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Το STAR Toolkit είναι µια εκτενής εργαλειοθήκη διδασκαλίας για να εξοπλίσει, να δώσει τη δυνατότητα και να ενδυναµώσει τους 
εκπαιδευτικούς µε τις σχετικές γνώσεις που χρειάζονται για την υποστήριξη των νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρία (SEND). Περιλαµβάνει πόρους που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν πρακτικές µαθησιακές δραστηριότητες, 
µαζί µε συµβουλές για τον τρόπο προσέγγισης κάθε θέµατος, ειδικά δηµιουργηµένο περιεχόµενο ταινιών, προσβάσιµα σύµβολα 
Widgit και προτάσεις για επέκταση της µάθησης πέρα από την τάξη.

Το STAR Toolkit είναι µια επέκταση ενός πρωτότυπου έργου που αναπτύχθηκε το 2014 σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Building 
Schools for the Future του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Λέστερ. Αυτή η ενηµερωµένη και εκτεταµένη εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί 
σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, ειδικούς των ΕΕΑ και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Facebook.

i  Περίληψη

Σε ποιους απευθύνεται;
Για πολλούς νέους µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες (ΕΕΑ), το διαδίκτυο µπορεί να είναι ένα µέρος όπου 
αισθάνονται ασφάλεια, ηρεµία και αυτοέλεγχο. Μπορεί να είναι ένα µέρος για να κάνουν φίλους χωρίς να χρειάζεται να 
επικοινωνούν πρόσωπο µε πρόσωπο και να δηµιουργήσουν µια κοινότητα που µπορεί να µην έχουν στη ζωή τους εκτός 
σύνδεσης. Αν και το διαδίκτυο είναι µια σπουδαία δραστηριότητα που απολαµβάνουν οι νέοι, η διαδικτυακή ζωή για ένα παιδί µε 
ΕΕΑ µπορεί να δηµιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις που απαιτούν προσεκτική διαχείριση και υποστήριξη.

Για το λόγο αυτό, η εργαλειοθήκη STAR έχει αναπτυχθεί για χρήση από εκπαιδευτικούς µαθητών µε ΕΕΑ στα Βασικά Στάδια 3 και 
4. Το υλικό που περιέχεται έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες διαφορετικών νέων και στις µαθησιακές τους 
ανάγκες. Μερικές από τις δραστηριότητες είναι κατάλληλες για µαθητές µε ΕΕΑ που είναι ελαφρώς µικρότεροι ή µεγαλύτεροι 
από 11-16 ετών και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρµόσουν και να επιλέξουν υλικό µέσα από την εργαλειοθήκη για να το 
ταιριάξουν καλύτερα στους σκοπούς τους. Οι δραστηριότητες θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν από νέους που δεν 
έχουν πρόσθετες ανάγκες. 

?  Πώς να χρησιµοποιήσετε την εργαλειοθήκη;
Η εργαλειοθήκη STAR αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους τρέχοντες 
κινδύνους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις εµπειρίες των νέων:

S Safe Να είστε ασφαλείς µε όσα µοιράζεστε για τον 
εαυτό σας και τους άλλους στο διαδίκτυο

T

A

Περιεχόµενα
Αυτή η πηγή παρέχει πρακτικές συµβουλές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν τους κινδύνους διαδικτυακής ασφάλειας 
µε παιδιά ειδικών µαθησιακών αναγκών και αναπηριών στα Βασικά Στάδια 3 και 4.  

Trust ∆εν είναι όλα ή όλοι αξιόπιστοι στο 
διαδίκτυο

Action Λάβετε θετικά µέτρα και µιλήστε πάντα σε 
κάποιον εάν κάτι σας ανησυχήσει ή σας 
αναστατώσει στο διαδίκτυο

R Respect Να είστε ευγενικοί στο διαδίκτυο
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Σε κάθε ενότητα θα βρείτε:

The resource has been shared under a Creative Commons licence which allows you to share and 
adapt resources providing they are credited to Childnet International and the materials are not used 
for commercial purposes.  

Σελίδα Συµβουλών Μια επισκόπηση του τι να περιµένετε µέσα στην επιστολή.

Aa     Βασικό Λεξιλόγιο Λέξεις-κλειδιά και φράσεις µε συνοδευτικά σύµβολα Widgit.

Ταινία
Ειδικά δηµιουργηµένο περιεχόµενο ταινιών για την έναρξη 
συζητήσεων και την ενσωµάτωση βασικών µηνυµάτων και 
συµβουλών.

Σηµεία Εκκίνησης Γρήγορες δραστηριότητες και ερωτήσεις συζήτησης για 
εισαγωγή βασικών εννοιών και σκέψης.

Σηµεία ∆ιδασκαλίας
Πόροι που βοηθούν στη διδασκαλία των βασικών µηνυµάτων 
για κάθε γράµµα. Κάθε διδακτικό σηµείο προσφέρει τρεις 
δραστηριότητες που ταιριάζουν σε διαφορετικά στυλ µάθησης.

Κουίζ Περίληψης
Ένα κουίζ πολλαπλής επιλογής "Τι θα κάνατε;" για κάθε 
γράµµα για να ελέγξετε τη µάθηση και να ενσωµατώσετε 
βασικά µηνύµατα.

Επανεξέταση & Επέκταση Προτάσεις για πρόσθετες δραστηριότητες και υποστηρικτικούς 
πόρους για επανεξέταση και επέκταση βασικών µηνυµάτων.

Πέρα από την Τάξη
Συµβουλές και δραστηριότητες που µπορούν να µοιραστούν 
µε γονείς και φροντιστές για να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τα 
βασικά µηνύµατα στο σπίτι.
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Κατανόηση
Κατανόηση της τεχνολογίας, του διαδικτύου και αναγνώριση των πρώιµων προειδοποιητικών σηµάτων.

Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις του STAR µε τους µαθητές, είναι 
σηµαντικό να προσδιορίσετε πώς χρησιµοποιούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο, πώς τους κάνει να 
αισθάνονται και τι εννοούµε µε τον όρο διαδικτυακές δραστηριότητες και συµπεριφορές.

Παρακάτω είναι µια συλλογή ιδεών για να εξερευνήσουν οι νέοι τι εννοούµε µε τον όρο διαδίκτυο.  

Όταν λέµε διαδίκτυο, τι εννοούµε;
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει από πολλά διαφορετικά µέρη και συσκευές, από κινητές συσκευές και φορητή 
τεχνολογία, έως παιχνίδια µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ξεκινήστε ζητώντας από τους νέους να ζωγραφίσουν ή να 
περιγράψουν το διαδίκτυο - είναι καλό ή κακό; Μεγάλο ή µικρό; Θετικό ή αρνητικό;

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους µαθητές να χαρτογραφήσουν όλες τις συσκευές που µπορούν να σκεφτούν στις οποίες 
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, π.χ. τηλέφωνα, tablet, παιχνίδια, έξυπνα ρολόγια, έξυπνες τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών, 
φορητοί υπολογιστές κ.λπ.

Κατανοώντας ποιος είναι συνδεδεµένος
Όταν είµαστε συνδεδεµένοι, µπορούµε να συναντήσουµε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, µερικούς από τους οποίους 
πραγµατικά γνωρίζουµε στον κόσµο εκτός σύνδεσης και µερικούς που δεν έχουµε ξανασυναντήσει και δεν πρόκειται να 
συναντήσουµε ποτέ. ∆ηµιουργήστε έναν νοητικό χάρτη των συνδέσεων που κάνουµε στο διαδίκτυο και χρησιµοποιήστε ένα 
έγχρωµο κλειδί για να διαφοροποιήσετε τα άτοµα που γνωρίζουµε και έχουµε γνωρίσει, τους φίλους φίλων, όλους τους 
άλλους/αγνώστους. Στη συνέχεια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα χρώµατα για να υποστηρίξετε µεταγενέστερα µηνύµατα 
σχετικά µε το µε ποιους πρέπει και µε ποιους δεν πρέπει να µοιραζόµαστε πληροφορίες, π.χ. Εάν τα άτοµα που γνωρίζουµε είναι 
κωδικοποιηµένα µε µπλε, τότε µπορούµε να κοινοποιήσουµε τις προσωπικές µας πληροφορίες, αλλά οποιοσδήποτε έχει 
κωδικοποιήσει κόκκινο (όλοι οι άλλοι/άγνωστοι) δεν πρέπει να το κάνουµε.

Κατανοώντας τι σηµαίνουν τα emojis

Τα emoji χρησιµοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο για την επικοινωνία συναισθηµάτων, σκέψεων και δραστηριοτήτων, αλλά συχνά 
µπορούν να ερµηνευθούν διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους. Χρησιµοποιήστε το Παράρτηµα 1 για να δείτε προσεκτικά 
τα emoji που χρησιµοποιούνται συχνά και να αποφασίσετε ποιο συναίσθηµα δείχνουν. Συζητήστε εάν όλοι συνδέουν τα ίδια 
συναισθήµατα µε κάθε emoji και, στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε καθρέφτες για να κάνετε τους νέους να 
αναδηµιουργήσουν τα συναισθήµατα για τον εαυτό τους.

∆ηµόσιο vs ιδιωτικό

Χρησιµοποιήστε το Παράρτηµα 2 για να συζητήσετε αυτούς τους 2 όρους, ζητώντας από τους νέους να δώσουν εξηγήσεις 
σχετικά µε το τι πιστεύουν ότι µπορεί να σηµαίνουν αυτές οι λέξεις. Αντιστοιχίστε τα διαδικτυακά σενάρια στο Παράρτηµα 2α 
µε το εάν πρόκειται για δηµόσιες ή ιδιωτικές διαδικτυακές δραστηριότητες. Μερικά είναι παραδείγµατα δηµόσιων χώρων εντός 
ιδιωτικών χώρων και θα χρειαστούν περισσότερες επεξηγήσεις, π.χ. οµαδικές συνοµιλίες.
Ακολουθεί µια ανάλυση των σεναρίων µε µια εξήγηση για το καθένα:

∆ηµοσίευση νέας φωτογραφίας 
στον ανοιχτό λογαριασµό σας στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εάν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανοιχτά, τότε είναι ορατά από όλους όσους
είναι συνδεδεµένοι στον λογαριασµό σας ως «ακόλουθοι». Επίσης, είναι ορατά από 
οποιονδήποτε αναζητά εσάς ή  απλώς βρίσκει το προφίλ σας. Εποµένως, το προφίλ σας 
είναι δηµόσιο.

Συµµετοχή σε διακοµιστή 
µε προστασία κωδικού 
πρόσβασης στο 
αγαπηµένο σας παιχνίδι

Ένας διακοµιστής µε προστασία κωδικού πρόσβασης σηµαίνει ότι µόνο άτοµα που 
γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης µπορούν να εγγραφούν και να τον κάνουν ιδιωτικό. 
Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν πολλά άτοµα στον διακοµιστή που σηµαίνει ότι µπορεί να 
είναι ένας πολύ δηµόσιος χώρος. Ο µέγιστος αριθµός παικτών σε έναν διακοµιστή 
εξαρτάται από την επεξεργαστική ισχύ της συσκευής υποδοχής.

Στέλνοντας ένα µήνυµα 
στο φίλο σας

Εάν το µήνυµα στάλθηκε απλώς στο φίλο σας, τότε αυτό είναι ιδιωτικό. 
Ωστόσο, ο φίλος σας θα µπορούσε να στείλει το µήνυµα σε κάποιον άλλον, 
άρα παυει να είναι ιδιωτικό.

?
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Ρύθµιση των 
κοινωνικών 
δικτύων σας 
σε ιδιωτικά

Η ρύθµιση του λογαριασµού σας σε ιδιωτικό σηµαίνει ότι δεν είναι 
προσβάσιµος σε όλους. Αυτό θα το έκανε ιδιωτικό. Ωστόσο, όλοι όσοι 
ήταν ήδη συνδεδεµένοι µαζί σας ως «ακόλουθοι» µπορούν ακόµα να 
έχουν προσβαση κι έτσι παραµένει ακόµα δηµόσιος σε έναν βαθµό.

Συµµετοχή σε 
οµάδική 
συνοµιλία

Οι οµαδικές συνοµιλίες µπορούν να περιλαµβάνουν από 3 άτοµα και πάνω. Μια µικρότερη 
οµαδική συνοµιλία θα θεωρούνταν αρκετά ιδιωτική, αλλά µια µεγάλη οµαδική συνοµιλία 
µε πολλά άτοµα που δεν γνωρίζονταν µεταξύ τους θεωρείται δηµόσιος χώρος.

Ευχές για γενέθλιά στο προφίλ 
κάποιου στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Επειδή το µήνυµα δεν έχει σταλεί ιδιωτικά και όλοι στο προφίλ τους 
µπορούν να δουν το µήνυµα, αποτελεί παράδειγµα δηµόσιας κοινής 
χρήσης.

Μπορείτε επίσης να βρείτε µια άλλη δραστηριότητα που εξετάζει τα κίνητρα πίσω από το γιατί κάποιος 
µπορεί να στείλει ένα µήνυµα δηµόσια ή ιδιωτικά στο κύριο µάθηµα σχετικά µε την ηλεκτρονική επαφή 
στον πόρο του Childnet Trust Me, ο οποίος εστιάζει στη διδασκαλία και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των νέων.

Τι γνωρίζει το διαδίκτυο για εµένα;
Όταν µοιραζόµαστε πράγµατα στο διαδίκτυο µέσω κοινωνικών δικτυών και παιχνιδιών, αυτές οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται στο διαδίκτυο και µπορούν να προβληθούν από άλλα άτοµα. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 
αναρτήσεις  µοιραζόµαστε δηµόσια µπορούν να αποτελέσουν µέρος του ψηφιακού µας αποτυπώµατος, το οποίο είναι 
δηµόσια διαθέσιµη πληροφορία που έχουµε δηµοσιεύσει για εµάς ή που άλλοι έχουν δηµοσιεύσει για εµάς και µας 
έχουν επισηµάνει. Ο ευκολότερος τρόπος για να µάθετε τι υπάρχει στο διαδίκτυο για εσάς είναι για να αναζητήσετε το 
δικό σας όνοµα. Ρωτήστε τους µαθητές αν έχουν ψάξει ποτέ στο google τον εαυτό τους.
Ως οµάδα µπορεί να θέλετε να κάνετε Google το σχολείο σας και να συζητήσετε:

» Τι βρίσκεται εκεί;

» Πως βρέθηκε εκεί; Ποιος το δηµοσίευσε;

» Πόσο καιρό θα µείνει εκεί; Όλα έχουν τη δυνατότητα να παραµείνουν για πάντα στο διαδίκτυο, αν δεν τα
διαγράψουµε. Άλλα άτοµα µπορούν επίσης να τραβήξουν στιγµιότυπα οθόνης για να διατηρήσουν ένα
αντίγραφο και να το µοιραστούν οι ίδιοι.

Σηµείωση – Ίσως είναι σκόπιµο να πραγµατοποιήσετε την αναζήτηση πριν από το µάθηµα.

Θα προτιµούσες...;
Αυτή είναι µια δραστηριότητα για να διαπιστωθεί τι αρέσει στους νέους να κάνουν στο διαδίκτυο και πως 
θα επέλεγαν να περάσουν το χρόνο τους. Χρησιµοποιήστε την παρακάτω λίστα για να θέσετε ερωτήσεις 
του τύπου "θα προτιµούσατε...;" για να ψηφίσουν οι νέοι επιλογές και στη συνέχεια κάντε µια συζήτηση 
σχετικά µε το γιατί διάλεξαν κάθε επιλογή.
Θα προτιµούσες:

» Να δείς Netflix ή να παίξεις ένα διαδικτυακό παιχνίδι;

» Να µπεις στο Instagram ή στο TIK TOK;

» Να ακούσεις µουσική ή να δεις βίντεο;

» Να ανεβάσεις ένα κείµενο ή µία φωτογραφία;

» Να στειλεις ένα µήνυµα στο WhatsApp ή στο Facebook messenger;

» Να δεις memes ή ένα αστείο βίντεο;

» Να µην έχεις καθόλου Wi-Fi για µία εβδοµάδα ή να µη δεις τους φίλους σου για ένα µήνα;

» Να περνάς λίγο χρόνο στο διαδίκτυο κάθε µέρα της εβδοµάδας ή όσο χρόνο θέλεις για µια 
µέρα την εβδοµάδα;

» Να γνωρίζουν οι ενήλικες τα πάντα για το τι κάνεις στο διαδίκτυο ή τίποτα;

» Να βλέπουν όλοι στο διαδίκτυο τι δηµοσιεύεις ή να µη βλέπει κανείς ποτέ τίποτα;

?

? ?

https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-trust-me-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b5%cf%82-11-14/
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Χρησιµοποιώντας το Παράρτηµα 3, ζητήστε από τους µαθητές σας να χρωµατίσουν τις διαδικτυακές 
εµπειρίες µε βάση το πώς τους κάνουν να αισθάνονται. Έπειτα κάντε µια συζήτηση σχετικά µε το τι 
µπορούν να κάνουν εάν κάτι τους ανησυχήσει ή τους αναστατώσει ποτέ στο διαδίκτυο:

• Αναφέρετε οποιοδήποτε περιεχόµενο που σας απασχολεί
www.safeline.gr/kane-mia-kataggelia

• Μιλήστε µε έναν ενήλικα που εµπιστεύεστε – γονέα, φροντιστή, παππού και γιαγιά, δάσκαλο,
βοηθό κ.λπ.

• Επικοινωνήστε µε τη Γραµµή Βοηθείας Help-line στο 210 6007686 ή στο www.help-line.gr

•

Πώς σας κάνει να νιώθετε το να είστε στο διαδίκτυο;

Αναγνωρίζοντας τα πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια 

Τα πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια είναι οι φυσικές αλλαγές στο σώµα και τα συναισθήµατά µας που 
σηµατοδοτούν ότι κάτι µπορεί να µην πάει καλά ή ότι µια κατάσταση µας κάνει να νιώθουµε άβολα. Είναι 
σηµαντικό για τους νέους να αναγνωρίσουν ποια είναι τα πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια τους, ώστε να 
µπορούν να τα εντοπίσουν σε στιγµές που χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Όλοι έχουµε διαφορετικά 
πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια και οι νέοι µε πρόσθετες ανάγκες µπορεί να αναγνωρίσουν και να 
συσχετιστούν µε διαφορετικά σηµάδια σε σχέση µε τους νέους χωρίς πρόσθετες ανάγκες.

Κοιτάξτε τα πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια στο  Παράρτηµα 4 και ζητήστε από τους νέους να 
προσδιορίσουν ποια έχουν νιώσει/ βιώσει στο παρελθόν όταν κάτι τους αναστάτωσε ή τους ανησύχησε. 
Επιλέξτε αυτά και κολλήστε τα στο  Παράρτηµα 4α ως οπτική υπενθύµιση για τους νέους για τα πρώιµα 
προειδοποιητικά σηµάδια τους και τι πρέπει να προσέξουν όταν κάτι δεν είναι σωστό. 

http://www.safeline.gr/kane-mia-kataggelia
http://www.help-line.gr/
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Παράρτηµα 1 – Ταίριασµα µε Emoji 

Τράπεζα λέξεων συναισθηµάτων

χαρούµενος

σοκαρισµένος

νευριασµένος

λυπηµένος

ανήσυχος

ερωτευµένος 

άβολα

αναστατωµένος 

ταραγµένος 

ενοχληµένος 

µπουχτισµένος γέλιο 

πολύ χαρούµενος 

σε πανικό

 βαριεστηµένος

κουρασµένος
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Παράρτηµα 2 – ∆ηµόσιο vs Ιδιωτικό σύννεφα λέξεων  
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Παράρτηµα 2α – Σενάρια ∆ηµόσιο vs Ιδιωτικό

∆ηµοσίευση 
µιας νέας 

φωτογραφίας 
στον ανοιχτό 

λογαριασµό σας 
στα social 

media

Στέλνοντας ένα 
µήνυµα στον 

φίλο σας

Συµµετοχή σε 
οµαδική 

συνοµιλία

Ρύθµιση του 
λογαριασµού 
σας στα social 

media σε 
ιδιωτικό

Γράφετε µία ευχή για  
γενέθλιά στο προφίλ 

κάποιου στα µέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης

Εγγραφή στο 
αγαπηµένο σας 
παιχνίδι µέσω   
διακοµιστή µε 

προστασία κωδικού 
πρόσβασης 
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Παράρτηµα 3 – Πώς νιώθετε όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο

Εργασία: Χρησιµοποιήστε τον κωδικό χρώµατος για 
να χρωµατίσετε τις διαδικτυακές εµπειρίες για να 

δείξετε πώς σας κάνουν να νιώθετε, π.χ. εάν η 
λήψη αρνητικών σχολίων σας κάνει να ανησυχείτε, 

τότε χρωµατίστε το κείµενο πορτοκαλί.

Κωδικό χρώµα

νευριασµένος 

χαρούµενος

λυπηµένος 

ανήσυχος

επηρεασµένος

Λήψη σχολίων στις 
φωτογραφίες σας 
µέσα σε µία ώρα

Λήψη αρνητικών 
σχολίων

Κάποιος που γράφει 
ένα αστείο κάτω από 
τη φωτογραφία σας

∆ιαβάζοντας την 
ενότητα σχολίων 

κάτω από µια 
είδηση

Βλέποντας θλιβερά 
αποφθέγµατα που 
δηµοσιεύονται στο 

διαδίκτυο

Βλέποντας ότι έχετε 
λιγότερους ακόλουθους 

από άλλους

Βλέποντας ότι έχετε 
µια ειδοποίηση στο 

προφίλ σας

Το να σας 
διαγράψει ή να 
σας αποκλείσει 

κάποιος

Παρακολουθώντας 
ένα αστείο βίντεο

Βλέποντας δύο 
άτοµα να µαλώνουν 

στα σχόλια

Βλέποντας κάποιον 
να µοιράζεται στο 

διαδίκτυο ότι νιώθει 
λυπηµένος

Αλλαγή 
εικόνας 
προφίλ

Λήψη νέου 
αιτήµατος 

φιλίας

∆εν έχετε λάβει like 
στις φωτογραφίες σας 

µετά από 20 λεπτά

∆ηµοσιεύοντας κάτι 
διαφορετικό από 

αυτό που θα 
ανεβάζατε συνήθως

∆ηµοσίευση 
φωτογραφίας 

στα social media

Λήψη µηνύµατος 
από κάποιο άτοµο 
που δε γνωρίζετε

Επισήµανση 
µε ετικέτα σε 
ένα µιµίδιο
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Παράρτηµα 4 – 30 πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια 

1. Η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα

2. Μούδιασµα στα χέρια

3. Οι τρίχες στο λαιµό σηκώνονται

4. Γουρλωµένα µάτια

5. Σηκωµένα φρύδια

6. Σηκωµένοι ώµοι

7. Κόκκινα µάγουλα

8. Ξηρό στόµα ή λαιµός

9. Σφιχτές γροθιές

10. Επιθυµία για κλάµα

11. Κλάµα

12. Πονοκέφαλος

13. Ιδρωµένες παλάµες

14. Ακράτεια ούρων

15. Ακράτεια κοπράνων
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Παράρτηµα 4 – 30 πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια 

16. Αστείο αίσθηµα στην κοιλιά µου

17. Τρέµουλο στα γόνατα

18. Μαζεµένα δάχτυλα ποδιών

19. Ανακατωσούρα

20. Εµετός

21. Αίσθηµα φόβου

22. Τάσεις φυγής

23. Αίσθηµα ότι δε µπορείς να κουνηθείς

24. Τάση να σπάσεις κάτι

25. Τάση να χτυπήσεις κάποιον

26. ∆υσκολία να µιλήσεις

27. Ιδρώνεις περισσότερο

28. Τρέµουλο

29. Ξάφνιασµα

30. Νευρικό γέλιο
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Παράρτηµα 4α – Τα πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια µου 

Τα πρώιµα προειδοποιητικά 
σηµάδια µου είναι...

Σταµάτα και σκέψου...
Εάν αντιληφθώ πρώιµα προειδοποιητικά σηµάδια, πρέπει να συνεχίσω 
να το λέω στους ενήλικες που εµπιστεύοµαι µέχρι να νιώσω ασφαλής. 
Θα µπορούσα να το πω…

Σε κάποιον στο σχολείο Σε κάποιον στο σπίτι
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Introduction1.

1.1 At Brent Knoll School we have a primary responsibility for the care, welfare and safety of all pupils in
our charge. We are committed to practice that protects children from harm.  Brent Knoll School staff
are advised to maintain an attitude of ‘it could happen here’ as far as safeguarding is concerned.
When concerned about the welfare of a child, staff members should always act in the interest of the 
child.

1.2 We encourage a culture in which all staff believe safeguarding to be of the highest importance and
understand that their vigilance is critical. We want all staff to feel confident to discuss their concerns
with designated staff/Governors and have clear lines of protocol in place for how to do this.

1.3 At Brent Knoll School we explicitly teach pupils about safeguarding themselves in and outside of
school, including online, through a broad and balanced curriculum.  We establish and maintain a
culture in which children feel secure, are encouraged to talk and are listened to.

1.4 This Safeguarding Policy applies to all staff, governors and volunteers working in school.

Context2.

2.1 This policy should be read alongside the following other policies: 
 Physical intervention and the use of reasonable force
 Personal and intimate care
 Complaints procedure
 Anti-bullying policy
 Whistle blowing
 SEN policy
 Behaviour policy
 Complaints policy
 Attendance Policy
 Lewisham's Early Help Strategy
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What is voting?
This section explains what voting is, why it’s important and who can vote.

Registering to vote
This section explains how you can register to vote.

Voting by post
This section explains how you can apply for a postal vote.

Voting by proxy
This section explains how you can apply to vote by proxy (this means 

someone votes on behalf of someone else).

Voting at a polling station
This section explains how you vote at a polling station.

Important dates
This section tells you the important dates you need to remember for the 

the General Election in 2019.

7Terms we use in this guide
This section explains some useful words, like polling station and Ballot 

Paper which you will come across in this guide.
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