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Αντικείμενο: 
Να γνωρίζεις ποιος μπορεί να σε βοηθήσει αν σε αναστατώσει κάτι στο διαδίκτυο. 
 

 
Δραστηριότητα: 
Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για να συζητήσετε σε ποιους μπορούν να στραφούν οι 
μαθητές για βοήθεια όταν συναντήσουν κάποιο πρόβλημα στο διαδίκτυο. Ίσως θα θέλατε πριν 
τη δραστηριότητα να συζητήσετε με τους μαθητές για τα προβλήματα που έχουν ήδη συναντήσει 
στο διαδίκτυο. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα στις φιλίες τους (π.χ. 
σχόλια που δημοσίευσαν φίλοι τους στα κοινωνικά δίκτυα) ή θέματα με άλλους χρήστες (π.χ. 
ένας παίκτης σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι να μην παίζει σύμφωνα με τους κανόνες). Οι μαθητές 
μπορεί να αναφέρουν ακόμη και τεχνικά προβλήματα (π.χ. να μην φορτώνει μία ιστοσελίδα/ να 
ξεχάσουν ένα κωδικό/ να μη λειτουργεί η ηλεκτρονική συσκευή τους). 
 

 Συζητήστε με τους μαθητές τι έκαναν για να λύσουν το πρόβλημα: 
o Ζήτησαν τη βοήθεια κάποιου;  
o Το αγνόησαν; 
o Κατάλαβαν μόνοι τους τι έπρεπε να κάνουν; 

 
Είναι σημαντικό να τονίσετε ότι η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ενήλικα είναι πάντα ένα 
καλό βήμα για να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. 
 

 
Χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό αρχείο ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν 
την παλάμη τους και να γράψουν σε κάθε δάκτυλο το όνομα κάποιου ατόμου που 
μπορούν να απευθυνθούν αν αντιμετωπίσουν πρόβλημα για οτιδήποτε κατά την 
πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.  

 
 
Κάποιες τυπικές απαντήσεις είναι:  

 Γονείς/ Κηδεμόνες 

 Αδέρφια 

 Άλλο μέλος της οικογένειας (θείος/ θεία/ ξάδερφος/ παππούς κ.τ.λ.)  

 Φίλοι 

 Εκπαιδευτικοί 

 Κάποιος ενήλικας εκτός σχολείου (π.χ. ένας ενήλικας από μια εξωσχολική δραστηριότητα 
που συμμετέχουν) 

 Αστυνομία 

 Ιστοσελίδα ενημέρωσης για σχετικά θέματα 

 Χρήση εργαλείων αναφοράς σε μία ιστοσελίδα ή υπηρεσία 
 
 

Κάποιες απαντήσεις ίσως χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, ειδικά αν οι νέοι είναι ενημερωμένοι 
για τα εργαλεία αναφοράς/ βοήθειας που υπάρχουν σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα και παιχνίδια. 
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