
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/01/2022 

 Σήμερα Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης Δημήτριος ΠΕ03, 

στο αμφιθέατρο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 28 μαθητές που συμμετέχουν στις εργασίες του 

προγράμματος της ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων, πραγματοποιώντας τρεις δραστηριότητες με στόχο 

να διερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο μέσα από μία ιστορία.   

Στα πλαίσια της δράσης «Διερευνάμε τον ψηφιακό κόσμο μέσα από μία ιστορία!» και με αφορμή το 

ερώτημα «Το φαίνεσθαι είναι κάτι άλλο από το είναι;» πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Η πρώτη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξής: 

 

 Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί χώρισαν τον κεντρικό χώρο του αμφιθεάτρου όπου 

διαδραματίστηκε το παιχνίδι με μία χαρτοταινία σε δύο μέρη και χώρισαν τους μαθητές σε 

δύο ομάδες δίνοντάς τους ένα ρόλο:  

o Η μία ομάδα ήταν «οι μαθητές που δεν φαίνονται» και η άλλη ομάδα ήταν «οι 

μαθητές που φαίνονται» με τον εξής κανόνα: Αυτοί που δεν φαίνονται δίνουν 

οδηγίες και αυτοί που φαίνονται ακολουθούν τις οδηγίες. 

o Έπειτα παρέδωσαν στην κάθε ομάδα ένα φάκελο με τις απαραίτητες οδηγίες που 

θα έπρεπε να ακολουθήσει η κάθε ομάδα. Το περιεχόμενο του φακέλου των 

μαθητών που «δεν φαίνονταν» περιείχε τα εξής: 

▪ Είστε οι μαθητές που δεν φαίνεστε και γι αυτό τα πρόσωπά σας δεν πρέπει 

να φαίνονται. Χρησιμοποιώντας μόνο τα σώματά σας θα φτιάξετε μία 

παγωμένη εικόνα όπου θα «αποτυπώνεται» η στιγμή που δίνετε την εντολή 

σε αυτούς που φαίνονται όταν ακούσετε το σύνθημα 1, 2, 3… Έχετε την 

πολυτέλεια να παρανομήσετε μέσω αυτών που φαίνονται και να μην γίνετε 

αντιληπτοί από κανέναν. 

Αντίστοιχα ο φάκελος των μαθητών που φαίνονται περιείχε τα εξής: 

▪ Είστε οι μαθητές που φαίνεστε γι αυτό και τα πρόσωπά σας πρέπει να 

φαίνονται. Χρησιμοποιώντας μόνο τα σώματά σας θα φτιάξετε μία 

παγωμένη εικόνα όπου θα «αποτυπώνεται» η στιγμή που είστε έτοιμοι να 

αντιδράσετε στην εντολή που θα παρατηρήσετε από την ομάδα αυτών που 

δεν φαίνονται και ολοκληρώσετε την εικόνα.    

o Τα παιδιά σε ζευγάρια, ένα από κάθε ομάδα διαδραμάτιζαν τη δική τους παγωμένη 

εικόνα (δράση - αντίδραση) με το σύνθημα της αρμοδίου εκπαιδευτικού 1,2,3 στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο και επέστρεφαν στη θέση τους. 

 Η δράση ολοκληρώθηκε όταν παρουσίασαν όλα τα ζεύγη των μαθητών τις εικόνες και 

ακολούθησε συζήτηση εφόσον τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα ερωτήματα: 

▪ Γιατί άραγε κάποιοι έπρεπε να κρύβουν τα πρόσωπά τους; 

Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε: «Διότι φοβούνται να μη γίνουν 

αντιληπτοί για τυχόν παράνομες πράξεις που θέλουν να διαπράξουν». 

 

▪ Γιατί άραγε υπήρχε αυτός ο κανόνας στο παιχνίδι; 

Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε: «Για να αντιληφθούμε ότι πολλές 

φορές στη ζωή μας υπάρχουν άτομα που υποκινούνται από άλλους να 

προβούν σε παράνομες πράξεις διότι υπάρχει κάποιο κίνητρο». 



▪ Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτούς που φαίνονται και σε αυτούς 

που δεν φαίνονται ή όχι;  

Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε: «Ναι. Μπορεί να προέκυψε από 

κάποια τυχαία διαδικτυακή συνομιλία» Δεύτερη απάντηση: «Όχι δεν 

μπορεί να έχουν κάποια σχέση». 

▪ Που μπορεί να βρίσκονται; Βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς 

χώρους;  

Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε: «Βρίσκονται σε διαφορετικούς 

χώρους, στο χώρο του ο καθένας και επικοινωνούν μέσω διαδικτύου». 

▪ Μπορούν άραγε αυτοί που δεν φαίνονται να βλέπουν αυτούς που 

φαίνονται ή όχι; 

Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε: «Όχι δεν μπορούν γιατί αυτοί που 

δεν φαίνονται έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ». 

 

2. Η δεύτερη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξής: 

 

 

 Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί τοποθέτησαν έναν φορητό Ηλεκτρονικό υπολογιστή στη μέση της 

γραμμής – στην ήδη τοποθετημένη χαρτοταινία και αντίστρεψαν τους ρόλους των ομάδων. 

Όσοι μαθητές είχαν στην προηγούμενη δραστηριότητα το ρόλο να φαίνονται σε αυτήν 

πήραν το ρόλο που δεν φαίνονταν. Ομοίως έγινε και με την άλλη ομάδα. 

 Στη συνέχεια τους παραδόθηκε ένας κοινός φάκελος με τις απαραίτητες οδηγίες και έπρεπε 

να συνεργαστούν όλοι μεταξύ τους. Το περιεχόμενο του φακέλου έλεγε τα εξής:  

«Οι δύο ομάδες παίζετε ένα παιχνίδι στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Στην οθόνη δεν 

φαίνεστε όλοι. Κάποιοι κρύβεστε γιατί σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει ο εξής κανόνας: 

οι μαθητές που δεν φαίνονται λένε την εντολή και οι μαθητές που φαίνονται 

συμπληρώνουν την εντολή που ακούνε. Χρησιμοποιώντας τα σώματά σας φτιάξτε 

μία παγωμένη εικόνα όπου θα «αποτυπώνεται» η στιγμή που δίνετε την πρώτη 

εντολή εσείς που δεν φαίνεστε. Στην αρχή τα σώματά σας θα είναι ακίνητα και 

μόλις ακούσετε το παλαμάκι από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό θα μιλήσετε για να 

ακουστεί καθαρά η εντολή που δίνετε. Εσείς που δεν φαίνεστε θα παρατηρήσετε 

την εικόνα με την εντολή και θα κάνετε το ίδιο ακολουθώντας και συμπληρώνοντας 

την εντολή που παρατηρήσατε και ακούσατε. Μόλις ακουστεί η εντολή και η 

αντίδραση θα μείνετε ακίνητοι και αμίλητοι.». 

 

 Τα παιδία πάλι σε ζεύγη παρουσίασαν με τον ίδιο τρόπο όπως στην προηγούμενη 

δραστηριότητα την εντολή και την αντίδραση στην εντολή. Δόθηκε τίτλος σε κάθε 

αναπαράσταση από τους μαθητές και ολοκληρώθηκε η δεύτερη δραστηριότητα εφόσον 

συμμετείχαν όλα τα μέλη της ομάδας. Εντολές που ακούστηκαν μεταξύ άλλων ήταν : «κλέψε, 

γδύσου, αυτοκτόνησε, σκότωσε, παραπλάνησε, κορόιδεψε, χτύπα, απείλησε, μαχαιρώσου, 

αγάπα» και αντιδράσεις που ακούστηκαν μεταξύ άλλων ήταν: «δεν μπορώ, φοβάμαι, 

απειλούμαι, δεν με νοιάζει, αδιαφορώ, δεν το κάνω, θα πάρω την αστυνομία, όχι, πονάω, 

τρέμω». 

 

    3. Η τρίτη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξής: 

 



 Η αρμόδια εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές ότι αυτή τη φορά όλοι έχουν το ρόλο αυτών 

που φαίνονται και χρησιμοποιώντας τον πίνακα που υπήρχε στην κεντρική σκηνή του 

αμφιθεάτρου ζωγράφισε μια οθόνη Η/Υ η οποία περιείχε τη ακόλουθη εντολή:  

«Με ένα αιχμηρό αντικείμενο χάραξε το χέρι σου. Αν αρνηθείς, θα με βρίσκεις πάντα 

μπροστά σου. Ξέρω τα πάντα για εσένα!» 

 Στη συνέχεια χώρισε την χαρτοταινία σε τρία ίσα μέρη κατά μήκος και έδωσε την εξής 

προφορική οδηγία στους μαθητές: « Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες και οι 

μαθητές που φαίνονται έχουν ακολουθήσει πολλές εντολές. Κάθε μέρα που περνάει είναι 

και μια άλλη δοκιμασία, μια νέα ανατροπή στη ζωή τους. Σήμερα είναι η 15η μέρα του 

παιχνιδιού και οι μαθητές που φαίνονται λαμβάνουν μία άλλη εντολή. Αυτή που 

αναγράφεται στον πίνακα. Δείτε την! 

 Κάλεσε τους μαθητές να σταθούν σε όποιο επίπεδο από τα τρία της χαρτοταινίας επιθυμούν 

με βάση τα εξής στοιχεία:  

o Στο κοντινότερο σημείο στον πίνακα να σταθούν οι μαθητές που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν την εντολή. 

o Στο ενδιάμεσο σημείο να σταθούν οι μαθητές που έχουν ενδοιασμούς απέναντι 

στην εντολή. 

o Στο μακρινότερο σημείο να σταθούν οι μαθητές που δεν επιθυμούν να 

ακολουθήσουν την εντολή. 

 Μόλις οι μαθητές πήραν τις θέσεις τους εξήγησε ότι περνώντας από δίπλα τους και 

ακουμπώντας τον ώμο του καθενός θα πρέπει να ψιθυρίσουν σε αυτήν το συναίσθημα και  

τη σκέψη που έχουν απέναντι σε αυτή την εντολή. Η εκπαιδευτικός μόλις ακούσει το 

συναίσθημα θα το επαναλαμβάνει δυνατά. Τα συναισθήματα που ακούστηκαν μεταξύ 

άλλων ήταν: «τρόμος, φόβος, απειλή, δεν φοβάμαι, κοντεύω να πειστώ να το κάνω, 

περιέργεια, ντροπή, θυμός, αγανάκτηση, θάρρος, αποφασιστικότητα, δισταγμός, ενοχές, 

τύψεις». 

 Εφόσον ακούστηκαν τα συναισθήματα όλων των μαθητών ολοκληρώθηκε και η Τρίτη 

δραστηριότητα θέτοντας προς συζήτηση τα εξής ερωτήματα: 

o Τι ήταν αυτό που έκανε κάποιους μαθητές να δώσουν μια τέτοια εντολή σε αυτή 

την ιστορία;(απάντηση: κάποιο ισχυρό κίνητρο) 

o Τι ήταν αυτό που έκανε κάποιους να ακολουθήσουν αυτή την εντολή; (απάντηση: ο 

φόβος και η απειλή για να μην εκτεθούν και να μην απειληθεί η οικογένεια τους ή η 

ίδια τους η ζωή)  

o Τι ήταν αυτό που έκανε κάποιους μαθητές να αρνηθούν να υπακούσουν σε αυτή 

την εντολή; (απάντηση: το θάρρος τους, ότι δεν είχαν να φοβηθούν κάτι γιατί θα 

απευθυνόταν στην αστυνομία) 

o Τι ήταν αυτό που ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν οι μαθητές, πριν μπουν σε αυτό το 

παιχνίδι; (απάντηση: πόσο ασφαλές είναι και αν απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 

που ανήκουν και τι επιπτώσεις θα έχουν). 

o Τελικά αυτό το παιχνίδι φαινόταν και ήταν το ίδιο; (απάντηση: σε καμία περίπτωση) 

o Ο ψηφιακός κόσμος φαίνεται και είναι ένας κόσμος απόλυτα ασφαλής; (απάντηση: 

όχι και αυτό διαπιστώνεται καθημερινά με γεγονότα και αξιόποινες πράξεις που 

συμβαίνουν μέσα από αυτό.) 

o Πως ή γιατί ο ψηφιακός κόσμος κάποιες φορές γίνεται επικίνδυνος; (απάντηση: 

διότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μία οθόνη εφόσον δεν είναι 

στον ίδιο χώρο το πρόσωπο ή τα γεγονότα που διαδραματίζονται) 

o Τι είναι τελικά αυτό που χρειαζόμαστε για να μπορούμε με ασφάλεια να 

χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο σύγχρονος 



ψηφιακός κόσμος; (απάντηση: να είμαστε προσεκτικοί και φειδωλοί σε κάθε τι που 

διαρρέουμε στο διαδίκτυο από τα προσωπικά μας δεδομένα και ιδιαίτερα οπτικό 

μας υλικό, να μην εμπιστευόμαστε αγνώστους και να μην επισκεπτόμαστε 

ιστοσελίδες που δεν γνωρίζουμε το δημιουργό τους και μας φαίνονται ύποπτες). 

 

 Μετά το πέρας των βιωματικών αυτών δράσεων τα μέλη της ομάδας αντιλήφθηκαν μέσα 

από τις ιστορίες και τις αντιδράσεις που κατασκεύασαν και παρατήρησαν το πώς ο 

ψηφιακός κόσμος μπορεί να αναδείξει αλλά και να καταστρέψει τις ζωές τους αν δεν 

συμπεριφέρονται προσεκτικά μέσα σε αυτόν. Επίσης κατανόησαν την τεράστια διαφορά 

ανάμεσα στο φαίνεσθε και το τι πραγματικά είναι κάποιος ιδιαίτερα πίσω από την ασφάλεια 

που του παρέχει μια οθόνη.   

 

 Τέλος, καθορίστηκε η επόμενη διαδικτυακή συνάντησή μας την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 

2022. 

 

Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ομάδας του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου 

Φωτογραφικό υλικό: 

 

 



 

 

 

Δείτε το σχετικό video 

http://epal-samou.sam.sch.gr/autosch/joomla15/images/stories/programmata/received_1364681553946004.mp4

