσουν
• Στο πώς είμαι

Επηρεάζω

Επηρεάζομαι

Είναι στη φύση
του ανθρώπου να
προσαρμόζεται!
Solène, 11 ετών
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Συχνά επηρεαζόμαστε από τους
άλλους και κάποιες φορές όχι προς
το καλύτερο.
Είναι σημαντικό να είσαι αληθινός με
τον εαυτό σου και να είσαι ο εαυτός
σου!
Solène, 10 ετών

Ζωντανή τέχνη του δρόμου, από τη σκέψη στη
μορφή

2

Άσκηση 1
Κοιτάξτε τα έργα τέχνης του δρόμου (εικόνες 1-6): Τι θέλει να μας πει ο καλλιτέχνης; Τι
συναισθήματα σας προκαλεί; Πως πυροδοτεί ο καλλιτέχνης αυτά τα συναισθήματα; Τι πρέπει να
κάνουμε για να νιώσουν οι άλλοι όπως θέλουμε;

Κανονισμοί για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών
δεδομένων, κ.λπ.. Έχετε ξανακούσει για
αυτά; Τι σημαίνουν για εσάς; Φτιάξτε
ένα δικό σας "σύννεφο" λέξεων.

Το να μοιράζεσαι συγκινητικές
ιστορίες μπορεί να επηρεάσει
πολλούς ανθρώπους θετικά
και ίσως και να τους κάνει να
υψώσουν το ανάστημά τους
ενάντια στον εκφοβισμό.
Ida, 16 ετών

1

Ο Banksy

είναι
καλλιτέχνης
γκράφιτι,
πολιτικός
ακτιβιστής και σκηνοθέτης ταινιών ο οποίος
έχει ως βάση του την Αγγλία, ενώ η ταυτότητά
του δεν έχει μέχρι στιγμής επαληθευθεί. Στα
σατιρικά και ανατρεπτικά έργα τέχνης του
στον δρόμο συνδυάζει το μαύρο χιούμορ με την
τεχνική του διακριτού στένσιλ. Τα έργα του που
περιλαμβάνουν πολιτικά και κοινωνικά σχόλια
βρίσκονται σε δρόμους, τοίχους και γέφυρες σε
πόλεις σε όλο τον κόσμο.*

2

Πηγή: 1 Το γκράφιτι CCTV του Banksy στο Λονδίνο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο - 8 Απριλίου 2015 2 Beit Sahour, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη 18 Ιουνίου: Μια τοιχογραφία του Βρετανού καλλιτέχνη του δρόμου Banksy καλύπτει έναν τοίχο στο χωριό Beit Sahour της Δυτικής Όχθης, 18 Ιουνίου
2014.
* Άρθρο “The Banksy Paradox: 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist, 19 Ιουλίου 2007.

7

3

4

Άσκηση 2
Τώρα επιλέξτε μερικές εικόνες οι ίδιοι (ή ακόμα
καλύτερα, δημιουργήστε μερικές) και ζητήστε
από έναν φίλο σας να σας πει πώς τον/την
κάνει να νιώθει. Αισθάνεστε το ίδιο; Αναλύστε
και κάντε μια λίστα των πραγμάτων που θα
βελτίωναν τα συναισθήματά σας.

5

6

Πηγή: 3,4 Τέχνη του δρόμου στις Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2016. 5 Shutterstock: Δρόμος διακοσμημένος με χρωματιστές ομπρέλες, Μαδρίτη, Χετάφε,
Ισπανία.
6
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Τέχνη του δρόμου στις Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2016*.

*Περισσότερες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en και https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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Επιστροφή στον Δαρβίνο - "Επιβίωση του
ισχυρότερου"

Η “Επιβίωση του ισχυρότερου”
είναι μια φράση που προήλθε από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου ως ένας
τρόπος να περιγραφεί ο μηχανισμός φυσικής επιλογής. Τι γνωρίζετε για τον Δαρβίνο
και την εξελικτική θεωρία; Τι σημαίνει για εσάς η επιβίωση του ισχυρότερου;

Μπορούμε να περιγράψουμε ως ισχυρότερους
εκείνους που έχουν πολλά χρήματα και εξουσία;
Μερικές φορές, οι λιγότερο ισχυροί
προσπαθούν να ανακάμψουν, είναι πράγματι
αυτοί οι ευάλωτοι;

Αναπτυγμένη ενσυναίσθηση
είναι η ικανότητα να κατανοείς ή να συναισθάνεσαι
τι περνάει κάποιος άλλος, δηλαδή η ικανότητα να
μπαίνεις στη θέση του. Ενσυναίσθηση είναι να βλέπεις
με τα μάτια του άλλου, να ακούς με τα αυτιά του και να
αισθάνεσαι με την καρδιά του*.
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Για να αντιμετωπίσουμε
τις διαδικτυακές απειλές
χρειάζεται να αναπτύξουμε την
ενσυναίσθηση και την ανθρωπιά
του κόσμου.
Noelia, 18 ετών

Άσκηση 1
Αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση: Μπείτε στη θέση του άλλου
Κοιτάξτε τις εικόνες 1 και 2 στην επόμενη σελίδα.
Μπορείτε να φανταστείτε πως θα ήταν η ζωή τους;

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991).
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Ποια δουλειά θα σου
άρεσε να κάνεις και
ποια όχι;

1

2

Εργασία στο εργοστάσιο

Πως θα αισθανόσουν αν ήσουν στη
θέση της;
Σενάριο: Το εργοστάσιο κλείνει σε έναν μήνα και
δεν έχεις βρει ακόμα νέα δουλειά. Χρειάζεσαι τα
χρήματα για να στηρίξεις την οικογένειά σου.

Εποχική αγροτική εργασία

Πως θα αισθανόσουν αν ήσουν στη θέση τους;
Σενάριο: Η περίοδος συγκομιδής τελειώνει, ο χειμώνας
έρχεται. Είσαι εποχικός εργάτης και πρέπει να πας πίσω στη
χώρα σου μέχρι τον επόμενο χρόνο.

Η ενσωμάτωση της
ποικιλομορφίας είναι
απαραίτητη για την
αντιμετώπιση των αρνητικών
συναισθημάτων, όπως το
μίσος ή ο ρατσισμός.
João, 19 ετών

Τώρα ρίξτε μια ματιά στα δύο σενάρια παρακάτω
και συζητήστε με τους φίλους σας κατά πόσο σας
επηρέασαν (μεγάλη ή μικρή επίδραση). Πως σας
κάνουν να νιώθετε αυτές οι καταστάσεις;
3

4

Χαμένο πορτοφόλι
Σπασμένο κινητό τηλέφωνο
10

Πηγή: 1,2,3,4 Shutterstock

Απόκτησε πρόσβαση σε
πληροφορίες

Άσκηση 2
Τι σημαίνει να είσαι ψηφιακός πολίτης;
Καταγράψτε τις ιδέες σας στα πλαίσια παρακάτω.
Έπειτα ζητήστε από μερικούς φίλους σας να
κάνουν το ίδιο.

Γίνε δημιουργικός
Εμπλέξου σε μια
κοινωνία

Άσκηση 3
Φτιάξτε τη δική σας checklist λέξεων και πράξεων που
ανεβάζουν την αυτοεκτίμησή σας!

ν στον

μου αρέσου
Καλά πράγματα που
εαυτό μου:
- Ποτέ μην

ν εαυτό σου!
μιλάς άσχημα για το

- Σταμάτα να λες:
-

Δεν μπορώ!

Κάνε μια
αλλαγή,
ξεκίνα
τώρα!

-
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Περισσότερες ιδέες, δραστηριότητες, εργαλεία και διαδικασίες μπορείτε να βρείτε στο
www.webwewant.eu.

Περισσότερες διαδραστικές ασκήσεις για τους
νέους σε 12 γλώσσες!

Ανοίξτε τη συζήτηση για την ασφάλεια στο
διαδίκτυο (eSafety) στην τάξη σας και βρείτε
δημιουργικά σχέδια μαθήματος και φύλλα
εργασιών σε 11 γλώσσες!

Ευχαριστίες:
Δημιουργήθηκε από το European Schoolnet σε συνεργασία με τα προγράμματα
ENABLE και Web We Want.
Σχεδιασμός: Iddi Fix
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Ida, Camille, Solène, Loris, João, Ľuboš, Noelia,
και στα τέσσερα σχολεία από το Βέλγιο-Φλάνδρα, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και
τη Σουηδία. Αποτελούν μέρος του προγράμματος Erasmus+ KA2 “DIG_IT” που
συνέβαλε στη δοκιμή και στην ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου.
Πνευματικά δικαιώματα:
Τίτλος: Η δική μου και η δική σου ευημερία: Ο σεβασμός... ξεκινά από εμένα!
Πνευματικά δικαιώματα: Πνευματικά δικαιώματα: αυτό το έργο έχει την άδεια
Creative Commons
Attribution-SahreAlike 4.0 (CC BY SA 4.0). Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής
της άδειας επισκεφθείτε το:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

