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LOG IN: Εργαςτιρια για τθν Ζμφυλθ Βία ςτα Νζα 
Ηλεκτρονικά Μζςα  

Εγχειρίδιο Αλλθλοδιδακτικισ Εκπαίδευςθσ: Ζμφυλθ Βία 
και Υπεφκυνθ Χριςθ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 



Διδικοί ζηόσοι 

ηος έπγος  

LOG IN 

Η κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ χριςθσ των 
κοινωνικϊν δικτφων ςτθν κακθμερινι ηωι των 

εφιβων 

Η ευαιςκθτοποίθςθ των νζων για το κζμα τθσ 
ζμφυλθσ βίασ και ρόλου που οι νζεσ τεχνολογίεσ 

μποροφν να ζχουν 

Η καταπολζμθςθ των επιβλαβϊν και βίαιων 
ςυμπεριφορϊν ςτθ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων, 

προτείνοντασ ςτουσ ζφθβουσ μοντζλα ςχζςεων 

Η ενθμζρωςθ γονζων, δαςκάλων, εκπαιδευτικϊν για 
τισ αρνθτικζσ και τισ κετικζσ χριςεισ των νζων μζςων 

Eειςθγιςεισ κετικϊν τρόπων χριςθσ νζων τεχνολογιϊν, 
δείχνοντασ ςτουσ ζφθβουσ πϊσ τα κοινωνικά δίκτυα και τα νζα 

μζςα επικοινωνίασ μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν 
επικοινωνία, τθ μάκθςθ, τθν ανταλλαγι απόψεων, τθ 

ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι 



Δκπαιδεύζειρ / Δπγαζηήπια  

• Εκπαίδεςζη ηυν ζςνομήλικυν  ζςμμαθηηών/πιών, με αξιοποίηζη ηυν 
νέυν ηεσνολογιών.  

• Ενθάππςνζη ηηρ ενεπγούρ ζςμμεηοσήρ και ηην ανάλητη ηηρ εςθύνηρ 
από ηοςρ νέοςρ. 

• Ενθάππςνζη διάλογος και ανηαλλαγήρ απότευν ζσεηικά με: 

βία με βάζη ηο θύλο,  

ζηεπεόηςπα με βάζη ηο θύλο,  

ζσέζειρ μεηαξύ ηυν εθήβυν,  

Νέα μέζα επικοινυνίαρ και επικίνδςνερ/ βίαιερ ζςμπεπιθοπέρ ζε 
βάπορ ηυν γςναικών, 

Χπήζη ηυν ηεσνολογιών πληποθόπηζηρ και επικοινυνίαρ από 
ηοςρ νέοςρ υζ ενεπγοί πολίηερ, 

 Ενημέπυζη για ηοςρ κινδύνοςρ ζηη σπήζη ηυν κοινυνικών 
δικηύυν (ενημέπυζη για ηιρ νομικέρ πηςσέρ). 



  ΔΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ; 

 

 

Τι συζητήσαμε; 

 

 Σηεπεόηςπα και οι πποκαηαλήτειρ 

 Σηεπεόηςπα ηυν θύλυν 

 Διαθοπέρ ανάμεζα ζηο κοινυνικό και βιολογικό θύλο 

 Παπαδείγμαηα από ηο Facebook 

 Σσέζειρ εξοςζίαρ μεηαξύ γςναικών και ανδπών 

 Οπιζμόρ ηηρ έμθςληρ βίαρ, ηα είδη ηηρ έμθςληρ βίαρ 

 Θεηικέρ ζσέζειρ ανάμεζα ζηα αγόπια και ηα κοπίηζια 

 Δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ για ηην πποζηαζία ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηο 

διαδίκηςο  

 Εκπαίδεςζη ζςνομηλίκυν  



Η μζκοδοσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ 
Συνομιλικων 

ικανότθτα 
επίλυςθσ 

προβλθμάτων 

ικανότθτα λιψθσ 
αποφάςεων 

διαχείριςθ του 
άγχουσ  

διαχείριςθ των 
ςυναιςκθμάτων 

αυτογνωςία 

ικανότθτεσ 
διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων 

αποτελεςματικι 
επικοινωνία 

κριτικό πνεφμα 



Γεξιόηηηερ  
Δκπαιδεςηών  
ςνομηλίκυν 

Καλζσ 
δεξιότθτεσ 
ακρόαςθσ 

Eνςυναίς
κθςθ 

Ευελιξία 

Ιςορροπία 

Αμερολθ
-ψία 

Ενςωμά-
τωςθ  

Διαίςκθςθ 

Δθμιουργι
-κότθτα 

Χιοφμορ 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 1 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 3  
Ζμφυλθ Βία και Διαδφκτιο 



 
Γιαδικηςακή Σαςηόηηηα και 

Γιαδικηςακή Φήμη 
 

What_Goes_Online_Greek_Subs.MP4


 
Γιαδικηςακή Σαςηόηηηα και 

Γιαδικηςακή Φήμη 
 

Save the Children Commercial.mp4


 
Σι είναι ο AVATAR; 

 



Γιαδικηςακή Σαςηόηηηα 



Φηιάξε ένα Avatar για ηον εαςηό ζος για ένα 

από ηα πιο κάηυ διαθοπεηικά κοινυνικά 

δίκηςα. 
  

• Για ένα ζσολικό κοινωνικό δίκηςο όπος οι εκπαιδεςηικοί, οι μαθηηέρ και 
οι γονείρ επικοινωνούν. 

• Για ένα κοινωνικό δίκηςο όπος μποπείηε να ζςνδεθείηε, κςπίωρ με ηοςρ 
θίλοςρ και ανθπώποςρ πος γνωπίζεηε. 

• Για ηο Second Life (εικονικό κόζμο ζηο διαδίκηςο), όπος μποπείηε να 
επικοινωνείηε κςπίωρ με ανθπώποςρ πος δεν γνωπίζεηε.  

• Για ένα διαδικηςακό παισνίδι με ςπεπήπωερ ζηο οποίο επικοινωνείηε με 
αγνώζηοςρ.  

• Για ένα θόποςμ ζηο διαδίκηςο, ζηο οποίο μιλάηε με αγνώζηοςρ για 
ζηίσοςρ ηπαγοςδιών.  

 



 

Γπάτεηε μεπικέρ ζςμβοςλέρ για να μείνεηε αληθινοί 
ζηο διαδίκηςο και να πποζηαηεύζεηε ηα 

πποζυπικά ζαρ δεδομένα.  

 



Πποζηαζία Πποζυπικών 
Γεδομένυν 

1. Είναι δςναηή η πλήπηρ πποθύλαξη ηων πποζωπικών δεδομένων 
μαρ; 

 

 

2. Με ποιοςρ ηπόποςρ μποπώ να πποθςλάξω ηα πποζωπικά μος 
δεδομένα; 

 

 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 4 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 5 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ  

ΤΝΑΝΣΗΗ 6 



 
ΓΡΑΔΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΟΗ 

Σελίδα LOG IN ςτο www.medinstgenderstudies.org   

http://www.medinstgenderstudies.org/


ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

 

• Οδθγόσ “Η Ζμφυλθ Βία και θ Υπζυκυνθ 
Χριςθ των Μζςων Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ“, ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ LOG IN 

• Ο οδθγόσ απευκφνεται ςε ενιλικεσ 
(γονείσ και εκπαιδευτικοφσ) και παρζχει 
οδθγίεσ για το πωσ να ςυηθτάμε με 
τουσ/τισ νζουσ/εσ για ευαίςκθτα κζματα, 
όπωσ είναι θ ζμφυλθ βία, κακϊσ και 
ηθτιματα ςχετικά με τθν υπεφκυνθ 
χριςθ των νζων μζςων επικοινωνίασ. 

 

 

http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/booklet-gre-ok-27-2.pdf
http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/booklet-gre-ok-27-2.pdf
http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/booklet-gre-ok-27-2.pdf
http://www.medinstgenderstudies.org/login-project/


Δγσειπίδιο Αλληλοδιδακηικήρ Δκπαίδεςζηρ: 
Έμθςλη Βία και Τπεύθςνη Υπήζη ηυν 
Μέζυν Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ 

 

Διακζςιμο το Νοζμβριο-Δεκζμβριο 2014 ςτο  

www.medinstgenderstudies.org!  

http://www.medinstgenderstudies.org/


 Σελίδα LOG IN ςτο Facebook για 

διάδοςθ κετικϊν μθνυμάτων  

Www.facebook.com/LaboratoriesCyprus 

LOG IN video 
https://www.youtube.com/watch?v=YK2twURrrEk . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YK2twURrrEk


ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ  

CyberEthics /Κςππιακό Κένηπο Αζθαλούρ Γιαδικηύος 

Γπαμμή Καηαγγελιών:  

Τηλ: 22674747 

Email: reports@cyberethics.info 

Γπαμμή Βοήθειαρ:  

Τηλ: 70000116 

Email: helpline@cyberethics.info 

Καηαγγελία Παπάνομος Πεπιεσομένος 

Website: http://www.cyberethics.info  

Κςππιακόρ ύνδεζμορ 

Οικογενειακού Ππογπαμμαηιζμού  

Γπαμμή Βοήθειαρ: 1455 

Email: info@cfpa.org.cy  

Website: www.cyfamplan.org 

ύνδεζμορ για ηην Ππόλητη και 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ Βίαρ ζηην Οικογένεια 

Γπαμμή Βοήθειαρ: 1440 

Email: domviolence@cablenet.com.cy  

 Website: www.domviolence.org.cy 

 

http://www.cyberethics.info/cyethics1/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=109
http://www.cyberethics.info/cyethics1/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=109
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