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Μετάφραση: 

Μάθημα 3: Μπορείς να εμπιστεύεσαι τον οποιοδήποτε επικοινωνεί 
μαζί σου διαδικτυακά;

Κατάλληλο για: Ηλικίες 11-14 ετών

Σκοπός: Να επισημάνει στους νέους ότι δεν είναι αξιόπιστοι όλοι όσοι έρχονται σε επαφή 
μαζί τους διαδικτυακά και μπορεί να έχουν μια «κρυφή ατζέντα». 

Αντικείμενο μαθήματος:

Οι μαθητές  να μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι χρήστες επικοινωνούν  μαζί τους διαδικτυακά.

Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κίνητρα και τους λόγους που οι άνθρωποι επικοινωνούν 
μαζί τους online.

Οι μαθητές να μάθουν πως να αναφέρουν/καταγγείλουν  εάν έχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με 
κάποιον στο διαδίκτυο.

Χρόνος: 45 λεπτά Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, κρυφή ατζέντα, 
κίνητρο, εμπιστοσύνη

Απαιτήσεις: PowerPoint, 
παραρτήματα

Προετοιμασία: Τυπώστε αρκετές κόλλες 
εργασίας, εξοικειωθείτε με τις 
προτεινόμενες γνώσεις στο 
φύλλο οδηγιών

Περίγραμμα μαθήματος

Περιεχόμενα Περιγραφή Διαφάνειες Μαθητές Χρόνος

Εκκίνηση Πώς να έχεις κριτική σκέψη 
διαδικτυακά

3-6 Όλοι μαζί 8 λεπτά

Δραστηριότητα 1 Φίλος ή ξένος
7-9 Ζευγάρια 5 λεπτά

Δραστηριότητα 2 Κακόβουλα μηνύματα: Επικίνδυνα 
ή επιβλαβή;

10-17
Μικρές 
ομάδες

20 λεπτά

Δραστηριότητα 3 Δημιουργία λίστας ελέγχου 18 Ζευγάρια 7 λεπτά

Δραστηριότητα 4 Ώρα προβληματισμού και 
ανακεφαλαίωσης

19-21 Όλοι μαζί 5 λεπτά
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Πριν ξεκινήσετε
Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα 
αισθάνονται άνετα και ικανοί να συμμετάσχουν. Μπορεί να θέλετε να αναθεωρήσετε τη διάταξη 
των καθισμάτων της αίθουσας διδασκαλίας και να ορίσετε σαφείς κανόνες για τη διάρκεια κάθε 
δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο 
συνοδευτικό έγγραφο “Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς”.

Εκκίνηση: Πώς να έχεις κριτική σκέψη διαδικτυακά                                                 8 λεπτά

Ανατρέξτε στην ορολογία από το Μάθημα 1. Ζητήστε ξανά από τους μαθητές  να εξηγήσουν  πως 
αντιλαμβάνονται τις  λέξεις «εμπιστοσύνη», «κρυφή ατζέντα» και «κριτική σκέψη». Χρησιμοποιήστε το 
σύννεφο λέξεων για να υποστηρίξετε τις συζητήσεις γύρω από αυτές τις λέξεις. (Διαφάνεια 3)

Ξεκινήστε συζητώντας πώς οι μαθητές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα, τις εφαρμογές και το 
Διαδίκτυο για να επικοινωνούν με άλλους.

Ποια είναι τα αγαπημένα τους apps / games / websites για να επικοινωνούν και γιατί; (Διαφάνεια 4).
Γιατί είναι σημαντικό να σκεφτούμε κριτικά τις διαδικτυακές επαφές  που έχουμε; Τι πρέπει να 
σκεφτόμαστε; (Διαφάνεια 5).

Προτρέψτε τους μαθητές σας να βρουν παραδείγματα, αλλά μπορείτε να τους βοηθήσετε με τις 
παρακάτω προτάσεις προκειμένου είτε να «τονωθεί» η συζήτηση είτε να οδηγηθούν στη σωστή 
απάντηση.

• Ποιος είναι; Λέει  ποιος είναι ή είναι σαφές από το μήνυμα / σχόλιο;

• Πώς τον γνωρίζω; Είναι κάποιος που γνωρίζω στον πραγματικό κόσμο ή μόνο στο διαδίκτυο; 
(Οικογένεια, φίλος, συνομήλικος , ξένος κ.τ.λ.)

• Τι θέλει; Είναι ξεκάθαρο γιατί στέλνει μήνυμα / κάνει σχόλιο ή υπάρχει κάτι που σε κάνει να 
υποψιαστείς το λόγο επικοινωνίας; 

• Περίμενες το μήνυμα; Είναι αυτό το μήνυμα / σχόλιο μια απάντηση ή στο πλαίσιο μιας συζήτησης; 
Ή μήπως είναι μια απροσδόκητη επαφή;

• Μήπως σου ζητούν  να κάνεις κάτι; Σου  προτείνουν να στείλεις κάτι; Να πας κάπου; Να κλικάρεις 
κάτι;

• Ποιός είναι ο τόνος του; Πώς μιλούν σε σένα; Είναι ασυνήθιστα ευγενικός ή πιεστικός;

• Διατυπώνει οποιεσδήποτε αξιώσεις; Ισχυρίζεται ότι κάτι είναι αλήθεια για το οποίο δεν είσαι 
βέβαιος; Χρησιμοποιεί γενικές αλήθειες ή κάποιο συγκεκριμένο γεγονός; Υπόσχεται ότι κάτι θα 
συμβεί ή δε θα συμβεί αν  κάνεις κάτι που έχει ζητήσει;

Τώρα ζητήστε από τους μαθητές να εξετάσουν εάν η διαδικτυακή επικοινωνία  είναι πάντα αξιόπιστη 
με βάση όλα αυτά που μόλις συζητήθηκαν (διαφάνεια 6).  Σε αυτό το σημείο οι μαθητές μπορούν 
να μοιραστούν τη στρατηγική που χρησιμοποιούν εκείνοι, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μια 
ηλεκτρονική επαφή είναι αξιόπιστη ή όχι.
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Δραστηριότητα 1: Φίλος ή άγνωστος;                                                                             7 λεπτά

Διαχωρίστε την τάξη σε ζευγάρια και ζητήστε τους να συντάξουν  μια λίστα με τους λόγους που 
κάποιος επικοινωνεί διαδικτυακά με κάποιον άλλο (Διαφάνεια 7). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί 
ότι μιλάμε για διαδικτυακή επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει και ανθρώπους που δε γνωρίζουν 
οι μαθητές  στην πραγματική ζωή. Προτρέψτε στους μαθητές να δώσουν απαντήσεις και  
συμπεριλάβετε τους παρακάτω πιθανούς λόγους στη συζήτησή σας.

Επικοινώνησε κάποιος μαζί σου: 

• Για να σου πουλήσει κάτι: π.χ. τα οφέλη ενός προϊόντος μπορεί να εμφανίζονται υπερβολικά  
δελεαστικά σε μια διαφήμιση. 

• Για να σε κάνει να κάνεις κάτι: π.χ. ένα άρθρο μπορεί να έχει υπερβολή στην επικεφαλίδα 
προκειμένου να σε προσελκύσει να κάνεις κλικ σε αυτό.

• Για να σε πείσει: π.χ. κάποιος μπορεί να μοιραστεί μια ανακριβή ιστορία για κάποιον άλλον 
προκειμένου να σε πείσει να ψηφίσεις υπέρ αυτού του προσώπου στις εκλογές/διαγωνισμό κ.τ.λ.

• Για να αλλάξεις τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σου - π.χ. κάποιος μπορεί να δημοσιεύσει ένα 
βίντεο το οποίο επεξεργάστηκε για να στείλει ένα  συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με  θρησκευτικές 
πεποιθήσεις ή απόψεις.

Συζητήστε πως  κάποιος μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας στο διαδίκτυο (Διαφάνεια 8).
Προτεινόμενες απαντήσεις: με το να συμπεριφέρεται όμορφα, με το να σας υποβάλει ερωτήσεις, 
με το να σας προτείνει  να δοκιμάσετε νέα πράγματα.

Ορισμένες απαντήσεις από τη δεύτερη ερώτηση μπορεί να μοιάζουν με το πώς ένας καλός φίλος 
ενδέχεται να συμπεριφέρεται στο διαδίκτυο (διαφάνεια 9). Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν 
ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός διαδικτυακού φίλου που μπορούν να εμπιστευτούν  και κάποιου 
που δεν γνωρίζουν, παραδείγματος χάριν ενός ξένου που θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους με 
κακόβουλο σκοπό. 

Εξηγήστε στην ομάδα ότι ένας φίλος συνήθως δεν έχει «κρυφή ατζέντα» για να θέλει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη μας, ενώ ένας ξένος μπορεί. Είναι σημαντικό να είμαστε  πάντα επιφυλακτικοί στο ποιόν 
εμπιστευόμαστε και να μην επιτρέπουμε να μας επηρεάζει κανείς με οποιονδήποτε τρόπο.

Δραστηριότητα 2: Επικίνδυνα μηνύματα                                                                         8 λεπτά
Αυτή η δραστηριότητα προτρέπει τους νέους να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους για κριτική σκέψη. 
Θα χρειαστεί να εξετάσουν μηνύματα διαδικτυακών επαφών και να αξιολογήσουν το κατά πόσο αυτά 
τα μηνύματα είναι επικίνδυνα ή όχι (Διαφάνεια 10).

Πριν ξεκινήσετε
Εξηγήστε στην τάξη ότι θα δουν μια σειρά από 5 μηνύματα απεσταλμένα  από τους ανθρώπους στο 
διαδίκτυο τους οποίους δε γνωρίζουν απαραίτητα στην πραγματική ζωή.

Διαχωρίστε την τάξη σε ομάδες των 5 ατόμων και εξηγήστε ότι κάθε ομάδα θα ακολουθήσει και από 
ένα παράδειγμα συνομιλίας όπως εμφανίζονται στις διαφάνειες  11-14. Καθώς κάθε ομάδα διαβάζει 
τη συνομιλία, ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν τα εξής:
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Επικίνδυνο ή επιβλαβές

Αφού διαβάσετε τα μηνύματα όλοι μαζί ζητήστε από τους μαθητές να σημειώσουν  όταν ή αν 
τα μηνύματα αρχίσουν να φαίνονται επικίνδυνα και να συζητήσουν τις τέσσερις ερωτήσεις  στη 
διαφάνεια 10. Ποιο είναι το πιθανό κίνητρο ή η ατζέντα του αποστολέα; Αφιερώστε 5 λεπτά.
Μόλις τελειώσουν οι περισσότερες ομάδες, ζητήστε από την τάξη να εξετάσει τη διαφάνεια 15 και 
να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ κινδύνου και βλάβης. Ορισμένα μηνύματα που λαμβάνουμε μέσω 
διαδικτύου θα μπορούσαν να έχουν υψηλό παράγοντα κινδύνου  και θα μπορούσαν να γίνουν 
επικίνδυνα εάν εμπλακούμε. Ωστόσο, ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να μην προκαλούν σοβαρή βλάβη 
στο άτομο.

Για παράδειγμα, εάν πέσουμε θύμα  cyberbullying με τη μορφή μηνυμάτων, η βλάβη μπορεί να είναι 
μέτρια έως υψηλή, ανάλογα με το χαρακτήρα μας και άλλους παράγοντες.  Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα μηνύματα θα μπορούσαν να έχουν μακρόχρονη επίδραση σε ένα άτομο, και ανάλογα 
με το τι λέγεται, ο κυβερνο-εκφοβισμός μπορεί να γίνει επικίνδυνος εάν εμπλέκονται απειλές και, ως 
εκ τούτου, ο κίνδυνος είναι υψηλός.

Ως τάξη, συζητήστε το παράδειγμα στη διαφάνεια 15 που θα μπορούσε να διαβαστεί με 
διαφορετικούς τρόπους. 

Το κατά πόσο το αντιλαμβανόμενο επίπεδο δυνητικής ζημίας μπορεί να είναι χαμηλό εξαρτάται από 
τα βιώματα  των μαθητών, τον κίνδυνο ή τα «επικίνδυνα αποτελέσματα» της λήψης ενός τέτοιου 
μηνύματος και από το εάν  οι μαθητές πιστεύουν ότι το άτομο απλώς θέλει να επικοινωνήσει μαζί 
τους. Ωστόσο, εάν οι μαθητές λαμβάνουν αρκετά συχνά μηνύματα και εάν γνώριζαν ότι η συζήτηση 
θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, ο κίνδυνος θα μπορούσε να είναι υψηλότερος.  Αν ανησυχούσαν 
ότι κάποιος επικοινωνεί μαζί τους με κακόβουλο σκοπό, όπως να τους εκμεταλλευτεί ή να τους 
βλάψει, τότε ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εξηγήστε ότι θα πρέπει να κάνουν την ίδια διαδικασία και για 
το δικό τους τελικό μήνυμα.

Άτυπη ευκαιρία αξιολόγησης: Αυτή η δραστηριότητα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για να 
αποκτήσετε μια εικόνα για την αντίληψη των μαθητών σας σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους: 
αν μπορούν να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους σε πρώτη φάση, πώς θα διαχειριστούν αυτόν 
τον κίνδυνο και αν θα χαρακτηρίσουν το θέμα επικίνδυνο ή επιβλαβές. 

Επόμενο βήμα

Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε ομάδα να γυρίσει ανάποδα  τη σελίδα του φύλλου εργασίας  και 
να τοποθετήσει στο γράφημα «επικίνδυνο ή επιβλαβές» το μήνυμα που της αντιστοιχεί. Αφιερώστε 
πέντε λεπτά.

Για να βοηθήσετε τους μαθητές, ζητήστε τους να εξετάσουν τα εξής:
• Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση;
• Τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να συμβεί;
• Πώς μπορεί κάποιος να αισθανθεί εάν υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης;
• Τι προκαλεί η βλάβη; - Θα μπορούσε να είναι ψυχολογική, δυσφημιστική, συναισθηματική ή και 

σωματική.

• Θα εμπιστευόσασταν αυτό το άτομο;
• Τι ζητάει;
• Θα μπορούσαν τα μηνύματα να διαβαστούν με διαφορετικό τρόπο;
• Υπάρχει πιθανός κίνδυνος;

 Αφιερώστε 3-5 λεπτά να διαβάσετε τα μηνύματα όλοι μαζί. 
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Υποστήριξη μαθητών με πρόσθετες ανάγκες: Ίσως επιθυμείτε να υλοποιήσετε  αυτή τη 
δραστηριότητα ως μικρή ομάδα ακολουθώντας  μία μόνο συνομιλία. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία 
να επιλέξετε το παράδειγμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικότερο για τους μαθητές σας. Τα άλλα 
παραδείγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  σε επόμενα μαθήματα ή για ανεξάρτητη 
εργασία.

Σημείωση: Για τη δραστηριότητα αυτή είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ενήλικες και οι νέοι 
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους διαφορετικά. Οι ενήλικες μπορούν να χρησιμοποιήσουν  τις 
εμπειρίες τους  και άλλες γνώσεις κατά την αξιολόγηση ενός κινδύνου και ίσως να μπορούν να 
διακρίνουν πιο εύκολα τον κίνδυνο που κρύβεται πίσω από μια κατάσταση που σε πρώτη φάση 
μπορεί να φαίνεται ακίνδυνη.

Για τους νέους, αυτή η πρόβλεψη πιθανής βλάβης μπορεί να μην είναι ευδιάκριτη. Μπορούν επίσης 
να υποβαθμίσουν το επίπεδο κινδύνου και βλάβης σε ορισμένα σενάρια εάν αισθάνονται σίγουροι 
ότι μπορούν να διαχειριστούν αυτόν τον κίνδυνο (π.χ. «Θα δεχτώ την πρόσκληση αυτού του ξένου 
να συμμετάσχω στην ομάδα που έχουν δημιουργήσει στο WhatsApp αφού με ενδιαφέρει αλλά αν 
δε μου αρέσει ή αισθανθώ άβολα τότε ξέρω ότι μπορώ να εγκαταλείψω την ομάδα και να τους 
μπλοκάρω».) 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να δείξει που τοποθέτησαν το μήνυμά της στο γράφημα «Επικίνδυνο ή 
επιβλαβές».

Συζητήστε με την τάξη:
• Τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν λάβει ένα τέτοιο μήνυμα;
• Πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την κατάσταση εάν αλλάξει / κλιμακωθεί;
• Πώς κάποιος θα μπορούσε να βγει από την κατάσταση αν νιώσει άβολα;
• Πώς μπορεί κάποιος να απαντήσει στο μήνυμα;

Σε περίπτωση που οι μαθητές  λάβουν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία/μηνύματα, 
μπορούν να το αναφέρουν/καταγγείλουν και είναι σημαντικό να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν  
(Διαφάνεια17).

Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι αν και μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει μικρός  κίνδυνος ή βλάβη 
σε κάποιο διαδικτυακό μήνυμα είναι σημαντικό, αν νιώσουν άβολα ή αναστατωθούν, να το πουν σε 
κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται.

Σημείωση: Εάν ένας μαθητής κάνει μια αποκάλυψη σχετικά με διαδικτυακό εξαναγκασμό ή αν 
έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία ότι ένας μαθητής έχει προσεγγιστεί ηλεκτρονικά από έναν 
ενήλικα με κακόβουλο σκοπό, τότε αυτό πρέπει να αναφερθεί στη διεύθυνση του σχολείου και να 
ακολουθηθούν  οι διαδικασίες που προβλέπονται. 
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Δραστηριότητα 3: «Τι να προσέξω;» Λίστα ελέγχου                                                       7 λεπτά

Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια και ζητήστε τους να καταρτίσουν μια λίστα ελέγχου ή μια λίστα 
ερωτήσεων που θα πρέπει να τίθεται υπό εξέταση από τον οποιονδήποτε που συνομιλεί με άλλους 
χρήστες στο διαδίκτυο (διαφάνειες 20-25). Στόχος αυτής της λίστας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 
καταλάβουν πότε ένας διαδικτυακός φίλος θεωρείται αξιόπιστος και πότε όχι. 

Ζητήστε από κάθε ζευγάρι να βρει τουλάχιστον 4 σημεία που πρέπει να σκεφτεί όταν συνομιλεί 
διαδικτυακά.

Ορισμένα σημεία που μπορούν  να συμπεριληφθούν είναι:
• Γιατί το άτομο επικοινώνησε μαζί σου;
• Μήπως αποκαλύπτεις πολλά για τον εαυτό σου;
• Τι σου ζητάει να κάνεις;
• Έχει «ατζέντα»;

Συνεργαστείτε ως ομάδα και καταγράψτε κοινά σημεία σε μια λίστα από τα παραδείγματα όλης της 
τάξης. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί όχι μόνο σε μια τάξη αλλά και σε ολόκληρο το σχολείο.

Ολομέλεια: Ώρα για προβληματισμό και ανακεφαλαίωση                                             5 λεπτά

Ώρα για προβληματισμό

Η κριτική σκέψη δεν αφορά στην απόρριψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή σχολίων, αλλά στη 
διερεύνηση των μηνυμάτων/σχολίων που έχουμε λάβει. Μετά από ό, τι έχει συζητηθεί  σε αυτό 
το μάθημα, ζητήστε από τους μαθητές να τοποθετηθούν στην ερώτηση «αυτό σημαίνει ότι δεν 
μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν;» και να προσφέρουν συμβουλές σε κάποιον που μπορεί να  
αισθάνεται κατά αυτόν τον τρόπο (Διαφάνεια 19).

Υπενθυμίστε στην τάξη σας ότι όλοι οι διαδικτυακοί χρήστες δεν έχουν κακόβουλο κίνητρο ή κρυφή 
ατζέντα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουν κριτικά οποιονδήποτε μιλάει μαζί τους στο 
διαδίκτυο και αν κάποιος τους αναστατώσει ή τους ανησυχήσει να απευθυνθούν σε ένα έμπιστο 
πρόσωπο το συντομότερο δυνατό. 

Ανακεφαλαίωση

Ως ανακεφαλαίωση του μαθήματος, δείτε τις διαφάνειες 20-15 με τα κύρια σημεία του μαθήματος.
Στη διαφάνεια 26 υπογραμμίστε στους μαθητές  ότι δεν είναι δικό τους λάθος αν κάτι πάει 
στραβά στο διαδίκτυο και τονίστε πόσο σημαντικό είναι να μιλήσουν σε έναν ενήλικα αν κάτι τους 
ανησυχήσει ή τους αναστατώσει διαδικτυακά. 
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Μετάφραση: 

Μάθημα 3
Παράρτημα 1

1. Θα εμπιστευόσουν αυτό το άτομο;
2. Τι ζητούν;
3. Μπορούν αυτά τα μηνύματα να ερμηνευτούν         
    διαφορετικά;
4. Υπάρχει κάποιος πιθανός κίνδυνος;

Ποιο μπορεί να είναι το 
πιθανό κίνητρο πίσω από κάθε 

μήνυμα;
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Σκέψου με κριτική ματιά αυτά που βλέπεις!
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Μετάφραση: 

Μάθημα 3
Παράρτημα 1

Χρησιμοποιήστε το γράφημα για να σχεδιάσετε το 
επίπεδο κινδύνου (πόσο επικίνδυνη νομίζετε ότι είναι 
η κατάσταση) σε σχέση με τη βλάβη που θα μπορούσε 
να προκαλέσει. Αυτή η βλάβη θα μπορούσε να είναι 
σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική ή δυσφήμιση. 

Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν 
σε κάποια βλάβη;

Επικίνδυνο

Επιβλαβές

1. Γιατί το άτομο 
ξεκίνησε τη συζήτηση;

2. Υπάρχει καθαρό κίνητρο;
3. Υπάρχει πιθανός 

κίνδυνος;
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Μετάφραση: 

Μάθημα 3
Παράρτημα 1

Ποιο μπορεί να είναι το 
πιθανό κίνητρο πίσω από αυτά 

τα μηνύματα;

1. Θα εμπιστευόσουν αυτό το άτομο;
2. Τι ζητούν;
3. Μπορούν αυτά τα μηνύματα να ερμηνευτούν         
    διαφορετικά;
4. Υπάρχει κάποιος πιθανός κίνδυνος;



Πακέτο για Γυμνάσιο
Μάθημα 3

Σκέψου με κριτική ματιά αυτά που βλέπεις!
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Μετάφραση: 

Μάθημα 3
Παράρτημα 1

Επικίνδυνο

Επιβλαβές

1. Γιατί το άτομο 
ξεκίνησε τη συζήτηση;

2. Υπάρχει καθαρό κίνητρο;
3. Υπάρχει πιθανός 

κίνδυνος;

Χρησιμοποιήστε το γράφημα για να σχεδιάσετε το 
επίπεδο κινδύνου (πόσο επικίνδυνη νομίζετε ότι είναι 
η κατάσταση) σε σχέση με τη βλάβη που θα μπορούσε 
να προκαλέσει. Αυτή η βλάβη θα μπορούσε να είναι 
σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική ή δυσφήμιση. 

Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε κάποια βλάβη;
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Μετάφραση: 

Ποιο μπορεί να είναι το 
πιθανό κίνητρο πίσω από αυτά 

τα μηνύματα;

1. Θα εμπιστευόσουν αυτό το άτομο;
2. Τι ζητούν;
3. Μπορούν αυτά τα μηνύματα να ερμηνευτούν         
    διαφορετικά;
4. Υπάρχει κάποιος πιθανός κίνδυνος;

Μάθημα 3
Παράρτημα 1
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Μετάφραση: 

Επικίνδυνο

Επιβλαβές

1. Γιατί το άτομο 
ξεκίνησε τη συζήτηση;

2. Υπάρχει καθαρό κίνητρο;
3. Υπάρχει πιθανός 

κίνδυνος;

Χρησιμοποιήστε το γράφημα για να σχεδιάσετε το 
επίπεδο κινδύνου (πόσο επικίνδυνη νομίζετε ότι είναι 
η κατάσταση) σε σχέση με τη βλάβη που θα μπορούσε 
να προκαλέσει. Αυτή η βλάβη θα μπορούσε να είναι 
σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική ή δυσφήμιση. 

Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε κάποια βλάβη;

Μάθημα 3
Παράρτημα 1
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Μετάφραση: 

Ποιο μπορεί να είναι το 
πιθανό κίνητρο πίσω από αυτά 

τα μηνύματα;

1. Θα εμπιστευόσουν αυτό το άτομο;
2. Τι ζητούν;
3. Μπορούν αυτά τα μηνύματα να ερμηνευτούν         
    διαφορετικά;
4. Υπάρχει κάποιος πιθανός κίνδυνος;

Μάθημα 3
Παράρτημα 1
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Μετάφραση: 

Επικίνδυνο

Επιβλαβές

1. Γιατί το άτομο 
ξεκίνησε τη συζήτηση;

2. Υπάρχει καθαρό κίνητρο;
3. Υπάρχει πιθανός 

κίνδυνος;

Χρησιμοποιήστε το γράφημα για να σχεδιάσετε το 
επίπεδο κινδύνου (πόσο επικίνδυνη νομίζετε ότι είναι 
η κατάσταση) σε σχέση με τη βλάβη που θα μπορούσε 
να προκαλέσει. Αυτή η βλάβη θα μπορούσε να είναι 
σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική ή δυσφήμιση. 

Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε κάποια βλάβη;

Μάθημα 3
Παράρτημα 1
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Μετάφραση: 

Ποιο μπορεί να είναι το 
πιθανό κίνητρο πίσω από αυτά 

τα μηνύματα;

1. Θα εμπιστευόσουν αυτό το άτομο;
2. Τι ζητούν;
3. Μπορούν αυτά τα μηνύματα να ερμηνευτούν         
    διαφορετικά;
4. Υπάρχει κάποιος πιθανός κίνδυνος;
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Μετάφραση: 

Επικίνδυνο

Επιβλαβές

1. Γιατί το άτομο 
ξεκίνησε τη συζήτηση;

2. Υπάρχει καθαρό κίνητρο;
3. Υπάρχει πιθανός 

κίνδυνος;

Χρησιμοποιήστε το γράφημα για να σχεδιάσετε το 
επίπεδο κινδύνου (πόσο επικίνδυνη νομίζετε ότι είναι 
η κατάσταση) σε σχέση με τη βλάβη που θα μπορούσε 
να προκαλέσει. Αυτή η βλάβη θα μπορούσε να είναι 
σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική ή δυσφήμιση. 

Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε κάποια βλάβη;

Μάθημα 3
Παράρτημα 1


