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Ντοκιμαντέρ 
 

Το Ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, έχει ως στόχο να συμπληρώσει τους πόρους 
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, και που 
χρησιμοποιούνται σε διάφορα προγράμματα πρόληψης για να απεικονίσουν τη στάση των μικρών 
παιδιών (6 -14ετών). Στον σύγχρονο κόσμο, οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από μικρή 
ηλικία, επομένως, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση από την πρώιμη ηλικία. Ωστόσο, οι 
περιπτώσεις όπου τα παιδιά μπορούν να πουν την άποψή τους είναι σπάνιες. Συχνά, πρόκειται απλώς 
για έναν οικογενειακό διάλογο (στην καλύτερη περίπτωση). Μερικές φορές τα παιδιά παραμένουν 
σιωπηλά τόσο στο σπίτι (όπου οι γονείς δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για διάλογο) όσο και 
στο σχολείο (όπου ορισμένοι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να διαχειριστούν στιγμές συζήτησης με τους 
νεότερους μαθητές/τριες και οι ντροπαλοί παραμένουν ολοένα και πιο απομονωμένοι). Τα παιδιά, από 
την άλλη, βιώνουν τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και το να ακούς την άποψή τους είναι 
θεμελιώδες. Το παρόν έργο, προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει 
τις απόψεις των παιδιών σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους. Η διαδικασία 
δημιουργίας αυτού του ντοκιμαντέρ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την καλή πρακτική ακρόασης των 
παιδιών τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια. Ο στόχος λοιπόν είναι διπλός. 

Πολύ σημαντικός στόχος είναι να φέρουμε την άποψη των παιδιών ως πολίτες στον Ευρωπαϊκό διάλογο 
προκειμένου να προβληματιστούμε για το θέμα και να ευαισθητοποιηθούμε. Το ντοκιμαντέρ έχει 
υπότιτλους τόσο στα Αγγλικά όσο και στις μητρικές γλώσσες του έργου (ελληνικά, ισπανικά και 
λιθουανικά), για εύκολη χρήση στα εθνικά πλαίσια των εταίρων. Χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές 
μεθοδολογίες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μοιραστούν τις απόψεις τους: αφήγηση, 
προσαρμοσμένες ερωτήσεις και μεθοδολογίες θεάτρου, εικαστική παραγωγή. Για το σκοπό αυτό, κάθε 
εταίρος πραγματοποίησε ένα εργαστήριο δώδεκα (12) ωρών, σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και 
την ρητορική μίσους για να ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να μοιραστούν τις απόψεις τους. Αυτή η 
ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές/τριες πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
μεθοδολογίες. Το εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ηχογράφηση ιστοριών και συζητήσεων. 
Τα υλικά εξετάστηκαν, επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στον επικεφαλής εταίρο για να δημιουργήσει την 
τελική έκδοση του ντοκιμαντέρ. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν με τους μαθητές/τριες κατά 
την συνέντευξή τους, τεκμηριώθηκαν σε ένα σημειωματάριο δραστηριοτήτων στα αγγλικά. Το 
σημειωματάριο γράφτηκε επιλέγοντας τις πιο πρωτότυπες και καινοτόμες πρακτικές ακρόασης των 
παιδιών. 

Το τελικό ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδίδεται χάρη στα δίκτυα όλων των εταίρων και στις προβολές που 
προβλέπονται σε αυτό το έργο, είναι ένα βίντεο 30 λεπτών που προσπαθεί να αφηγηθεί την ιστορία του 
διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους, δίνοντας μια ευρωπαϊκή εικόνα των παιδικών 
εμπειριών. Συλλέγει μαρτυρίες από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες χάρη στο έργο των εταίρων που 
σχεδιάζουν δραστηριότητες που απευθύνονται σε σχολεία και οικογένειες. 

Το κοινό του ντοκιμαντέρ μας είναι εκπαιδευτικοί, σχολεία και φυσικά άλλα παιδιά στις χώρες των 
εταίρων και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι ιστορίες του βίντεο γυρίστηκαν στις εθνικές γλώσσες των 
συνεργατών αλλά μεταφράστηκαν με υποτίτλους στα αγγλικά. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σε όλες τις 
χώρες που συμμετείχαν. Το ντοκιμαντέρ δημοσιεύεται επίσης στα κανάλια Vimeo και You tube του έργου 
και προωθείται μέσω άλλων καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. 
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To Cartoon 
 

Το Cartoon που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, δεν έχει λόγια και δημιουργήθηκε από τα ίδια τα 
παιδιά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους, που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Προωθεί την ευαισθητοποίηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για 
δραστηριότητες πρόληψης και ενδυνάμωσης, που θα είναι διαθέσιμες τόσο σε σχολεία όσο και σε 
οικογένειες. 

Οι στόχοι του Cartoon είναι: 

 Δημιουργία εργαλείου για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση των δραστηριοτήτων 
πρόληψης σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους.  

 Παροχή ευκαιρίας για συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και 
παιδιών.  

Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του Cartoon, είναι η Stop Motion App. 

 

Οδηγίες εργαστηρίου Stop Motion 
 

Το Stop Motion είναι μια κινηματογραφική τεχνική κατά την οποία η κάμερα σταματά και ξεκινά 
επανειλημμένα, για παράδειγμα, για να δώσει σε κινούμενες φιγούρες την εντύπωση της κίνησης. 

 

Βασικές έννοιες του Stop Motion 
 

● Κοψίματα: 

Ένα σχήμα κομμένο από ξύλο ή άλλο υλικό. 

● FPS (Καρέ ανά δευτερόλεπτο - FramePerSecond): 

Συνήθως εκφράζεται ως «καρέ ανά δευτερόλεπτο» ή FPS. Έτσι, εάν ένα βίντεο καταγράφεται και 
αναπαράγεται στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει ότι κάθε δευτερόλεπτο του βίντεο 
εμφανίζει 24 διακριτές στατικές εικόνες. Σε μια ακολουθία stop motion, fps. 

 

Διαδικασία 
 

Δημιουργήστε το σενάριο της ιστορίας 

● Σενάριο ιστορίας (2 λεπτά): αρχή, κύριο μέρος και τέλος/συμπέρασμα 
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 Αρχή: παρουσίαση των κύριων χαρακτήρων και των στόχων, του σκηνικού και της 
κύριας σύγκρουσης. 

 Κύριο μέρος: Εδώ συμβαίνουν μια σειρά γεγονότων ή επιπλοκών, που οδηγούν σε 
αύξηση της έντασης. 

 Τέλος: Στο τελευταίο μέρος, η κύρια σύγκρουση επιλύεται και τα χαλαρά άκρα 
δένονται. Το τέλος μπορεί να είναι καλό ή κακό. 

● Μήνυμα που πρέπει να παραδοθεί (ανοχή, ενσυναίσθηση, αποδοχή κ.λπ.) 

 Ανάλογα με την ομάδα στόχο σας, το μήνυμά σας μπορεί να είναι διαφορετικό.   

 

Σχεδιασμός 

● Αποφασίστε ποιοι χαρακτήρες, στοιχεία και συζητήσεις θα είναι απαραίτητες για να διηγηθείτε 
την ιστορία:  

 Χαρακτήρας (όνομα, ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα)  
 Άλλα στοιχεία: Υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, στοιχεία στο δρόμο ή σε ένα δωμάτιο, 

μολύβια, στυλό, ζώα…  
 Συζητήσεις / Ηχογράφηση (εάν υπάρχει) της ιστορίας.  

 

Δημιουργία της ταινίας 

● Κατεβάστε την εφαρμογή "Stop Motion Studio". 

● Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε ένα τρίποδα ή σε κάτι σταθερό. 

 Εάν έχετε ένα μικρό τρίποδα, στερεώστε το κινητό σας τηλέφωνο σε αυτό.  
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 Εάν δεν έχετε τρίποδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια καρέκλα και ένα βιβλίο και 
να στερεώσετε το τηλέφωνο με αυτά (μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα στο 
παρακάτω video):  
https://www.youtube.com/watch?v=xqfwmGRF0M8 

● Ταιριάξτε τα κομμένα σχήματα με την ιστορία.  
Για παράδειγμα:  
 το παιδί ανοίγει τον φορητό υπολογιστή: εδώ μπορείτε να φτιάξετε μια κινούμενη εικόνα 2-

3 δευτερολέπτων όπου το παιδί ανοίγει τον φορητό υπολογιστή,  
 το παιδί παίρνει το τηλέφωνό του και λαμβάνει μερικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: εδώ μπορείτε να φτιάξετε ένα κινούμενο σχέδιο 5 δευτερολέπτων όπου το παιδί 
σηκώνει το τηλέφωνο, βλέπει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα, το διαβάζει, αλλάζει το πρόσωπό 
του σε ένα πιο σοβαρό, κ.λπ. 

 

Παραδείγματα (δες τα επόμενα βίντεο για να σιγουρευτείς ότι κατανοείς την διαδικασία 
δημιουργίας της ακολουθίας Stop Motion):  

https://www.youtube.com/watch?v=o0IarOdmxFM; 
https://www.youtube.com/watch?v=z1zxsk_wsGs; 
https://www.youtube.com/watch?v=omCt66arJl8; 
https://www.youtube.com/watch?v=VmWfNOytFqk  

● Εγγραφή ήχου (προαιρετικό). 

 

Διδακτικά σενάρια 
 

Έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει: 
  Μια διαδρομή για σχολεία για τη διευκόλυνση της χρήσης του Cartoon στην τάξη ως σημείο 

εκκίνησης (αφόρμηση) για δραστηριότητες και έργα  
 

και 
 

 Ένα διδακτικό σενάριο για οικογένειες (και οικογενειακά κέντρα, σωματεία κοινωνικής και 
πολιτιστικής υποστήριξης…) για τη διευκόλυνση των γονέων να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα 
ζητήματα όπως η ρητορική μίσους και ο διαδικτυακός εκφοβισμός.  

 

Και τα δύο περιλαμβάνουν μια εισαγωγή για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες να 
κατανοήσουν το πλαίσιο και ένα σύντομο γλωσσάρι με χρήσιμες λέξεις, και αποτελούνται από πέντε (5) 
δραστηριότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:  

 Συμπάθεια και Συμπόνια 
 Σεβασμός και Απολογία  
 Καλοσύνη και Αποδοχή 
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 Ενσυναίσθηση και Υπομονή 
 Ευγένεια και Φροντίδα 

Οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αλλά περιλαμβάνουν 
οδηγίες για την προσαρμογή τους και σε άλλες ηλικιακές ομάδας, εάν κριθεί απαραίτητο. 
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Η εφαρμογή  
 

Ο κύριος στόχος της δημιουργίας της εφαρμογής είναι να ενισχύσει τη συνεργασία των σχολείων και των 
οικογενειών των μαθητών/τριών. Πρόκειται για δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να 
διεξάγονται τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο, δίνοντας την αίσθηση μιας πραγματικής 
συνεκπαίδευσης των εμπλεκομένων. 

Αυτή η εκπαιδευτική εφαρμογή έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 
σχετικά με το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους, ενώ παράλληλα προωθεί 
μια προσέγγιση συνεκπαίδευσης. 

Οι στόχοι της εφαρμογής είναι: 

 Να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων που θα επιτρέψει την 
εκπαιδευτική συνέχεια μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

 Να υποστηρίξει τα σχολεία και τις οικογένειες των μαθητών/τριών στην προσέγγιση του θέματος 
του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους. 

 Να τονώσει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών σχετικά με το θέμα, μέσα 
από ελκυστικές δραστηριότητες και παιχνίδια. 

 

Περιγραφή της μεθοδολογίας της εφαρμογής  
 

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει δέκα (10) εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (8 για σχολεία και 
2 για οικογένειες) που τονώνουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, για χρήση τόσο στο σχολείο 
όσο και στο σπίτι. Οι δραστηριότητες αυτές θα είναι προσβάσιμες από τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα 
και φορητές συσκευές (tablet). 

Η εφαρμογή θα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας μεταξύ 6-14 ετών. Όταν η εφαρμογή θα είναι 
έτοιμη, θα δοκιμαστεί και θα παρουσιαστεί σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε ένα εργαστήριο τεσσάρων 
(4) ωρών για κάθε ομάδα.  

Η εφαρμογή βασίζεται σε διαφορετικές υπάρχουσες εφαρμογές και παιχνίδια που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Μερικά 
από αυτά τα παιχνίδια είναι τα εξής: Conectado, FearNot!, Cyberduca κλπ.  

Εκτός από το ότι προσφέρει στους παίχτες τη δυνατότητα να μπουν στη θέση τόσο του παρατηρητή όσο 
και του θύματος εκφοβισμού, η προστιθέμενη αξία αυτής της εφαρμογής είναι ότι σχεδιάζεται για χρήση 
στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, δημιουργώντας έτσι μια εκπαιδευτική συνέχεια και συνεργασία μεταξύ 
δύο χώρων που είναι κεντρικοί και σημαντικοί στη ζωή των παιδιών. Επιπλέον, η εφαρμογή θα είναι 
προσβάσιμη από έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), φορητές συσκευές (tablets) και υπολογιστές, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερα παιδιά που ενδέχεται να μην είναι κάτοχοι μιας 
συγκεκριμένης συσκευής.  

 



 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 

Περιεχόμενο (ιστορία) της εφαρμογής  
 

Οι διαφορετικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια της εφαρμογής ακολουθούν μια συγκεκριμένη ιστορία, 
για να την κάνουν πιο ελκυστική για τους χρήστες, για να αυξήσουν τα συναισθήματα ενσυναίσθησής 
τους, και επίσης για να τους δώσουν ένα σκοπό. 

Το παιχνίδι ακολουθεί τις πρώτες ημέρες ενός νεοφερμένου παιδιού στο σχολείο που δέχεται 
(διαδικτυακό) εκφοβισμό. Μέσα από τις δραστηριότητες ο χρήστης παρατηρεί την κατάσταση, 
αναλογίζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του και προσπαθεί να στηρίξει το «νέο παιδί». Σε αυτή τη 
διαδικασία, ο χρήστης γίνεται επίσης στόχος για να υποστηρίξει τον συμμαθητή του και με αυτό τον 
τρόπο ο χρήστης παίρνει μια γεύση του πώς αισθάνεται κάποιος όταν εκφοβίζεται και γενικά πώς μοιάζει 
ο εκφοβισμός. Τέλος, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

 

Εγκατάσταση  
 

Για να επιτευχθεί η εμπλοκή των παικτών και η εμβάθυνσή τους στο παιχνίδι, η εφαρμογή θα διαθέτει 
ένα avatar και οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται σε δύο εικονικούς χώρους:  

 Σχολείο  
 Σπίτι 

Η εφαρμογή επίσης, προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτική για όλους τους χρήστες 
αποφεύγοντας θέματα και χαρακτηρισμούς φύλων. Το avatar και οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα είναι ζώα, 
δεινόσαυροι, ρομπότ ή άλλες φιγούρες χωρίς κανένα χαρακτηριστικό φύλου.  

Οι δραστηριότητες, που είναι σχεδιασμένες για να εκτελούνται στο σχολείο και στο σπίτι, θα 
πραγματοποιούνται στους αντίστοιχους εικονικούς χώρους. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι ή μια 
δραστηριότητα θα λάβει χώρα στην αυλή του σχολείου, στην αίθουσα των υπολογιστών (ΤΠΕ) ή στο 
εργαστήριο θεάτρου ή στο σαλόνι, την κουζίνα, την κρεβατοκάμαρα κ.λπ. 

Παρόλο που τα παιχνίδια θα πραγματοποιούνται σε έναν εικονικό χώρο, τουλάχιστον μερικά, θα 
απαιτούν αλληλεπίδραση με τον φυσικό χώρο του χρήστη και των ομοιών του στην πραγματική ζωή, 
συνδέοντας έτσι τον εικονικό με τον πραγματικό κόσμο. 

 

Δραστηριότητες της εφαρμογής  
 

Αυτό που έχει αναπτυχθεί είναι τρεις (3) κύριοι τύποι δραστηριοτήτων:  

 Πολλαπλής επιλογής: Ο παίκτης θα παρατηρεί μια συγκεκριμένη κατάσταση και θα έχει τρεις 
(3) επιλογές σχετικά με το πώς θα αντιδράσει. Ανάλογα με την επιλογή του, θα ακολουθεί η 
επόμενη ερώτηση πολλαπλής επιλογής ή ένα μήνυμα.  

 Διαδραστικές δραστηριότητες: Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν στην εφαρμογή, αλλά 
λαμβάνουν χώρα κυρίως στην πραγματική ζωή. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και πρέπει να 
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περιέχονται σε αυτήν.  

 

γίνονται μεμονωμένα ή με την διευκόλυνση ενός εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειας. Ο 
παίκτης μπορεί να χρειαστεί να προσθέσει πληροφορίες/κείμενο ή μπορεί να μην απαιτείται 
καμία ενέργεια. 

 Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες δραστηριότητες.  

 


