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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΣΑ

"The European Commission support for the
production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contain does not
constitute an endorsement therein.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μετωπική διάλεξη
Διαδικτυακή επικοινωνία - παιχνίδι
Among all of us για να εκπαιδευτούν οι
γονείς σχετικά με τη διαδικτυακή
ρητορική μίσους. 
Η συνεχιζόμενη πανδημία του COVID 19
είχε ως συνέπεια να περνούν τα παιδιά
περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και οι
γονείς, ειδικά εκείνοι με χαμηλές
δεξιότητες πληροφορικής, να μην
γνωρίζουν τη ρητορική μίσους που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά ενώ βρίσκονται
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε
διάφορες πλατφόρμες συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων.
Αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να
παιχτεί είτε από τους ίδιους τους γονείς
είτε θα μπορούσαν να είναι γονείς με
παιδιά.
Εργασία σε ομάδες
Μοίρασμα σε ομάδες
Ζητείται από κάθε ομάδα να συζητήσει
τους κινδύνους που πιστεύει ότι
αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο
διαδίκτυο.
Οι ομάδες εργάζονται από κοινού
δημιουργώντας μια αφίσα/σύννεφο
σκέψεων σε ένα φύλλο χαρτί
παρουσίασης και στη συνέχεια το
παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ατομική εργασία
Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να μεταβούν στο  σύνδεσμο
https://www.playyourrole.eu/among-all-of-us/ για να αρχίσουν να παίζουν
ένα παιχνίδι. Ο διοργανωτής μπορεί να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει το
εγχειρίδιο του παιχνιδιού για τις λέξεις-κλειδιά, καθώς και άλλους κανόνες του
παιχνιδιού στο https://www.playyourrole.eu/wp-
content/uploads/2021/09/PYR-Urban-Games-Manual.pdf

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ψηφιακές δεξιότητες
Για γονείς περισσότερο ενήμερους για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.
Παρουσίαση σε γονείς με χαμηλές δεξιότητες πληροφορικής των
πλατφορμών που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να κοινωνικοποιηθούν
στο διαδίκτυο. 
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production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the
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https://www.playyourrole.eu/among-all-of-us/
https://www.playyourrole.eu/wp-content/uploads/2021/09/PYR-Urban-Games-Manual.pdf
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μετωπική διδασκαλία
Διάλεξη του εκπαιδευτή -> προπαρασκευαστική φάση: Διάλεξη του
εκπαιδευτή για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 

Εργασία σε ομάδες
Παρουσίαση / συζήτηση

Ατομική εργασία
Παιχνίδι στο διαδίκτυο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το παιχνίδι: https://www.playyourrole.eu/among-all-of-us/
Το εγχειρίδιο για τον διοργανωτή: https://www.playyourrole.eu/wp-
content/uploads/2021/09/PYR-Urban-Games-Manual.pdf
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