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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή ενότητας
Στην ψηφιακή εποχή, η διαδικτυακή μας ταυτότητα είναι εξίσου σημαντική και έγκυρη με την ταυτότητα εκτός
σύνδεσης. Μερικές φορές ακόμα πιο σημαντική, καθώς πολλοί άνθρωποι βλέπουν το διαδικτυακό μας προφίλ
πριν μας συναντήσουν. Έχοντας αυτό υπόψη, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Διαδίκτυο είναι για πάντα: όταν
κάτι μπαίνει στο διαδίκτυο, δεν μπορεί ποτέ να αφαιρεθεί εντελώς. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να
διατηρηθεί ένα διαδικτυακό προφίλ που μας χρωματίζει υπό το φως. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να
διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακής μας ταυτότητας και της ταυτότητάς μας εκτός σύνδεσης, μέσω
της μετριοπάθειας στη χρήση, τόσο στο χρόνο που περνάμε μπροστά από μια οθόνη όσο και σε αυτό που
περνάμε μπροστά από την οθόνη.
Αυτή η ενότητα, που αποτελείται από 3 θέματα, βάζει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους
διαδικτυακή ταυτότητα και να διαμορφώσουν υγιείς και κατάλληλες συνήθειες για τη χρήση τους στο Διαδίκτυο.
Στο πρώτο θέμα, δηλαδή στο Netiquette, οι μαθητές θα διδαχθούν ότι η διαδικτυακή συμπεριφορά τους έχει
σημασία όπως και η συμπεριφορά τους εκτός σύνδεσης και ότι πρέπει να είναι διακριτικοί προς τους άλλους
όταν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Το δεύτερο θέμα (ψηφιακό αποτύπωμα), θα επεκταθεί στο πρώτο
θέμα, αποδεικνύοντας τη σημασία της συνειδητοποίησης της διαδικτυακής μας παρουσίας, και θα διδάξει
τρόπους για τη διατήρηση ενός ενεργού ψηφιακού αποτυπώματος που δεν θα παρουσιάζει μια λανθασμένη
εικόνα για μας. Τέλος, η Διαχείριση Χρόνου Οθόνης θα δείξει στους μαθητές τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ
των διαδικτυακών και των προσωπικών τους προσώπων και θα τους διδάξει τρόπους να μετριάσουν τις ενέργειές
τους και το χρονικό διάστημα που είναι συνδεδεμένοι. Συνολικά, οι μαθητές θα διδαχτούν τρόπους για να
διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο και γύρω από αυτό, με τρόπο που προάγει την ευημερία τους
και τους προστατεύει από μερικές σημαντικές παγίδες της καθημερινής τεχνολογίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
•
•
•

Μαθαίνοντας τι περιλαμβάνει την ψηφιακή μας ταυτότητα και γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε.
Απόκτηση της ικανότητας που απαιτείται για τη διάκριση μεταξύ κατάλληλων και ακατάλληλων
διαδικτυακών συμπεριφορών που αποτελούν την ψηφιακή ταυτότητα κάποιου
Εκπαίδευση των μαθητών πώς να διαχειρίζονται την ηλεκτρονική τους ταυτότητα για να αποφύγουν τις
παγίδες που μπορεί να προκύψουν από καταχρηστική ή ακατάλληλη συμπεριφορά και χρήση του
Διαδικτύου
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Λέξεις-κλειδιά
• Netiquette: ένα portmanteau (μια σύνθετη λέξη ) από το «net» και το «etiquette». Είναι η χρήση καλών
τρόπων στην ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως τα κοινωνικά μέσα, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και οι
συνομιλίες. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το netiquette επειδή όταν επικοινωνούμε στο
διαδίκτυο, διαβάζουμε συνήθως κείμενα που έχει πληκτρολογήσει κάποιος άλλος. Εξαιτίας αυτού, τα
μηνύματα μπορεί συχνά να παρερμηνευθούν. Ακολουθώντας το netiquette, η διαδικτυακή επικοινωνία
γίνεται πιο ξεκάθαρη.1
• Διαδίκτυο troll: ένα άτομο που εσκεμμένα ανταγωνίζεται άλλους στο διαδίκτυο δημοσιεύοντας άσχετα
ή προσβλητικά σχόλια ή άλλο ενοχλητικό περιεχόμενο
• Meme: ένα διασκεδαστικό ή ενδιαφέρον στοιχείο (όπως μια λεζάντα ή βίντεο) ή είδος αντικειμένων
που διαδίδεται ευρέως στο διαδίκτυο, ιδίως μέσω των κοινωνικών μέσων2
• Emoji: μια ψηφιακή εικόνα που προστίθεται σε ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική επικοινωνία
προκειμένου να εκφράσει μια συγκεκριμένη ιδέα ή συναίσθημα3
• GIF: ένας τύπος αρχείου που περιέχει μια ακίνητη ή κινούμενη εικόνα. Το GIF είναι η συντομογραφία
για το "Graphic Interchange Format""4
• Ψηφιακό αποτύπωμα: Ένα ψηφιακό αποτύπωμα είναι ένα ίχνος δεδομένων που δημιουργείτε ενώ
χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε διαδικτυακές
υπηρεσίες. Δείτε επίσης Θέμα 2.5 Δείτε επίσης το Θέμα 2
 Διαδυκτιακός εκφοβισμός: Δέστε την ενότητα 5
 Ομιλία μίσους: Δέστε την ενότητα 5
 Cookies: Μικρά αρχεία που δημιουργούνται στο πρόγραμμα περιήγησής μας όταν επισκεφτούμε για
πρώτη φορά έναν ιστότοπο που θέλει να αποθηκεύσει πληροφορίες.
 Cookie profiling: Η χρήση πολλαπλών cookie για τη μεταγλώττιση των δραστηριοτήτων περιήγησής σας
για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια με τη χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία ενός προφίλ
για εσάς. Οι διαφημιστές στη συνέχεια λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες από διάφορες πηγές και τις
χρησιμοποιούν για στοχευμένη διαφήμιση.
 IP address: Μια διεύθυνση IP, ή απλά μια "IP", είναι μια μοναδική διεύθυνση που προσδιορίζει μια
συσκευή στο Διαδίκτυο ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Επιτρέπει σε ένα σύστημα να αναγνωρίζεται από άλλα
συστήματα που συνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου Διαδικτύου.6
 FOMO: Fear Of Missing Out - Φόβος για απώλεια. Φόβος να μην συμπεριληφθούν σε κάτι (όπως μια
ενδιαφέρουσα ή ευχάριστη δραστηριότητα) που αντιμετωπίζουν άλλοι7
 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: μια κατάσταση που προκαλείται από συμπίεση ενός νεύρου όπου
διέρχεται από τον καρπό στο χέρι και χαρακτηρίζεται ειδικά από αδυναμία, πόνο και διαταραχές της
αίσθησης στο χέρι και τα δάχτυλα8
1

https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll
https://www.merriam-webster.com/dictionary/meme
3
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emoji
4
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gif
5
https://techterms.com/definition/digital_footprint
6
https://techterms.com/definition/ip_address
7
https://www.merriam-webster.com/dictionary/FOMO
8
https://www.merriam-webster.com/dictionary/carpal%20tunnel%20syndrome
2
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Εθισμός στο Διαδίκτυο: Ο εθισμός στο Διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από υπερβολικές ή κακώς
ελεγχόμενες ανησυχίες, παρορμήσεις ή συμπεριφορές σχετικά με τη χρήση υπολογιστή και την
πρόσβαση στο Διαδίκτυο που οδηγούν σε εξασθένηση ή δυσφορία.9

Υπόμνημα
Λέξεις κλειδία/Ορισμοί

Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις

Δραστηριότητες
Πηγές

9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18399706
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Θέματα

Θέμα 1: Netiquette
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2:

Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Ενότητα 1: Netiquette
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος Ο ορισμός και η σημασία του Netiquette.
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές
Εισαγωγή

 M6-T1_Netiquette_Preassessment
(.docx file. See Annex)

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

5’

Ρωτήστε τους μαθητές πόσο καιρό ξοδεύουν
στα τηλέφωνά τους ή στον υπολογιστή. Με
ποιες δραστηριότητες ασχολούνται; Παίζουν
παιχνίδια, συνομιλούν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, παρακολουθούν βίντεο;

Προαξιολόγηση

 M6-T1_Netiquette_Preassessment
(.docx file. See Annex)

10’

Ορισμός του
Netiquette

 M6-T1-Netiquette_IO3A1_PPT
(.ppt file. See Annex)

10’

Σημείο: ξοδεύουμε πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο
(διαφάνειες 1-5). Γενική εισαγωγή στο σύνολο της
ενότητας, αν είναι επιθυμητό).
Πραγματοποιήστε την αξιολόγηση σε μορφή
multiple choice . Δώστε τις έντυπες εκδόσεις
του τεστ. Οι μαθητές μπορούν να
συζητήσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αυτής της
άσκησης.

Εισαγάγετε
το
Netiquette
χρησιμοποιώντας
απλές
λέξεις
(διαφάνειες 6-7). Ακολουθήστε την
παρουσίαση διαφανειών για να εξηγήσετε:
-

Κακή
συμπεριφόρα
στο
διαδίκτυο:
Εκ προθέσεως

 M6-T1-Netiquette_IO3A1_PPT
(.ppt file. See Annex)

5’

Η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί συχνά να
είναι ασαφής.
Ο σκοπός του netiquette είναι να
επικοινωνούμε αποτελεσματικά, καθαρά
και με σεβασμό.
Ομοιότητες μεταξύ διαδικτυακής και
προσωπικής επικοινωνίας.

Εξηγήστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να
διαφωνούν διαδικτυακά σκόπιμα (trolls)
ή κατά λάθος (διαφάνεια 8-9) Η
διαδικτυακή
επικοινωνία
ενδέχεται
να
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Vs
Τυχαίος
(συνέχεια)

καταρρεύσει και οι τρόποι που εφαρμόζουμε για
να την αποτρέψουμε. Ακολουθήστε την
παρουσίαση διαφανειών για να εισαγάγετε: Τρολ - Memes - Emojis - GIF

(συνέχεια)

Ορισμοί που βρίσκονται στις παραπάνω
λέξεις-κλειδιά, σε περίπτωση που χρειαστούνε.
Ωστόσο, οι μαθητές πιθανότατα θα είναι
εξοικειωμένοι με τους όρους.
Παρουσιάστε τις συνέπειες της μη τήρησης του
Netiquette σε παράθεση των πλεονεκτημάτων.
Εξηγήστε ότι όλο το περιεχόμενο έχει αντίκτυπο και
ότι η αντίδρασή μας στο περιεχόμενο γίνεται το ίδιο
περιεχόμενο, με τον δικό του αντίκτυπο. Γι 'αυτό
πρέπει να γνωρίζουμε τι λέμε και πού το λέμε
(διαφάνεια 10-13)
Παρακολουθήστε το βίντεο στο YouTube.
Ακολουθείται
από
την
παρακάτω
δραστηριότητα.

Γιατί
να  M6-T1-Netiquette_IO3A1_PPT
χρησιμοποιήσ
(.ppt file. See Annex)
ετε
το
Netiquette

Βίντεο:
Βασικοί
κανόνες
Netiquette
Δραστηριότητ
α: Συνέπειες
της κακής
επικοινωνίας

5’

 Βίντεο από το YouTube:
https://www.youtube.com
/watch?v=FWMk_Zv7nB8

5’

 M6-T1_Scenario1Netiquette
(.docx file. See Annex)

5’

Εμφάνιση του αρχείου M6-T1_Scenario1Netiquette στον προβολέα ή διανέμετε
αντίγραφα. Ρωτήστε τους μαθητές τι
πιστεύουν ότι πήγε στραβά στην εν λόγω
επικοινωνία. Τι θα είχαν κάνει διαφορετικά;
Ολοκληρώστε το μάθημα ξαναγράφοντας στους
μαθητές πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσει να
λήξει. Προβλέψτε και προετοιμάστε τα για το
επόμενο μάθημα: Οι κανόνες του Netiquette.
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Θέμα 1: Netiquette
Σχέδιο μαθήματος

2 από τα 2
Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

Θέμα 1: Netiquette
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 2
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Οι κανόνες του Netiquette

Ομάδα-στόχος Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

5’

Σύντομη ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος
για να υπενθυμίσει στους μαθητές τη σημασία του
Netiquette.

της  M6-T1Netiquette_IO
3-A1_PPT
(.ppt file. See
Annex)

10’

Οι κανόνες του  M6-T1Netiquette
Netiquette_IO
Γλώσσα και τρόποι
3-A1_PPT
 (.ppt file. See
Annex)

10’

Εξηγήστε ότι το Netiquette έχει μερικές οδηγίες που μας
βοηθούν να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Τονίστε τη
σημασία της σωστής στάσης.
Ανατρέξτε στην παρουσίαση (διαφάνειες 14 και 15) για να
δείτε τους κανόνες που σχετίζονται με τη στάση.
Όπου είναι δυνατόν, δώστε παραδείγματα για να
προσαρμόσετε τους κανόνες.
Η γλώσσα και οι τρόποι είναι εξίσου σημαντικοί
στο Διαδίκτυο, όπως και στην πραγματική ζωή.
Συνεχίστε την παρουσίαση (διαφάνεια 16) για να
δείτε τους κανόνες που σχετίζονται με τη γλώσσα και τους
τρόπους.

Εισαγωγή

Οι κανόνες
Netiquette
Στάσεις

-

Όπου είναι δυνατόν, δώστε παραδείγματα για να
προσαρμόσετε τους κανόνες.

Netiquette
διαφορετικά
περιβάλλοντα

Συμπεράσματα

σε  M6-T1Netiquette_IO
3-A1_PPT
 (.ppt file. See
Annex)
 M6-T1Netiquette_IO
3-A1_PPT

10’

5’

Ολοκληρώστε τους κανόνες παραδίδοντας το μήνυμα
«Θυμηθείτε τον άνθρωπο» (διαφάνεια 17)
Συνεχίστε την παρουσίαση για να δείτε πώς διαφορετικά
περιβάλλοντα απαιτούν προσαρμογή του τόνου, του
μέσου και της γλώσσας. Δώστε έμφαση στις ερωτήσεις
στις διαφάνειες 20-22.

Ολοκληρώστε το μάθημα δίνοντας στους
μαθητές μερικές γενικές συμβουλές (διαφάνεια
23) Η συνολική έννοια του Netiquette για να
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Δραστηριότητες/Σ
ενάρια

 M6T1_Scenario2Netiquette

μεταδοθεί στους μαθητές είναι «Να θυμάστε τον
άνθρωπο. Σεβαστείτε τον άνθρωπο. "
Εμφάνιση του αρχείου M6-T1_Scenario2Netiquette στον προβολέα ή μοιράστε αντίγραφα.
Ρωτήστε τους μαθητές τι πιστεύουν ότι πήγε
στραβά στην εν λόγω ανακοίνωση.
Τι θα είχαν κάνει διαφορετικά;

10
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Θέμα 2: Ψηφιακό αποτύπωμα
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2
Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Θέμα 2: Ψηφιακό αποτύπωμα
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Οι μαθητές κατανοούν την έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος, πώς
διαμορφώνεται και τις πιθανές συνέπειές του.

Ομάδα στόχος

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βήματα

Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

Εισαγωγή

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT

5’

Προ-αξιολόγηση

 M6-T2_Digital
Footprint_Preassessment

10’

Κάντε την εισαγωγή σε ολόκληρη την ενότητα και
μιλήστε γενικά για την ψηφιακή ταυτότητα
(διαφάνεια. 0-3). Ρωτήστε τους μαθητές τι
πιστεύουν για το ψηφιακό αποτύπωμα. Είναι
εξοικειωμένοι με αυτό που είναι; Κάντε τους μαθητές να
μαντέψουν, με βάση την εισαγωγή.
Πραγματοποιήστε την αξιολόγηση σε multiple
choice μορφή. Δώστε τις έντυπες εκδόσεις του
τεστ. Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν
μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αυτής της
άσκησης.
Ακολουθήστε την παρουσίαση διαφανειών για να
παρουσιάσετε στους μαθητές την έννοια του
Ψηφιακού Αποτυπώματος. Εξηγήστε τι είναι
(διαφάνεια 6) και πώς διαμορφώνεται (διαφάνεια 7)

Ορισμός
του  M6-T2-Digital
ψηφιακού
Footprint_IO3αποτυπώματος
A1_PPT

5’

Ενεργό vs
Παθητικού
αποτυπώματος

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT

10’

Cookies

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT

5’

Ξεκαθαρίστε τη διάκριση μεταξύ παθητικού και
ενεργού ψηφιακού αποτυπώματος (διαφάνειες 89)
Εξηγήστε πώς συνδέονται τα cookies με το
ψηφιακό μας αποτύπωμα και πώς μπορούν να
συμβάλουν στη διαμόρφωσή του (διαφάνειες 1013). Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι τα
cookies δεν είναι κακά από μόνα τους, αλλά ο τρόπος
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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Γιατί πρέπει να
είμαστε
προδεκτικοί

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT

5’

"Ότι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο, μένει στο Διαδίκτυο."
Τονίστε τη σημασία αυτού. Εάν το επιτρέπει ο
χρόνος, ζητήστε από τους μαθητές σας να σκεφτούν
ορισμένες από τις αναρτήσεις τους και πώς θα
μπορούσαν να τους επηρεάσουν αργότερα. Οι μέρες
αποσχόλησης και εργασείας τους μπορεί να φαίνονται
πολύ μακριά στο μέλλον, αλλά αυτό που βάζουν στο
διαδίκτυο τώρα θα τους ακολουθεί για πάντα. Σκεφτείτε
να αναθέσετε αυτήν την άσκηση ως εργασία στο σπίτι
(διαφάνεια. 14). Τελειώστε το μάθημα με το παραπάνω
μήνυμα.

Θέμα 2: Ψηφιακό αποτύπωμα
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 2
Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Θέμα 2: Ψηφιακό αποτύπωμα
Σχέδιο μαθήματος

2 από τα 2

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Οι μαθητές κατανοόυν πώς να διαχειρίζονται το ψηφιακό τους αποτύπωμα και γνωρίζουν
διαφορετικούς τρόπους για να το κάνουν.

Ομάδα στόχος

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βήματα

Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

Εισαγωγή

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT
(.ppt file. See
Annex)

5’

Προθέρμανση: υπενθυμίστε στους μαθητές το
προηγούμενο μάθημα. Συνοψίστε τα πιο σημαντικά
σημεία.

Σημασία του
ψηφιακού
αποτυπώματος

 Βίντεο στο
Youtube:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ottnH4
27Fr8&feature
=emb_title

5’

Παρακολουθήστε το βίντεο για να θυμάστε τη
σημασία και τις πιθανές συνέπειες του
ψηφιακού αποτυπώματος.
Ακολουθείται από την παρακάτω δραστηριότητα.
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Σενάριο

 M6T2_ScenarioDigital
Footprint

10’

Διαχείριση
ψηφιακού
αποτυπώματος:
Βήμα 1

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT
(.ppt file. See
Annex)
 Computers for
each student

10’

 M6-T2-Digital
Footprint_IO3A1_PPT
(.ppt file. See
Annex)

5’

Ακολουθήστε την παρουσίαση για να εξηγήσετε το
βήμα 2: Χρησιμοποιόντας το Διαδικτύο πιο
συνειδητά (διαφάνεια 17-18)

Χρησιμοποιώντας  M6-T2-Digital
το ψηφιακό μας
Footprint_IO3αποτύπωμα προς
A1_PPT (.ppt
όφελός μας
file. See
Annex)

5’

 Βίντεο στο
Youtube:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=OBg2Y
YV3Bts&featur
e=youtu.be

5’

Εξηγήστε στους μαθητές ότι το αποτύπωμά μας
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προς όφελός μας,
ειδικά σε επαγγελματικούς χώρους στο μέλλον. Οι
εργοδότες επιθυμούν να δουν άτομα που είναι
αυτοκινούμενα και ενεργά σε θετικές δραστηριότητες,
που έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι. Επεξεργαστείτε τα
Πρέπει και τα δεν πρέπει ενός θετικού, ευεργετικού
ψηφιακού αποτυπώματος (διαφάνειες 19-20)
Ολοκληρώστε το μάθημα παρακολουθώντας
αυτό το βίντεο.

Διαχείριση
ψηφιακού
αποτυπώματος:
Βήμα 2

Συμπεράσματα

Δώστε τα φυλλάδια στην τάξη του σεναρίου ή
δείξτε το στον προβολέα. Ζητήστε από τους
μαθητές να συζητήσουν τις πιθανές συνέπειες, π.χ.
χάνοντας την τρέχουσα δουλειά της, φαίνεται άσχημο για
μελλοντικές αιτήσεις εργασίας, μπορεί να αποθαρρύνει
τους πιθανούς εργοδότες να την καλέσουν για
συνέντευξη, οι άνθρωποι στο διαδίκτυο μπορεί να είναι
σκληροί μαζί της για μια τέτοια ανάρτηση κ.λπ.
Εξηγήστε ότι η διαχείριση του ψηφιακού
αποτυπώματος είναι μια συνεχής διαδικασία.
Αναφέρετε ότι όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε κάπου και να
εξηγήσετε το βήμα 1: Εκκαθάριση (διαφάνεια 16)
Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν google οι
ίδιοι ή να ανοίξουν ένα από τα προφίλ κοινωνικών
μέσων. Τι βρίσκουν;
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Θέμα 3: Χρόνος στην οθόνη
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2
Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Θέμα 3: Χρόνος στην οθόνη
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 2
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος Οι μαθητές καταλαβαίνουν πόσο χρόνο ξοδεύουμε συνδεδεμένοι, τις συνέπειες του

υπερβολικού χρόνου οθόνης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή μας.
Ομάδα στόχος Μαθητές Δευτεροβάθμιας επαίδευσης
Βήματα Πηγές
Εισαγωγή

 M6-T3-Screen Time
Management_IO3A1_PPT
 M6-T3_Screen Time
Management_Preassessment

Διάρκεια
10’

Επιπλέον πληροφορίες
Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι είδατε στο
παρελθόν
πόσο
χρόνο
ξοδεύουνε
συνδεδεμένοι. Ρωτήστε τους:
• Πιστεύουν ότι είναι ποτέ "πάρα πολύς" ο
χρόνος στην οθόνης;
• Τι σημαίνει «πάρα πολύ», κατά τη γνώμη
τους;
Πραγματοποιήστε την προ-αξιολόγηση. Οι μαθητές
μπορούν να μιλούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια
αυτής της εργασίας.

Ορισμός του
εθισμού στο
Διαδύκτιο

 M6-T3-Screen Time
Management_IO3A1_PPT

Εθιστικές
 M6-T3-Screen Time
πτυχέσ των
Management_IO3διαδικτυακών
A1_PPT
δραστηριοτήτων

5’

10’

Ανοίξτε την παρουσίαση διαφανειών στη
διαφάνεια 6 για να δείτε πόσο χρόνο αφιερώνουν
οι έφηβοι στα τηλέφωνά τους.
Ορίστε τον εθισμό στο Διαδίκτυο για τους
μαθητές. Αναφέρετε πώς όλα σχεδόν τώρα
γίνονται μέσω του Διαδικτύου, όπως
παιχνίδια,
ανάγνωση
και
ακόμη
και
παρακολούθηση τηλεόρασης, με υπηρεσίες όπως
το Netflix και το Amazon Prime. (διαφάνεια 7)
Αναφέρετε τις πιο εθιστικές δραστηριότητες
και την έννοια του εθισμού στη
συμπεριφορά (διαφάνεια 8). Συνεχίστε για να
εξηγήσετε τι είναι κάθε ένα από αυτά ώστε να
θεωρούνται τόσο εθιστικά (διαφάνεια 9-11).
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Ενδείξεις
 M6-T3-Screen Time
υπερβολικού
Management_IO3χρόνου
στην
A1_PPT
οθόνη

5’

Εξηγήστε ότι οι επιπτώσεις του υπερβολικού
χρόνου στην οθόνη μπορούν να γίνουν αισθητές σε
πολλές πτυχές της ζωής μας. Αναφέρετε τα
σωματικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά
συμπτώματα (διαφάνειες 12-14).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η
παρουσία ορισμένων από αυτά τα συμπτώματα
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος
πάσχει από εθισμό! Καταστήστε σαφές ότι
τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να
αναζητήσουν βοήθεια, είτε για τον εαυτό τους είτε
για άτομα στον κύκλο τους.

Επιδράσεις του  M6-T3-Screen Time
εθισμού
και
Management_IO3υπερβολικός
A1_PPT
χρόνος οθόνης

10’

Εξηγήστε ότι τα συμπτώματα του εθισμού
συνήθως γίνονται αισθητά σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί
επίσης να υπάρξουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
από τον εθισμό στο Διαδίκτυο.
Ακολουθήστε την παρουσίαση (διαφάνεια 15-18)
για να μάθετε τα πιθανά αποτελέσματα του
εθισμού και του υπερβολικού χρόνου οθόνης.
Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν κάποιες
από αυτές τις επιπτώσεις στον εαυτό τους ή / και
στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Υπάρχει κάτι που
θα ήθελαν να μοιραστούν στο μάθημα;
Ολοκληρώστε το μάθημα αναφέροντας ξανά ότι
ακόμη και αν κάποιος παρουσιάζει τα παραπάνω
συμπτώματα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
είναι εθισμένοι. Αναδείξτε τα αποτελέσματα του
εθισμού και του υπερβολικού χρόνου οθόνης και
υπογραμμίστε πόσο σημαντικό είναι να
διαχειριστούμαι τον χρόνο στην οθόνη μας,
προλογίζοντας το επόμενο μάθημα

Συμπέρασμα

 M6-T3-Screen Time
Management_IO3A1_PPT

5’
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Θέμα 3: Χρόνος στην οθόνη
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 2
Ενότητα 6: Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Θέμα 3: Χρόνος στην οθόνη
Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 2
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρα
Στόχος

Students understand why it’s important to manage their screen time, and
know different ways to do it.

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές
Ασκήσεις
προθέρμανσης

Γιατί
να  M6-T3-Screen Time
διαχειριστείτε
Management_IO3τον χρόνο της
A1_PPT
οθόνης σας
Πώς
να  M6-T3-Screen Time
διαχειριστείτε
Management_IO3τον χρόνο της
A1_PPT
οθόνης σας

Διάρκεια
5’

5’

15’

Επιπλέον πληροφορίες
Κάντε μια σύνοψη του προηγούμενου
μαθήματος. Εστιάστε περισσότερο στα
συμπτώματα και τις επιπτώσεις.
Λοιπόν, πώς προφυλάσσουμε τον εαυτό μας από
όλα αυτά; Υπάρχουν οποιεσδήποτε ιδέες από τους
μαθητές;
Αναφέρετε τα πρόσθετα οφέλη
μιας
ισορροπημένης χρήσης της οθόνης (διαφάνεια 19).

Δέστε τους διάφορους τρόπους που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
μειώσετε
το
χρόνο
της
οθόνης.
Δημιουργήστε μια ανοιχτή συζήτηση με τους
μαθητές:
Ποιες τακτικές πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν
περισσότερο; Γιατί επιλέξατε αυτές;
Ποιο χόμπι θα θέλατε να διαλέξετε;
Ολοκληρώστε λέγοντας ότι δεν είναι γενικά κακό να
περάσετε λίγο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, αλλά,
όπως με όλα τα πράγματα, η περίσσεια μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα σε άλλους τομείς της
ζωής.
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Αξιολόγηση και  Υπολογίστες για να
παιχνίδι DIMELI
παίξουν οι μαθητές
το παιχνίδι DIMELI

20’

Τοποθετήστε τους μαθητές σε ομάδες έως και
τεσσάρων ατόμων. Ζητήστε τους να ανοίξουν το
παιχνίδι DIMELI και να επιλέξουν τα είδωλά τους
και να τους αφήσουν να παίξουν το παιχνίδι.
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Αναφορές:
https://www.auburn.edu/citizenship/netiquette.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22041451.2015.1042421
http://coursedesign.colostate.edu/obj/corerulesnet.html
https://medium.com/@a1eksm/8-simple-rules-of-netiquette-74793eeb2704
https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
https://www.techwalla.com/articles/how-to-fight-adult-cyberbullying
https://bowvalleycollege.libguides.com/c.php?g=10214&p=52001
https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/netiquette-guidelines-every-online-student-needsto-know/
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://www.theclassroom.com/why-do-people-use-netiquette-12078439.html
https://slcconline.helpdocs.com/instructional-best-practices/what-is-netiquette-and-why-is-it-important-inonline-courses

18
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411

|Σελίδα

Annex: Materials
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M6-T1_Netiquette_Pre-assessment
M6-T1-Netiquette_IO3-A1_PPT
M6-T1_Scenario1-Netiquette
M6-T1_Scenario2-Netiquette
M6-T2_Digital Footprint_Pre-assessment
M6-T2-Digital Footprint_IO3-A1_PPT
M6-T2_Scenario-Digital Footprint
M6-T3_Screen Time Management_Pre-assessment
M6-T3-Screen Time Management_IO3-A1_PPT
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