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Δεδομένα
• Κατάλληλος Αριθμός, μαθητών-μαθητριών/ τμήμα (17), για εργασία σε ομάδα.
• Θετική και υποστηρικτική η στάση των συναδέλφων στην πρότασή μας, (απαιτήθηκε
τροποποίηση του προγράμματος ώστε να ταυτιστούν οι ώρες διδασκαλίας μας). Η
σύμφωνη γνώμη της δ/ντριας του Λυκείου, δεδομένη, είναι η διδάσκουσα το μάθημα
«Πολιτική Παιδεία» στη Β΄ τάξη.
• Η μικρή κοινωνία του Βελβεντού, ίσως, να έκανε διστακτικούς τους μαθητές και τις
μαθήτριες να εκφράσουν τις εμπειρίες τους ελεύθερα. Εμπιστευτήκαμε την πρόθεσή μας
για –όσο το δυνατόν- καλύτερη προετοιμασία της συνδιδασκαλίας, τη σχέση μας με τους
μαθητές, την καλή συνεργασία μας, την θετική μας στάση στην αναζήτηση «νέων»
μεθόδων διδασκαλίας.
Πρόκληση συνδιδασκαλίας
• Οι μαθητές της Β΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος: «Πολιτική Παιδεία» διδάσκονται το
γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονικό Έγκλημα, με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίησή τους στο θέμα και κυρίως στο πως μπορούν να προφυλαχθούν.
• Στην ίδια τάξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της «Πληροφορικής», διδάσκονται πως
μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο.
• Στόχος των δύο:
Διερευνώ – Γνωρίζω – Προφυλάσσομαι.
Στόχοι που τέθηκαν
• Στη συνεργασία μας, για τη συνδιδασκαλία των δύο θεματικών ενοτήτων, κρίναμε ότι θα
πρέπει να ανιχνεύσουμε μεθόδους και μέσα που θα οδηγούν στη διεύρυνση των στόχων
–των δύο ενοτήτων–, ώστε να εκφράσουν τις εμπειρίες τους οι μαθητές/συμμετέχοντες
και να τις μοιραστούν με τα μέλη της ομάδας.
Έτσι : Διερευνώ – Εκφράζω – Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου – Γνωρίζω – Προφυλάσσομαι.
•
•

Σχέδιο συνδιδασκαλίας
Στο εργαστήριο της Πληροφορικής –
δύο διδάσκοντες – ένα τμήμα μαθητών

Προετοιμασία: Συζητήσαμε με τους μαθητές την πρότασή μας για συνδιδασκαλία των δύο
θεματικών ενοτήτων, και προχωρήσαμε αφού, όλοι, εκφράστηκαν θετικά. Εδώ να σημειώσουμε
ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας μας οι ίδιοι οι μαθητές μας υπενθύμιζαν: «πότε, κυρίακύριε, θα κάνουμε τη συνδιδασκαλία στο εργαστήριο;» Η συνεργασία μας στη διδασκαλία των
συγκεκριμένων ενοτήτων και την προηγούμενη σχολική χρονιά μας βοήθησε στο να
ετοιμάσουμε το σχέδιο της συνδιδασκαλίας πιο ολοκληρωμένα ως προς την επιλογή του
οπτικοακουστικού υλικού, του σχεδίου της συζήτησης –μετά την προβολή– της αξιολόγησης της
διαδικασίας και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. [Χρόνος προετοιμασίας: συνολικά–ατομικά
και μαζί οι δύο διδάσκοντες περίπου τέσσερεις ώρες]

Στόχος : ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων μαθητών στο θέμα με προβολή επιλεγμένων
ταινιών, περίπου 3΄. Οι ταινίες επιλέχθηκαν από τους διδάσκοντες με κριτήριο να προκαλούν το
ενδιαφέρον των εφήβων, αισθητικά και καλλιτεχνικά και να ανταποκρίνονται σε όσα στη
διάρκεια της χρονιάς είχαν θιχτεί από τους ίδιους κυρίως στο μάθημα της «Πληροφορικής».
Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα οι ταινίες να αποτελέσουν κίνητρο για συζήτηση, ανταλλαγή
εμπειριών, αναζήτησης προτάσεων για την προφύλαξη από τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Η
κύρια επιθυμία μας ήταν τα παιδιά να μιλήσουν…
Πηγές : Χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, ό,τι αναφέρεται στη βιβλιογραφία των δύο διδακτικών
αντικειμένων –σχολικά εγχειρίδια–.
Μέθοδος :Εργαστήκαμε σε ομάδα και μετά την προβολή των ταινιών με ερωτήσεις, που είχαμε
ετοιμάσει, [π.χ. έχετε facebook, επικοινωνείτε με πρόσωπα που δε γνωρίζετε, τι υλικό αναρτάτε,
τι αναζητάτε, σας συνέβη κάτι που αισθανθήκατε ως απειλή, μιλήσατε γι’ αυτό, με ποιόν,
ξέρετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του διαδικτύου, από τι κινδυνεύετε, πως μπορείτε να
προφυλαχτείτε, κλπ.] Η προσέγγιση του θέματος έγινε χωρίς την παραμικρή αναφορά σε
εννοιολογικούς προσδιορισμούς ή ανάλυση θεωρητικών ζητημάτων. Στόχος μας ήταν η εικόνα
να αποτελέσει την εισαγωγή στο θέμα και την πρόκληση σε συζήτηση βοηθούντων και των
ερωτήσεων που είχαμε ετοιμάσει. Η συνεργασία μας στη διδασκαλία των συγκεκριμένων
ενοτήτων και την προηγούμενη σχολική χρονιά μας βοήθησε στο να ετοιμάσουμε το σχέδιο της
συνδιδασκαλίας πιο ολοκληρωμένα ως προς την επιλογή του οπτικοακουστικού υλικού, του
σχεδίου της συζήτησης –μετά την προβολή– της αξιολόγησης της διαδικασίας και του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης (το Ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Ι).
Χώρος: Εργαστήριο πληροφορικής
Διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες
Αξιολόγηση: Με το τέλος της διδακτικής συνάντησης συζητήσαμε τις εντυπώσεις και ζητήσαμε
τις προτάσεις των συμμετεχόντων: «Να το επαναλάβουμε» η πρόταση. Κανένας/Καμία δε
διατύπωσε αρνητική άποψη για τη συνδιδασκαλία.
Επίσης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν, ηλεκτρονικά, ερωτηματολόγιο
που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο οποίο ανταποκρίθηκε η μεγάλη
πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Η πρώτη αξιολόγηση των ερωτηματολογίων έγινε από τον
Ιωάννη Κοκκινίδη (ΠΕ20) (Η αξιολόγηση των Ερωτηματολογίων στο Παράρτημα ΙΙ).
Εμείς θεωρούμε ότι η απόπειρα ήταν θετική, η συνδιδασκαλία κύλησε με τη συμμετοχή όλων,
δε χρειάστηκε η παρέμβασή μας για ησυχία, οι περισσότεροι μαθητές εξέφρασαν την άποψή
τους και εκείνοι που «τόλμησαν» να αναφερθούν σε προσωπικά βιώματα ηλεκτρονικής
παρενόχλησης, μοιράστηκαν τον εμπειρία τους με τους συμμαθητές τους χωρίς γελάκια και
υπονοούμενα και κυρίως, χωρίς εκ των υστέρων σχόλια.
Το σημαντικό όμως ήταν ότι τα παιδιά εκφράσανε βιώματα –μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους–
ζήτησαν να μάθουν πως θα προφυλάσσονται.
Πήραμε δύναμη να το επαναλάβουμε.
{Παρουσιάστηκε ως δράση του σχολικού έτους 2014 – 2015 (πρώτη φορά υλοποίησης) στην ημερίδα με θέμα:
«Δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας» Κοζάνη, 20/4/2015 Διοργάνωση: Δρ. Μ. Μαλούτα–υπεύθυνη ΠΟΔΠ}
Το σχολικό έτος 2015–2016, επεξεργαστήκαμε ξανά το υλικό μας: κρατήσαμε εκείνο το οπτικοακουστικό υλικό που
θετικά είδαν οι συμμετέχοντες ή προκάλεσε τη συζήτηση στο θέμα ηλεκτρονικό έγκλημα και διαμορφώσαμε το
ερωτηματολόγιο –δυστυχώς– με κυρίως κλειστού τύπου ερωτήσεις θέτοντας ως στόχο τη συμπλήρωσή του από
όλους τους μαθητές/όλες τις μαθήτριες
Η παρούσα παρουσίαση αφορά στην υλοποίηση της ίδιας συνδιδασκαλίας το σχολικό έτος 2015-2016.

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Ιστοσελίδες Παρουσιάσεων:
https://prezi.com/lregnxg02xud/presentation/ Παρουσίαση Συνεδρίου
https://prezi.com/2vv-mfd4dzav/presentation/ Παρουσίαση Μαθήματος
Ιστοσελίδες Βίντεο Παρουσίασης με τη σειρά εμφάνισης:
https://youtu.be/qEAysKAL8d8
(Προσοχή Ηλεκτρονικό Έγκλημα)
https://youtu.be/RIYTQOV3BxQ
(Προσοχή Πριν Το Κλικ)
https://youtu.be/3nkj64e2lMU
(Παιδί Και Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο)
https://youtu.be/MhfT943iFJ8
(Ε Τι; Μπακάλικο Είμαστε; - Παιδική πορνογραφία)
https://youtu.be/ThxmgXMBpoM
(Internet Danger - Everyone Knows Sarah)
https://youtu.be/YIx4Lv1WN9k
(Η Κοινότητα Των Ελλήνων Χάκερ)
https://youtu.be/mPVbFr5M7B4
(Greek Hackers (Global Net))
https://youtu.be/q549zJE8d84
(Το Δημιουργικό Hacking Εχει Όνομα Hackerspace.gr)
https://youtu.be/Ud7svoxuMdw
(Πειρατικό Λογισμικό (Prepared By Kalafati Sofia))
https://youtu.be/eUC0-62_vwc
(Ο Neil Gaiman Μιλά Για Την Πειρατεία Στο Διαδίκτυο)
https://youtu.be/63JyXmu0fqM
(ACTA - Greek Subtitles)
https://youtu.be/gYqNUVUikSA
(Smartphone Κλέβει Εξ' Αποστάσεως Πιστωτική Κάρτα)
https://youtu.be/dyePSBtCk70
(Ηλεκτρονική Απάτη Νιγηριανών)
https://youtu.be/LUFnpJPCXz0
(Κλοπή Στοιχείων Πιστωτικής Κάρτας Από Απόσταση)
https://youtu.be/duMH378GeSc
(Διακίνηση Ναρκωτικών Μέσω Facebook)
https://youtu.be/4VAy4cI0eiI
(Ασφάλεια Διαδικτύου Συμβουλές Για Γονείς & Παιδιά)
https://youtu.be/4D_XeonyNbk
(Ασφαλής Πλοήγηση Στο Διαδίκτυο - Ζητάω Βοήθεια)
https://youtu.be/O7JZSiJd4jM
(Κερκόπορτα Του Εγκλήματος Τα Chat Rooms)
https://youtu.be/i7HpSJ5GayA
(Ηλεκτρονικό Έγκλημα)
Βίντεο που προτείνονται από το SaferInternet:
http://youtu.be/2NbMiZ-9JZU
(Μα, ξέρω τι κάνω όταν συνομιλώ στο Διαδίκτυο!)
http://youtu.be/cwsFyCMxpIE
(Δεν είσαι πάντα τόσο ανώνυμος όσο νομίζεις!)
http://youtu.be/vdh6Rdnkhmk
(Εσύ αποφασίζεις τι πρέπει να γνωρίζουν οι άλλοι για σένα!)
http://youtu.be/h1AW65BH9ig
(Ξέρεις πού είναι το παιδί σου στο Διαδίκτυο;)
http://youtu.be/Xekar5B3pXk
(Η μαγεία πίσω από τη μαγεία!)
http://youtu.be/d1Q7ctfhLbM
(Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο;)
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo (H διεθνώς τριπλά βραβευμένη μας ταινία
«Το Παντοπωλείο»)
Ιστοσελίδα Ερωτηματολογίου:
Ερωτηματολόγιο Σχ. Έτους 2014-2015
Ερωτηματολόγιο Σχ. Έτους 2015-2016

Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 2014-2015
Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 2015-2016

