
IO2 Θέμα: Πώς να δημιουργήσετε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο για κοινότητες και storytelling για κοινότητες

Οργανισμός: Kairos Europe (UK)

Σχέδιο Μαθήματος

Τίτλος Πώς να δημιουργήσετε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο για κοινότητες και storytelling για κοινότητες
Σύνδεση με to
IO1

Το πρώτο παραδοτέο του έργου επεσήμανε τον τρόπο που οι εργαζόμενοι σε κοινότητες και οι διαφορετικοί
εμπλεκόμενοι/ενδιαφερόμενοι θα εκτιμούσαν το να έχουν περισσότερη εκπαίδευση στο πώς να δημιουργήσουν έναν
ασφαλή διαδικτυακό χώρο για κοινότητες και για το storytelling για τις κοινότητες.

Αποτελέσματα
● Καλύτερη κατανόηση της αφήγησης ιστοριών στις κοινότητες
● Καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας του καθορισμού κανόνων για τις διαδικτυακές κοινότητες

Μάθημα Ασφαλείς διαδικτυακοί χώροι για κοινότητες
Θέματα

● Αφήγηση ιστοριών στις κοινότητες
● Ασφαλείς διαδικτυακοί χώροι
● Οδηγίες για τις κοινότητες
● Κανόνες
● Διαδικασίες καθοδηγούμενες από κοινότητες
● Εμπλοκή της κοινότητας

Δεξιότητες που
καλύπτονται

Συμμετοχή, εμπλοκή με την κοινότητα, δημιουργία εργαστηρίων

Διάρκεια 3 ώρες και 40 λεπτά χωρίς τα διαλείμματα
Προετοιμασία

● Ανάγνωση των θεμάτων και συμπλήρωση του PIECE eLearning (για τον εκπαιδευτή)
● Αν είναι δυνατόν, καθορίστε την αποστολή και τις αξίες της κοινότητας με την οποία θα εργαστείτε



Activities

Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

25 λεπτά Να θυμάστε
ονόματα, να
αφηγηθείτε, να
δημιουργήσετε
σύνδεση
μεταξύ των
συμμετεχόντω
ν και να
κατανοήσετε ο
ένας τη
συναισθηματικ
ή κατάσταση
του άλλου

Εισαγωγική Δραστηριότητα
Δύο αλήθειες και ένα ψέμα (από κοντά)
Ο εκπαιδευτής πρέπει να διασφαλίσει ότι η ομάδα κάθεται σε έναν μεγάλο
κύκλο για αυτήν την άσκηση. Ο εκπαιδευτής ζητά από όλους τους
συμμετέχοντες να σκεφτούν δύο αληθινά γεγονότα για τον εαυτό τους και
ένα ψέμα. Δεν πρέπει να είναι εμφανή στους άλλους συμμετέχοντες. Οι
αλήθειες και το ψέμα μπορεί να είναι ό,τι προτιμά ο συμμετέχων – δεν
χρειάζεται να είναι προσωπικά και ο συμμετέχων θα πρέπει να νιώθει
άνετα να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τους άλλους. Αυτό πρέπει
να τονιστεί από τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, αστεία ή προσωπικά
παραδείγματα είναι ευπρόσδεκτα εάν ο συμμετέχων είναι πρόθυμος να τα
μοιραστεί!
Μερικά κακά παραδείγματα (λόγω του γεγονότος ότι είναι προφανές αν
είναι αληθές ή ψευδές):

Έχω ξανθά μαλλιά (για ένα καλύτερο παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να
αλλάξει σε "Είμαι φυσικά ξανθιά"). Φοράω μπότες. Ειμαι άνδρας; Φοράω
γυαλιά όλη την ώρα.
Μερικά καλά παραδείγματα:
Μου αρέσει να μαγειρεύω. Είμαι θρησκευόμενος. Εχω παιδιά; Μπορώ να
χορέψω. Μπορώ να παίξω πιάνο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ βότκα. Μπορώ
να μιλήσω 3 γλώσσες.
Με τη σειρά τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μοιραστούν τις τρεις
δηλώσεις τους και η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να προτείνει ποια
δήλωση πιστεύουν ότι είναι το ψέμα. Ο συμμετέχων αποκαλύπτει ποιες
δηλώσεις ήταν αληθείς και ποιες ψευδείς.

N/A Πλατφόρμα
στην οποία
μπορούν να
χρησιμοποιηθ
ούν
αντιδράσεις
emoji.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να γνωριστούμε σε ένα διασκεδαστικό,
ανεπίσημο πλαίσιο. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος να αναλογιστούμε τα
στερεότυπα και τις πρώτες εντυπώσεις που μπορεί να έχουμε, οι οποίες
δεν είναι απαραίτητα αληθινές. Οι συμμετέχοντες έχουν πάντα τον έλεγχο
των πληροφοριών που επιλέγουν να μοιραστούν, πράγμα που σημαίνει
ότι, ενώ είναι προσωπικές, δεν πρέπει να τους κάνει να αισθάνονται
άβολα σε κανένα σημείο.

Συναισθήματα/Το Emoji της ημέρας (διαδικτυακά)
Ζητήστε από την ομάδα σας να περιγράψει τη μέρα της μέχρι τώρα με ένα
emoji. Οι περισσότερες πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα για αντιδράσεις
emoji. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους ανθρώπους εάν θα ήθελαν να
μοιραστούν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο emoji. Αυτή είναι μια καλή
στιγμή για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης εάν οι συμμετέχοντες
σας είναι σύμφωνοι με αυτό.

1 ώρα and
15 λεπτά

Εισαγωγή
Τι είναι η αφήγηση ιστοριών στις κοινότητες? (15 λεπτά)
Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε την αφήγηση. Αυτό ορίζεται συνήθως ως
η κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα της ανταλλαγής ιστοριών, η
οποία μπορεί να γίνει μέσω της γραφής, της υποκριτικής, του θεάτρου,
του κινηματογράφου, της μουσικής, της ποίησης, του αυτοσχεδιασμού και
κάθε άλλου μέσου που ταιριάζει στο σκοπό. Όλες οι μορφές τέχνης λένε
μια ιστορία.
Σε επίπεδο κοινότητας, η αφήγηση ιστοριών (storytelling) σημαίνει
αφήγηση της ιστορίας των μελών της κοινότητας με οποιοδήποτε μέσο.
Για να είναι αποτελεσματικές, οι ιστορίες της κοινότητας πρέπει να δίνουν
σε κάθε μεμονωμένο μέλος της κοινότητας τη δυνατότητα να επωφεληθεί
από τις συνεισφορές πολλών, δημιουργώντας παράλληλα μια πολύ
προσωπική εμπειρία.

Συζήτηση Δια ζώσης:
στυλό, χαρτιά,
και πίνακας
με
μαρκαδόρους
Διαδικτυακά:
πλατφόρμα
που επιτρέπει
διαφορετικά
δωμάτια και
διαμοιρασμό
οθόνης.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδέα στο διαδίκτυο, συστήνουμε
διαδικτυακούς χώρους όπως φόρουμ, ομάδες, συνομιλίες, αίθουσες
συνομιλίας, διαδικτυακούς πίνακες όπου τα μέλη της κοινότητας μπορούν
να μοιραστούν την ιστορία και τις εμπειρίες τους από τη σκοπιά τους.

Πες την ιστορία σου (1 ώρα)
Αφού εξηγήσετε το πλαίσιο της συνεδρίας, χωρίστε τους συμμετέχοντες
σε ομάδες (αίθουσες επιμέρους συζητήσεων εάν είναι συνδεδεμένες) και
ζητήστε τους να σκεφτούν μια ιστορία για την κοινότητά τους, όπου θα
ήθελαν να την πουν στο διαδίκτυο (φόρουμ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
συνομιλία κ.λπ.), και μέσω ποιων μέσων. Δώστε τους περίπου 30 λεπτά
και μετά φέρτε τους πίσω και ζητήστε τους να σας παρουσιάσουν.
Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και μπορεί να βοηθήσει
στη βιωσιμότητα της κοινότητας διατηρώντας τη μνήμη του παρελθόντος
για να ενημερώσει τις παρούσες και τις μελλοντικές δράσεις. Στην πράξη,
κάθε διαδικτυακός χώρος πρέπει να έχει κανόνες και κατανόηση των
ορίων και του τι επιτρέπεται στον χώρο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για
την προστασία των μελών της κοινότητας και για να γίνει ο χώρος
ασφαλής για ελεύθερη έκφραση. Αυτό θα αντιμετωπιστεί στην επόμενη
δραστηριότητα.

1 ώρα Ας καθορίσουμε τους κανόνες μας! (1 ώρα)
Εισαγωγή (10 λεπτά)
Είναι χρήσιμο να έχετε μια δήλωση αποστολής/οράματος για το τι είναι η
κοινότητα. Συνήθως, οι ομάδες της κοινότητας τα έχουν ήδη ή τα βρίσκουν
εύκολα μέσω μιας συνομιλίας με τα μέλη. Υπάρχουν πολλοί πόροι στο
διαδίκτυο για το πώς να το κάνετε αυτό. Η γνώση αυτού του ιστορικού
βοηθά στον καθορισμό των κανόνων για τον διαδικτυακό χώρο για την
κοινότητα.

Συζήτηση και
εργασία σε
ομάδες

Δια ζώσης:
στυλό, χαρτιά,
και πίνακας
με
μαρκαδόρους
Διαδικτυακά:
πλατφόρμα
που επιτρέπει
την ύπαρξη

https://blog.vanillaforums.com/community-how-to-create-collaborative-community-mission-vision-statements
https://blog.vanillaforums.com/community-how-to-create-collaborative-community-mission-vision-statements


Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Εάν έχετε μια δήλωση αποστολής, καλό είναι να το συμπεριλάβετε στην
αρχή των κανόνων σας. Οι κανόνες μπορούν να γραφτούν σε ένα κομμάτι
χαρτί ή ηλεκτρονικά ανάλογα. Η δήλωση της αποστολής σας θα πρέπει να
υπενθυμίζει στα μέλη σας γιατί θα πρέπει να νοιάζονταν για τους κανόνες
που διατηρούν την κοινότητα ασφαλή και τον σκοπό της ξεκάθαρο.

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι σύνταξης οδηγιών: βάσει κανόνων ή βάσει
αξιών.
Οι οδηγίες που βασίζονται σε κανόνες είναι συνήθως μια λίστα κανόνων
που πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες. Ενώ είναι πιο γρήγοροι στη
σύνταξη και συχνά πιο εύκολο να ξεκινήσουν, οι χρήστες συχνά τα
προσπερνούν και τα αντιλαμβάνονται ως βαριά. Για τον λόγο αυτό, οι
κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε αξίες είναι μερικές φορές μια
καλύτερη και πιο βιώσιμη επιλογή για ομάδες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε αξίες ξεκινούν με τις αξίες
(π.χ. εκτιμούμε τον κριτικό διάλογο) και στη συνέχεια δημιουργούν οδηγίες
που βοηθούν τα μέλη να κατανοήσουν πώς να ενισχύσουν αυτήν την αξία
(π.χ. διαφωνούν, αλλά το κάνουν με βάση αξιόπιστες αναφορές σε πηγές
που υποστηρίζουν το επιχείρημά σας). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
συχνά γράφονται καταφατικά παρά αρνητικά.

Σχεδόν όλες οι οδηγίες της κοινότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν
κανόνες σχετικά με:

● Παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας

● Παράνομη δραστηριότητα

διαφορετικών
δωματίων και
διαμοιρασμό
οθόνης



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

● Οποιαδήποτε παρενόχληση ή συμπεριφορά μίσους,
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους, του
εκφοβισμού ή των στοχευμένων επιθέσεων

● Σφετερισμός της ταυτότητας άλλων χρηστών

● Ανεπιθύμητα μηνύματα και απάτες

● Σεξουαλικό περιεχόμενο ή γυμνό

● Οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά: ακραία βία, γραφική βία,
απειλές, γκρίνια, αισχρότητες

● Να βλάπτεις άλλους ή να ενεργείς κακόβουλα

● Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

● Πολιτικές σύνδεσης: η ικανότητα (ή η έλλειψή τους) προώθησης
προϊόντων/υπηρεσιών χωρίς αποκάλυψη της σχέσης με την
επωνυμία

Μάθετε ποιοι κανόνες είναι πιο σημαντικοί για τη συγκεκριμένη αποστολή
και τον πολιτισμό σας.

Εργασία σε ομάδες (20 λεπτά)
Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες (αίθουσες επιμέρους
συζητήσεων εάν είναι στο διαδίκτυο) και ζητήστε τους να βρουν
κανόνες/οδηγίες/πρότυπα για τον διαδικτυακό χώρο της κοινότητάς τους.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Δώστε τους 20 λεπτά για να εργαστούν με τους κανόνες και ζητήστε τους
να επιστρέψουν στην κύρια συνεδρία.
Επίλογος (30 min)
Ζητήστε από κάθε ομάδα να μοιραστεί τους κανόνες της και ποια
προσέγγιση ακολούθησε και γιατί. Αναλογιστείτε πάνω στην ομαδική
εργασία επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές.

20 λεπτά Μελέτη Περίπτωσης
Δείξτε στην ομάδα τις οδηγίες της Airbnb ως παράδειγμα προσέγγισης
μιας παγκόσμιας εταιρείας σε πρότυπα/κατευθυντήριες γραμμές βάσει
αξίας.
Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο εδώ.

Projector/
screensharing

Απολογισμός/αξιολόγηση
Ο απολογισμός και η αξιολόγηση για αυτό το κεφάλαιο γίνεται στο πλαίσιο
κάθε δραστηριότητας. Αν είναι βοηθητικό, ο εκπαιδευτής μπορεί να
πραγματοποιήσει μια επιπλέον απολογιστική συνεδρία.

N/A N/A

40 λεπτά Ανατροφοδότηση/αξιολόγηση
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι συλλογής σχολίων. Δεδομένης της
συνεργατικής φύσης του θέματος και του έργου, προτείνουμε να υπάρχει
ένας κύκλος προβληματισμού όπου τα μέλη της ομάδας δίνουν ελεύθερα
τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη συνεδρία και πώς
θα εφαρμόσουν τη μάθησή τους στις κοινότητές τους.

N/A N/A

Μελέτη περίπτωσης

Ο σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι να δώσει ένα πραγματικό παράδειγμα των θεμάτων που συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν με πιο πρακτικό τρόπο το θέμα.

https://www.airbnb.co.uk/trust/standards


Χώρα πολλαπλές επιλογές
Τίτλος Airbnb Community Standard
Οργανισμός Airbnb
Πηγές

● https://www.airbnb.co.uk/trust/standards

Ποιοι είναι οι
σκοποί και οι
στόχοι της
μελέτης
περίπτωσης;

● Να αναδειχθεί πώς οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας βάσει αξίας μπορούν να παρουσιαστούν στο
διαδίκτυο

● Να εμπνεύσει άλλους να κάνουν κάτι παρόμοιο
Βασικά σημεία

● Οι κανόνες ονομάζονται πρότυπα και καθιστούν το όραμα πιο προσιτό στους ανθρώπους.

● Ξεκινούν με μια αξία και τους κανόνες που πηγάζουν από αυτούς.

● Το έγγραφο περιγράφεται ως “ζωντανό”, πάντα αλλάζει και ενημερώνεται.

● Υπάρχει μια δήλωση αποστολής στην αρχή.

● Τα πρότυπα είναι υβριδικά. Αφορούν διαδικτυακές κοινότητες αλλά και κοινότητες εκτός του παγκόσμιου ιστού.
Περιγραφή της
μελέτης
περίπτωσης
που επελέγη

Η Airbnb είναι μια αμερικανική εταιρεία που λειτουργεί μια ηλεκτρονική αγορά για καταλύματα, κυρίως ξενώνες για
ενοικιάσεις διακοπών και τουριστικές δραστηριότητες. Με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, η πλατφόρμα είναι
προσβάσιμη μέσω ιστότοπου και εφαρμογής για κινητά. Η Airbnb δεν κατέχει κανένα από τα αναφερόμενα ακίνητα.
Αντίθετα, κερδίζει λαμβάνοντας προμήθεια από κάθε κράτηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 από τους Brian Chesky,
Nathan Blecharczyk και Joe Gebbia.
Η Airbnb αναφέρεται στα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ως κοινότητα και έχουν παράσχει κοινοτικά
πρότυπα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα
κανόνων για μια διαδικτυακή κοινότητα.

Περιγραφή του
τοπικού,
περιφερειακού,

Η Airbnb είναι μια παγκόσμια κοινότητα που συνδέει ανθρώπους που ταξιδεύουν και αναζητούν διαμονή με ντόπιους
οικοδεσπότες. Λαμβάνοντας αυτό ως παράδειγμα, μπορούμε να δούμε πόσο μπορεί να διαφέρει ο ορισμός του όρου
κοινότητα ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο. Αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα κανόνων είναι επίσης μια καλή αναπαράσταση

https://www.airbnb.co.uk/trust/standards


εθνικού και
διεθνούς
αντίκτυπου

ότι, ενώ ο καθορισμός κανόνων ποικίλλει ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες, στους
οποίους μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε.

Συμπερασματικά Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς να θέσετε κανόνες και οδηγίες κοινότητας.


