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1. Οι προσδοκίες του αναγνώστη 

Tο παρόν έγγραφο παρέχει στον αναγνώστη μια συνολική επισκόπηση του έργου DIMELI και οδηγίες 

για την εφαρμογή του στην τάξη. Η  μεθοδολογία του έργου αναλύεται και εμπεριέχεται και μια 

σύντομη επεξήγηση για το πώς δημιουργήθηκε το υλικό και πώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. 

Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο θα γίνει ανάλυση της εφαρμογής και της επίτευξης των προσδοκώμενων 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Θα δοθούν οδηγίες, προτάσεις και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης  της εφαρμογής, τον 

τρόπο προσέγγισης περισσότερων ατόμων και τον τρόπο δημιουργίας συνεργιών με άλλους 

οργανισμούς. 

Συνολικά αυτός είναι ο πλήρης οδηγός DIMELI, η εργαλειοθήκη DIMELI, ένα  πλήρες πακέτο A-Ω για 

εφαρμογή. 

2. Εισαγωγή 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και η χρήση 

τους είναι συνεχώς αυξανόμενη. Σχεδόν όλα μπορούν να γίνουν μέσω του διαδικτύου σήμερα ﮲ οι 

αγορές τροφίμων, οι τραπεζικές συναλλαγές, η ψυχαγωγία, οι πληρωμές λογαριασμών και πολλά άλλα 

πράγματα γίνονται μέσω των «έξυπνων» τηλεφώνων κάνοντας τη ζωή μας πιο βολική και 

εξοικονομώντας μας χρόνο. 

Με όλα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο είναι σαφές ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες και γνώσεις, για να χειριστούν τον κόσμο του διαδικτύου, να γνωρίζουν τυχόν κινδύνους ή 

παγίδες και να μάθουν τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους είτε για τον εαυτό τους είτε για τους 

άλλους. Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός εγγραμματισμός και τα μέσα ενημέρωσης είναι μια απαραίτητη 

δεξιότητα που πρέπει να κατέχουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα, για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά και να είναι μέλη της ψηφιακής κοινωνίας του σήμερα. 

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός και τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα θέμα που αφορά όλους, νέους, 

ηλικιωμένους, άνδρες, γυναίκες, χρήστες του διαδικτύου και ακόμη και εκείνους που δεν 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες υπηρεσίες υλοποιούνται στο 

διαδίκτυο μη αφήνοντας περιθώριο μη χρήσης του διαδικτύου. Είναι σημαντικό τα παιδιά να 

εκπαιδεύονται από νωρίς σχετικά με το πώς να συμπεριφέρονται σ το διαδίκτυο, ιδίως λόγω του ότι 

αρχίζουν να το χρησιμοποιούν από νεαρή ηλικία κατά την οποία αγνοούν την ύπαρξη κινδύνων. 

3.H περιγραφή του έργου 
Το έργο DIMELI4AC ή το πρόγραμμα Ψηφιακός εγγραμματισμός και πολυμέσα για έναν ενεργό πολίτη, 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής ένωσης. Στόχος του έργου είναι 

μέσω του παιχνιδιού και με καινοτόμο τρόπο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες απαραίτητες, ώστε 

να ανταπεξέλθουν στο σημερινό ψηφιοποιημένο κόσμο.  

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι: 

• Να ενδυναμώσει τους νέους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες με κριτική σκέψη σε ένα 

ολοένα συνδεδεμένο και ψηφιoποιημένο κόσμο, δημιουργώντας ταυτόχρονα ποικίλλες 
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ευκαιρίες μάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακής γνώσης και γνώσης των μέσων 

ενημέρωσης για την προστασία της δημοκρατίας και των κοινών αξιών. 

• Να αξιοποιήσει το χρόνο μη εργασίας των σχολείων για τη δημιουργία διαδικτυακών εργαστηρίων 

ψηφιακού εγγραμματισμού  βασισμένων σε συνεργίες. 

• Να εισαγάγει την ιδέα ενός διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης με τη μορφή παιχνιδιού που 

βασίζεται σε ένα άβαταρ (dc-meli) 

• Να ενισχύσει το προφίλ των δασκάλων και με τον τρόπο αυτό να αναβαθμιστεί η ποιότητας των 

διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην επίσημη σχολική εκπαίδευση 

•  Να προωθήσει τις μεθόδους του σχολείου για την αντιμετώπιση διαθεματκού υλικού. 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων εκπαιδευτικών πόρων:  

1. Μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων για την υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη 

δράσεων για τον ψηφιακό εγγραμματισμό (digital literacy) και την παιδεία στα μέσα 

ενημέρωσης (media literacy) με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.  

2. Ένα εκπαιδευτικό Πακέτο που περιλαμβάνει (1) διαδραστικές πηγές μάθησης,(βίντεο, 

παιχνίδια, προσομοιώσεις κ.λπ.) και (2) δύο προγράμματα επιμόρφωσης για τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ψηφιακού 

εγγραμματισμού και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης (C1 staff training & later KA1 Learning 

Mobility) 

3.  To παιχνίδι DIMELI σε μορφή άβαταρ για την υποστήριξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

ψηφιακού εγγραμματισμού. 

4. Μια δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς και 

έχει διαφορετικές λειτουργίες. 

5. Οι σχολικοί σύλλογοι DIMELI συνοδευόμενοι από μια ισχυρή εκστρατεία για την προώθηση 

του ψηφιακού εγγραμματισμού και του εγγραμματισμού των μέσων ενημέρωσης με στόχο 

έναν ενεργό πολίτη. 

6.   Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑKOΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

καλοκαιρινών μαθημάτων  που θα δοκιμαστεί πιλοτικά ως η ιδέα της προσφοράς μικτών 

μαθησιακών ευκαιριών για την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού και 

εγγραμματισμού των μέσων ενημέρωσης. 

 

4.H εξέλιξη του έργου 
Το έργο DIMELI ακολούθησε μια λογική μέθοδο για να εξασφαλίσει τη δημιουργία προϊόντων υψηλής 

ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων ομάδων. Με βάση τις έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν με μαθητές, γονείς και καθηγητές καταλήξαμε στα συμπεράσματά μας σχετικά με 

τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε και προχωρήσαμε στη δημιουργία του πλαισίου που αποτέλεσε 

τη βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο εμπεριέχει μαθησιακό υλικό, και υλικό για διδασκαλία και επιπλέον 

πηγές. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε το άβαταρ παιχνίδι, καθώς και η πιστοποίηση  μέσω «Open Badges». 

Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε την εργαλειοθήκη και τέλος την καμπάνια βιωσιμότητας του έργου. 

 

Έρευνα
Παιδαγωγικό 

πλαισίο

Eκπαιδευτικό

πακέτο

Άβαταρ
παιχνίδι Badges

Εργαλειοθήκη
Bιωσιμό-

τητα
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3. Τα αποτελέσματα του έργου 
Η ομάδα του έργου  προσπάθησε να παράγει υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας παραδοτέα με στόχο 

να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες,  εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

IO1- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΕ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Στο 1ο παραδοτέο πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, προκειμένου να 

καταγραφεί το status quo των ψηφιακών δεξιοτήτων και του εγγραμματισμού των ψηφιακών μέσων 

κάθε χώρας. Ελήφθησαν υπόψη εθνικές νομοθεσίες, πολιτικές και εκστρατείες. Στη συνέχεια, 

αναπτύχθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, για να εξακριβωθούν οι απόψεις και τα επίπεδα 

ικανότητας των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών στις ψηφιακές δεξιότητες και στον 

ψηφιακό εγγραμματισμό  στα μέσα ενημέρωσης.  Η σύγκριση των ευρημάτων  κάθε χώρας και η έρευνα 

σε κάθε συμμετέχουσα χώρα χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη  μιας έκθεσης για κάθε χώρα, τα οποία 

στη συνέχεια εντάχθηκαν στη συγκριτική έκθεση DIMELI, η οποία μεταφράστηκε στις γλώσσες των 

συμμετεχουσών χωρών. Μπορείτε να βρείτε τις μεταφράσεις στην ιστοσελίδα του έργου translated 

versions on the DIMELI website. 

IO2 – Οικοδομώντας το σχέδιο δράσης DIMELI@SCHOOL: 

Παιδαγωγικό πλαίσιο / Κατευθυντήριες γραμμές 
Στο 2ο έγγραφο, η ομάδα του έργου χρησιμοποίησε τα ευρήματα της συγκριτικής έκθεσης που 

συντάχθηκε στο IO1 για να αναλύσει τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν στις συμμετέχουσες 

χώρες. Με βάση αυτή την έκθεση, οι εταίροι του έργου αποφάσισαν τα θέματα που πρέπει να 

διδαχθούν και τα οργάνωσαν σε 6 ενότητες, αναθέτοντας ένα σε κάθε συνεργάτη: Διαδικτυακή 

ασφάλεια, Βιομηχανία των Μέσων, Παιδεία των μέσων, Ψηφιακή χειραγώγηση, Προσωπικές απειλές 

και Ψηφιακή ταυτότητα. 

 

Γράφημα 1ο : Απεικόνιση του διαγράμματος  των δεξιοτήτων  

http://dimeli.eu/comparative-report/
http://dimeli.eu/comparative-report/
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Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το πλαίσιο δεξιοτήτων για κάθε διδακτική ενότητα και αποτέλεσε τη βάση 

πάνω στην οποία αναπτύχθηκε όλο το υλικό του έργου. 

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το «Μνημόνιο Συνεργασίας και Υποστήριξης  με σκοπό την προσέλκυση 

ατόμων και τον διαμοιρασμό των στόχων του έργου με τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται 

με ελκυστικό τρόπο. 

 

IO3 – Οικοδομώντας το σχέδιο δράσης DIMELI@SCHOOL: 

Μαθησιακό υλικό 
Το IO3 αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έργου. Κάθε συνεργάτης παρήγαγε τα ακόλουθα 

υλικά για την ενότητα στην οποία ήταν υπεύθυνος: 

1. PowerPoint Παρουσιάσεις για μαθητές, οι οποίες εμπεριέχουν πληροφοριακό υλικό: 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους DIMELI μέντορες στην τάξη και να διδάξουν τους μαθητές. 

2. PowerPoint Παρουσιάσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίες εμπεριέχουν πληροφοριακό 

υλικό: 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επίδοξους DIMELI μέντορες, που επιθυμούν να προετοιμαστούν 

πριν αναλάβουν το έργο της διδασκαλίας του υλικού. 

3. Σημειώσεις εκπαιδευτικών / Διδακτικά Σενάρια: 

Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι DIMELI Mentors για την διδασκαλία στην τάξη. για να 

Περιλαμβάνει αναλυτικούς οδηγούς για το πώς να διδαχθεί η κάθε ενότητα, με μερικές πρόσθετες 

πληροφορίες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για τους μαθητές. Επιπλέον, εμπεριέχει 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του επιπρόσθετου υλικού και σε ποιο στάδιο της 

διδασκαλίας θα ήταν πιο κατάλληλη η χρήση του. 

4. Επιπρόσθετο υλικό 

Το επιπρόσθετο υλικό που δημιουργήθηκε από την ομάδα του έργου DIMELI περιλαμβάνει ασκήσεις, 

δραστηριότητες και παιχνίδια στην τάξη, φυλλάδια και άλλο υλικό τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, για να βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών και να κάνουν το μάθημα 

πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. Ανάλογα με το υλικό που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν τους μαθητές στην τάξη. 

5. Ενημερωτικά φυλλάδια 

Τα ενημερωτικά φυλλάδια συνοδεύουν τα προαναφερθέντα έγγραφα. Υπάρχει ένα σύντομο φυλλάδιο 

σε κάθε διδακτική ενότητα, το  οποίο αναφέρει συνοπτικά τις βασικές πληροφορίες κάθε ενότητας και 

είναι ελκυστική η παρουσίαση των πληροφοριών, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να το 

συμβουλεύονται αν ξεχάσουν κάτι. Δεδομένου ότι αποτελούν έναν συνοπτικό οδηγό είναι δυνατή η 

εκτύπωσή τους.  

Αυτά τα υλικά έχουν σχεδιαστεί, ώστε να χρησιμοποιούνται μαζί, αλλά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όλα τα προαναφερθέντα αρχεία υπάρχουν στην 

πλατφόρμα DIMELI , αλλά μπορεί να αποκτήσει κάποιος  μέσω του ιστότοπου του έργου DIMELI. 

https://dimeli.erasmusplus.website/
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IO4 – Οικοδομώντας το διαδικτυακό DIMELI@SCHOOL:   

Ανοιχτά εργαλεία μάθησης 
Στο έγγραφο ΙΟ4, η ομάδα του έργου ανέπτυξε το παιχνίδι DIMELI με τη μορφή άβαταρ, την πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης DIMELI, τα εργαλεία αξιολόγησης των  μαθητών και το DIMELI Open Badges για 

την επιβράβευση των συμμετεχόντων. 

Αναφορικά με το παιχνίδι Avatar DIMELI επιλέχθηκε μια μορφή που θυμίζει στον παίκτη ένα καλό 

παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι. Οι παίκτες ξεκινούν επιλέγοντας έναν  χαρακτήρα. Κάθε 

χαρακτήρας έχει ειδικές ικανότητες ή / και περιορισμούς. Όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το ίδιο σημείο 

και γυρίζουν έναν τροχό για να δουν πόσα βήματα μπορούν να προχωρήσουν. Οι παίκτες δεν παίζουν 

ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά πρέπει να συνεργαστούν για να φτάσουν στο τέλος, στην «Ψηφιακή 

Τάξη» βάσει ενός προκαθορισμένου αριθμού γύρων. Εάν ολόκληρη η ομάδα δεν φτάσει στην 

«Ψηφιακή Τάξη» πριν τελειώσουν οι γύροι, τότε ολόκληρη η ομάδα χάνει. 

Δημιουργήθηκε επίσης η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DIMELI . Ένα απλό και εύκολο  στην χρήση 

περιβάλλον, το οποίο στοχεύει στην διευκόλυνση όλων των χρηστών να βρουν αυτό που ψάχνουν 

χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν σε ατελείωτες σελίδες και συνδέσμους. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης DIMELI φιλοξενεί όλο το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του IO3, καθώς και τα 

αρχεία για την εγκατάσταση του παιχνιδιού DIMELI σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Επιπρόσθετα, μπορεί 

να  χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης, καθώς εμπεριέχει τα κουίζ που πρέπει να 

συμπληρώσουν οι μαθητές για να αποκτήσουν αυτόματα τα “DIMELI Badges”. 

Για την αξιολόγηση, η ομάδα του έργου επέλεξε με εύκολες ασκήσεις να γίνεται η αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των μαθητών και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου ακόμη και μετά τη 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι ασκήσεις ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης DIMELI και συσχετίστηκαν με το οικοσύστημα “Open Badges”. 

Τα “DIMELI Open Badges” σχεδιάστηκαν και ορίστηκαν ως σημεία αναφοράς για τους μαθητές, 

προκειμένου να αποδειχθούν οι δεξιότητές τους βάσει του πλαισίου των  δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε 

κατά τη διάρκεια του IO2. Τέλος, τα κριτήρια για την απόκτηση των Badges ενσωματώθηκαν στην 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DIMELI, η οποία σας επιτρέπει να συνδεθείτε με υπηρεσίες Open 

Badge-collecting όπως το «Badgr». Η ομάδα του έργου δημιούργησε επίσης τον Οδηγό DIMELI, ο 

οποίος εξηγεί πώς είναι δυνατό να αποκτήσουν τα “Badges” . 

IO5- Οικοδομώντας το διαδικτυακό DIMELI@SCHOOL:  

Η εργαλειοθήκη  
Το έγγραφο IO5 συνοψίζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και δημιουργείται η εργαλειοθήκη DIMELI, 

ένας ολοκληρωμένος οδηγός DIMELI που στοχεύει στην καθοδήγηση και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών οργανισμών στην υλοποίηση του έργου. 

Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος συλλέγεται όλη η προεργασία που έχει γίνει κατά τη 

διάρκεια του έργου,  ώστε όλες οι πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο και τη μεθοδολογία του έργου 

να είναι εύκολα προσβάσιμες και να συνοψίζονται σε ένα μόνο έγγραφο. Στο δεύτερο μέρος, η 

εργαλειοθήκη DIMELI  παρέχει στους  εκπαιδευτικούς οργανισμούς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής του έργου DIMELI, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα.  Σε 

αυτή την ενότητα θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία, συμβουλές και 

https://dimeli.erasmusplus.website/
https://badgr.com/
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προτάσεις  για την εφαρμογή με στόχο να διασφαλιστεί  η υλοποίηση του έργου όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά, με τρόπο που έχει νόημα στο δικό σας μαθησιακό  περιβάλλον. 

Ενότητα Α’: Οδηγίες για τη εφαρμογή του έργου 

DIMELI 
[Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου] 

A.1. Το χρονοδιάγραμμα και οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση 

του προγράμματος DIMELI@ SCHOOL  
Η υλοποίηση του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στην Γερμανία 

και στην Κύπρο. Όλοι οι εταίροι που εμπλέκονται στις πιλοτικές δοκιμές θα πρέπει να επιλέξουν 

προσεκτικά τους συμμετέχοντες και να σχεδιάσουν την εφαρμογή στην τάξη. 

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όλα θα γίνουν στον προγραμματισμένο χρόνο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 

έργου, η υλοποίηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Υπό συνθήκες μπορεί να 

δοθεί  παράταση (π.χ.  λόγω της πανδημία του κορωνοιού). 

Κάθε συνεργάτης θα επιλέξει 10-20 μαθητές, 2 εκπαιδευτικούς και 2 άτομα από το χώρο των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (εάν χρειάζεται). Σε αυτή την πιλοτική εφαρμογής θα συμμετέχουν μαθητές  

ηλικίας 10-15 ετών. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, πριν από τη διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιμών 

θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιμόρφωση (C1),  η οποία αποτελεί  ένα εντατικό πρόγραμμα 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών με στόχο:  

 Να ενημερωθούν για τον σκοπό του έργου 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση της εργαλειοθήκης DIMELI, της πλατφόρμας DIMELI και 

των εργαλείων αξιολόγησης DIMELI 

 Να αποκτήσουν ένα ανοιχτό σήμα και γίνουν μέντορες του έργου 

 Να έχουν μια συνολική εικόνα των εργασιών που πρόκειται να υλοποιήσουν 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Κύπρο. Λόγω 
της πανδημίας του κορωνοιού, η επιμόρφωση θα γίνει μέσω του διαδικτύου την πρώτη 
εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης θα είναι 5 εργάσιμες ημέρες. 
Στο τέλος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες ένα πιστοποιητικό, «Europass Mobility 
Certificate»  και μία βεβαίωση, «Mentoring Badge», που αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 
υλοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL. Στη συνέχεια, οι 
εκπαιδευτικοί από κάθε αντίστοιχη χώρα θα πρέπει να προγραμματίσουν προσεκτικά τις 
δραστηριότητες και να διεξάγουν τις εξετάσεις στην τάξη. 

 

 



  

9 
 

DIMELI Εργαλειοθήκη: Εκπαιδευτικό πακέτο A-Ω 

Χρονοδιάγραμμα 

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

• Πρόσληψη 

συμμετεχόντων 

• Επιμορφωτικό σεμινάριο 

για εκπαιδευτικούς (C1) 

• Σχεδιασμός της 

εφαρμογής στην τάξη 

Υλοποίηση  του  προγράμματος 

Dimeli @ School  

  Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος Dimeli@ School  

 

               Πίνακας 2:  Οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL  

 

A.2. Φόρμα για την υλοποίηση του έργου DIMELI 
Όλοι οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση του έργου  πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω 

πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος DIMELI 

@SCHOOL στην τάξη. Στο τέλος αυτής της πιλοτικής δοκιμής, όλες αυτές οι πληροφορίες θα 

συλλεχθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί μια λεπτομερή έκθεση της εφαρμογής. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω τρεις χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την εφαρμογή, η Ελλάδα, η 

Κύπρος και η Γερμανία. 

Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη την 

διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα DIMELI που είναι ένα ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον 

και περιέχει διδακτικό και μαθησιακό υλικό για την απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού 

εγγραμματισμού. Αυτό το υλικό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα βασίζεται στο πλαίσιο 

ικανοτήτων DIMELI @ SCHOOL και χωρίζεται σε έξι ενότητες. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα 

“Open Badge” με στόχο τον εντοπισμό και την επικύρωση των δεξιοτήτων ψηφιακού 

εγγραμματισμού και ενημέρωσης για τα Μ.Μ.Ε. Υπάρχουν 2 είδη “badges” για καθεμία από 

τις  διδακτικές ενότητες  με βάση την ηλικιακή ομάδα των μαθητών (10-12, 13-15), 1 Ασημί 

(Βασικό επίπεδο) και 1 Χρυσό (Προχωρημένο επίπεδο), συνολικά 12 badges. 

 

 

Συμμετέχοντες 

 Εκπαιδευτικοί Μαθητές 

Κύπρος • 2 Εκπαιδευτικοί 

• 2 Ειδικοί των 

Μ.Μ.Ε.  (If needed) 

    Total: 8 εκπαιδευτικοί,8 ειδικοί 

• 10-20 μαθητές ηλικίας 10-15 ετών 

 

                       Σύνολο: 60 μαθητές 

Γερμανία 

Ελλάδα 
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DIMELI Πλατφόρμα 

DIMELI Μαθήματα Open Badges DIMELI 

Διαδικτυακός 

χώρος 

DIMELI 

Αρχείο 

Γνώσης 

DIMELI 

Γλωσσάρι 

1η Ενότητα:  

Διαδικτυακή 

Ασφάλεια 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

 Badge: 

Διαδικτυακή 

Ασφάλεια 

Φόρουμ Πηγές, 

Ανοιχτά 

εργαλεία  και 

Καλές 

πρακτικές 

Ένα λεξικό, που 

μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

για την εξήγηση 

άγνωστων και 

δύσκολων όρων 

2η Ενότητα:  

Βιομηχανία των 

Μέσων 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

Badge: 

Βιομηχανία των 

Μέσων 

3η Ενότητα: 

Παιδεία των 

μέσων 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

Badge: Παιδεία  

των μέσων 

4η ενότητα:  

Ψηφιακή 

Χειραγώγηση 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

Badge: Ψηφιακή 

Χειραγώγηση 

5η ενότητα:  

Προσωπικές 

Απειλές 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

Badge: 

Προσωπικές 

Απειλές 

 6η ενότητα:  

Ψηφιακή 

Ταυτότητα 

Πληροφοριακό 

Υλικό, Διδακτικά 

Σενάρια, Κουίζ 

Badge: Ψηφιακή 

Ταυτότητα 

Εργαλείο 

Αξιολόγησης

  

Παιχνίδι DIMELI 

Avatar  

DIMELI Badge 

                                           Πίνακας 3: DIMELI Πλατφόρμα 

 

Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα DIMELI εμπεριέχει μαθησιακό υλικό και διδακτικά σενάρια  με 

σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων ψηφιακού 

εγγραμματσμού και παιδείας των μέσων. Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές συμπληρώνουν 

τα κουίζ, για να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά DIMELI. Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο 

κουίζ και ο δάσκαλος επιλέγει το καταλληλότερο με βάση την ηλικία των μαθητών. Επιπλέον, 

υπάρχει επίσης διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το «Αρχείο Γνώσης», στον οποίο 

υπάρχουν ανοιχτού τύπου εργαλεία και καλές πρακτικές για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών. Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο της πλατφόρμας είναι το «Γλωσσάρι» που βοηθά 

τους μαθητές να κατανοήσουν τους δύσκολους ή τους νέους όρους. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το «Διαδικτυακό Χώρο» DIMELI και να 

ξεκινήσουν μια συνομιλία μεταξύ τους. 

Επιπρόσθετα, αφού ολοκληρώσουν τις  έξι διδακτικές ενότητες  οι μαθητές θα παίξουν το 

παιχνίδι DIMELI, το οποίο είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και παρακολουθεί την πρόοδό τους 

όσον αφορά τις δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματσμού. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα 

αποφασίσουν και θα επιλέξουν το επίπεδο δυσκολίας (Eύκολο:10 γύροι, Μέτριο: 9 γύροι, 

Δύσκολο:8 γύροι) που είναι πιο κατάλληλο για τα παιδιά, αφού μπορούν να εκτιμήσουν το 
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μαθησιακό επίπεδο της τάξης. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να αρχίσουν να παίζουν το 

παιχνίδι στο πρώτο επίπεδο και να συνεχίσουν με ένα πιο δύσκολο επίπεδο. Μπορούν να 

παίξουν το παιχνίδι ατομικά ή  χωρισμένοι σε ομάδες. Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν όλες 

τις ενότητες και το παιχνίδι θα τους απονεμηθεί το αντίστοιχο Ασημένιο ή Χρυσό 

πιστοποιητικό Dimeli, εάν επιτύχουν βαθμολογία τουλάχιστον 80% σε κάθε  κουίζ (12 Badges 

από τις διδακτικές ενότητες και 2 Συνολικά Open Badges). 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης θα εξοικειωθούν με τη χρήση της πλατφόρμας και του περιεχομένου της, αλλά 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο DIMELI που περιέχει τις 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

παρόλο που οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους μια συλλογή από πληροφοριακό υλικό 

θα πρέπει να προετοιμάσουν προσεκτικά το υλικό που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και το περιβάλλον των 

μαθητών τους. Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι θα υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης 

των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόσουν δημιουργικά όλο το διαθέσιμο 

υλικό ανάλογα με το δικό τους εκπαιδευτικό πλαίσια. 

Συνιστάται επίσης στους μαθητές να επιτρέπεται να εργάζονται αυτόνομα και να επιλύουν τις 

δραστηριότητες με τον δικό τους ρυθμό. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο εξωτερικών 

παρατηρητών επιτρέποντας στα παιδιά να αλληλεπιδρούν ελεύθερα με το σύστημα που παρέχει 

ανατροφοδότηση και διεγείρει την αλληλεπίδραση του παιδιού. Θα πρέπει να παρέμβουν μόνο 

σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μαθητών ή οι μαθητές χρειάζονται 

περαιτέρω εξηγήσεις. Επιπλέον, είναι επίσης υπεύθυνοι για τα τεχνικά ζητήματα. Τέλος, θα 

πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. 

Εκτός αυτού, η εφαρμογή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας απογευματινής δραστηριότητας, ενός θερινού 

σχολείου ή να είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και να λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Τέλος, η διάρκεια αυτής της εφαρμογής θα είναι 

περίπου 50 ώρες με βάση τις συνδυασμένες δραστηριότητες (F2F ή on-line). 

Εν κατακλείδι, καθώς θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή σε κάθε χώρα, όλοι 

οι εταίροι πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο πρότυπο για να περιγράψουν λεπτομερώς τις 

πιλοτικές δοκιμές του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL. 
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                                                                 Φόρμα  

Χώρα  

Ημερομηνία  

Χρονική Διάρκεια  

Συμμετέχοντες 

(Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών) 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες 

(Ενότητα 1, Ενότητα 2, Ενότητα 3, Ενότητα 

4, Ενότητα 5, Ενότητα 6, Κουίζ, Παιχνίδι ) 

 

DIMELI Εργαλεία 

( Λεξικό, Φόρουμ, Αρχείο Γνώσης) 

 

Συνοπτική Περιγραφή της Εφαρμογής 

(Τόπος, συνθήκες, επίδοση των μαθητών 

κλπ.) 

 

Φωτογραφία της εφαρμογής στην τάξη

  

 

                                                     Πίνακας 4ος: Φόρμα 

 

Α.3. Μεθοδολογία αξιολόγησης 

Είναι αλήθεια ότι για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης οι στόχοι της αξιολόγησης 

πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια. Με άλλα λόγια, το ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά 

είναι «Τι θα θέλατε να μάθετε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας;». Συγκεκριμένα, αυτή η αξιολόγηση 

θα μετρήσει την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας DIMELI και τα εργαλείων 

αξιολόγησης,  προτού διατεθούν ανοιχτά για χρήση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όσον αφορά την ελκυστικότητα, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι αν προσελκύει και διατηρεί την 

προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. Ένα ελκυστικό εργαλείο μπορεί να οριστεί ως αυτό για το 

οποίο τα παιδιά εκφράζουν κίνητρα, ενθουσιασμό και ικανοποίηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα συναισθήματα των παιδιών, η οπτική και ακουστική παρουσία του εργαλείου, η 

ευκολία χρήσης και η αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του εργαλείου. Το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα αναφέρεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πρέπει να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα Dimeli 

@ School προωθεί τις δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού και παιδείας των μέσων. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που έχει επιλεγεί για αυτήν την αξιολόγηση είναι τα ημιδομημένα 

ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα 2 παρακάτω). Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 

συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο με βάση το σκοπό και το θέμα της έρευνας. Επομένως, δεδομένου 

ότι ο στόχος της αξιολόγησης είναι να συλλέξει τις απόψεις των δασκάλων και των μαθητών σχετικά 

με την ελκυστικότητα του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL και την ικανότητά του για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων, τα ερωτηματολόγια αποδείχθηκαν η καταλληλότερη μέθοδος. Με αυτόν τον τρόπο θα 

είμαστε σε θέση να συλλέξουμε μεγάλο όγκο δεδομένων ταυτόχρονα από πολλούς διαφορετικούς 

ερωτηθέντες. Επιπλέον, στα ανοιχτά ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται ανοιχτές ερωτήσεις που 

επιτρέπουν στους ερωτηθέντες να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους με τους δικούς τους όρους, 
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να εξηγούν και να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους και να αποφεύγουν τυχόν περιορισμούς. Επιπλέον, 

διευκολύνεται η οργάνωση και η ανάλυση των δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών αναφέρεται σε  προσωπικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να περιγράψουν το προφίλ των 

μαθητών τους και να αναφέρουν τις μεθόδους ή και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις τάξεις τους, 

προκειμένου να προωθήσουν τις δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού. Ο στόχος των επόμενων 

ερωτήσεων είναι οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν τη στάση και την απόδοση των μαθητών τους, ενώ 

χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η ελκυστικότητα, η ευκολία χρήσης, το 

επίπεδο δυσκολίας του εργαλείου και το κίνητρο των μαθητών θα αξιολογηθούν μέσω των επόμενων 

ερωτήσεων. Επιπλέον, η στάση και η απόδοση των μαθητών θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν σε 

σχέση με το παιχνίδι DIMELI. Επομένως, σε αυτό το σημείο επικεντρωνόμαστε κυρίως σε ερωτήσεις 

σχετικά με την ελκυστικότητα του παιχνιδιού, την ευκολία χρήσης , την ικανοποίηση και την απόδοση 

των μαθητών. Το τελευταίο μέρος των ερωτήσεων δημιουργήθηκε προκειμένου να γίνει μία συνολική 

αποτίμηση των εντυπώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος DIMELI @ SCHOOL. 

Σύμφωνα με το παραπάνω ερωτηματολόγιο, δημιουργήσαμε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο που πρέπει 

να συμπληρωθεί από τους μαθητές για να συλλέξουμε πληροφορίες και να είμαστε σε θέση να 

συγκρίνουμε τις απόψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός των πρώτων ερωτήσεων είναι 

η συλλογή προσωπικών στοιχείων. Στις ακόλουθες ερωτήσεις ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αξιολογήσουν σε κλίμακα Likert την πλατφόρμα DIMELI και το παιχνίδι DIMELI όσον αφορά την 

ελκυστικότητα, την ευκολία χρήσης, την αλληλεπίδραση και την αποτελεσματικότητα. Τέλος, 

ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές εάν έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως παρόμοια πλατφόρμα στην 

τάξη και αν έχουν συνηθίσει να παίζουν παιχνίδια, επειδή αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να 

αποδειχθεί χρήσιμη για την έρευνά μας. 

Εν κατακλείδι, όλα τα ερωτηματολόγια θα μεταφραστούν στην αντίστοιχη γλώσσα κάθε χώρας. Τέλος, 

κάθε συνεργάτης θα στείλει μια έκθεση αναφοράς, στην οποία θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 

πιλοτικών δοκιμών από τη χώρα του.  
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Ενότητα B. Δημιουργία συνεργασιών 
Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης DIMELI στα σχολεία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη 

συνεργασία μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών ή ενδιαφερομένων. Αυτό το έγγραφο: 

• εξηγεί τι σημαίνει  δικτύωση 

• παρέχει γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας δικτύων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η συνεργασία 

• απαριθμεί διάφορα σενάρια σχετικά με τον τρόπο που αυτά τα δίκτυα μπορούν να 

δημιουργηθούν στην πράξη στο σχολείο ή εκτός σχολείου 

• υποδεικνύει πιθανούς περιορισμούς και δείχνει τον τρόπο αντιμετώπισής τους 

Τι είναι η δικτύωση? 
Η δικτύωση είναι ο γενικός όρος για τη δημιουργία και τη διατήρηση των προσωπικών και 

επαγγελματικών επαφών. Η δικτύωση περιλαμβάνει τις καθημερινές μας επαφές, για 

παράδειγμα τις επαφές μας με τη γειτονιά, το πανεπιστήμιο και την οικογένεια, αλλά και τις 

επαφές μας με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα σε θέματα όπως ταινίες, μόδα ή τεχνολογία. Το 

κοινό ενδιαφέρον μπορεί επίσης να υπάρχει σε προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές. 

Να χρησιμοποιήστε το DIMELI ως ευκαιρία δικτύωσης, στο οποίο η ψηφιακή δικτύωση είναι 

πιο σημαντική από ποτέ. 

Δεν είναι περίπλοκο: αυτή η εργαλειοθήκη εξηγεί όλα τα σημαντικά βήματα και παρέχει όλα 

τα απαραίτητα εφόδια (ίσως επαγγελματικές κάρτες). Το DIMELI είναι πολυλειτουργικό﮲ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ημερίδα, ένα συνέδριο ή ένα ολόκληρο μάθημα, ακόμη και 

σχολικά δίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό. Είναι ένα εργαλείο, από το οποίο 

μπορείς να  πάρεις ό,τι χρειάζεσαι. 

Αν  ... 

→ διοργανώνετε ένα συνέδριο για μαθητές ή δασκάλους σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, 

τα κοινωνικά bots ή οποιοδήποτε από τα άλλα θέματα των ενοτήτων ή θέλετε να δοκιμάσετε 

ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση προς αυτά τα θέματα, απλώς 

χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα μας για να βρείτε υλικά που χρειάζεστε. 

→ έχετε ήδη συμμετάσχει σε ένα μάθημα DIMELI ή σε μία παρουσίαση του έργου, μπορείτε 

να μοιραστείτε την ιδέα του DIMELI, αν  ήταν χρήσιμο  για εσάς και θα θέλατε να το συστήσετε 

σε άλλους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδέα στο σχολείο και να δοκιμάστε το υλικό με 

τους μαθητές σας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του έργου DIMELI στο πανεπιστήμιο ή σ’ έναν 

οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων ή σ’ ένα ίδρυμα κατάρτισης εκπαιδευτικών. 
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Εύρεση των σωστών συνεργατών - Τύποι οργανισμών και ενδιαφερόμενων μερών 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών και ενδιαφερομένων που μπορεί να ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν ένα δίκτυο με σχολεία που εφαρμόζουν το  έργο DIMELI. Αυτό περιλαμβάνει 
ΜΚΟ, λέσχες νεολαίας, οργανώσεις γονέων, δημόσιους υπαλλήλους ή δημοσιογράφους. Η 
επιτυχής δικτύωση με αυτούς τους οργανισμούς εξαρτάται από τον τρόπο προσέγγισής τους. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τη γενική σημασία του θέματος στο οποίο 
εστιάζει το DIMELI, για να κερδίσουμε την προσοχή τους. 
 
Αμοιβαίες Συμφωνίες 
Μια εταιρική σχέση βασίζεται σε αμοιβαία συμφωνία και από τις δύο πλευρές για συνεργασία 
και ένωση δυνάμεων για τον ίδιο σκοπό αυτό. Ένα επιτυχημένο δίκτυο οδηγεί σε μια win-win 
κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τις 
προσδοκίες από την αρχή.  
 
Γεγονότα του πραγματικού κόσμου – Διάχυση του έργου 
Εκτός από την δημιουργία δικτύου  οι συνεργάτες στο έργο μπορούν επίσης να αυξήσουν τους 
ενδιαφερόμενους στο έργο. Επομένως, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την πτυχή της 
συνεργασίας σε ένα πραγματικό περιβάλλον από τη μία πλευρά και καθώς και  τη διάδοση της 
δουλειάς, που έλαβε χώρα. 
 
Οργανωτικές πτυχές 
Η αίσθηση της δημιουργίας δικτύων είναι να συγκεντρωθούν άτομα που δεν είχαν 
συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Επομένως, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες και απαιτήσεις ακριβώς στην αρχή της φάσης προγραμματισμού. Μια καλά 
οργανωμένη εκδήλωση που ταιριάζει στις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων θα έχει ως 
αποτέλεσμα μια ευχάριστη εργασιακή ατμόσφαιρα. 
 

Χρονοδιάγραμμα 

1.  Να ορίσετε τους στόχους (Να ελέγξετε το πλαίσιο DIMELI στο Παράρτημα A2) και 

σχεδιάσετε το χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη ... 

• τις ομάδες στόχου (μαθητές / δάσκαλοι / γονείς) 

• ηλικία / υπόβαθρο / εκπαίδευση 

• θέμα / συνάφεια / στόχος 

 

2. Να προσκαλέστε τους συμμετέχοντες, να προωθήστε την εκδήλωση (Παράρτημα B1) 

• Εάν εργάζεστε με μαθητές,  να προετοιμάσετε  ένα έγγραφο για τους γονείς (έντυπο 

γονικής συγκατάθεσης) (Παράρτημα B3) 

 

3. Να προσκαλέσετε ομιλητές 
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4. Να προετοιμάσετε το περιεχόμενο 

 

5. Να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα DIMELI και το παιχνίδι (http://dimeli.eu/avatar-
game/) 
 
6.  Να ετοιμάσετε τα πιστοποιητικά (Παράρτημα B8) 

7. Να εκτυπώσετε την αφίσα και το υλικό DIMELI που θα διανέμετε στην εκδήλωση 
(Παράρτημα Γ2) 

8. Μετά την εκδήλωση: 

•Να στείλετε πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των  
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Να δημοσιεύσετε φωτογραφίες της εκδήλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να 
ενημερώσετε  ότι συνεχίζετε να εργάζεστε  σε θέματα ψηφιακού εγγραμματισμού και το  έργο 
DIMELI 

• Να παρέχετε  στους συμμετέχοντες  την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους (θα 
μπορούσε να είναι μια λίστα αλληλογραφίας την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να 
συμπληρώσουν στην εκδήλωση ή ένα κοινό hashtag  στο twitter. 
 

Πρακτικά Σενάρια 
 

I. Eκδήλωση DIMELI στο σχολείο 

Οι συνεργάτες μέσω του δικτύου προσκαλούνται σε μια σχολική εκδήλωση, όπου οι 

μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους που είχαν δημιουργήσει 

με το υλικό DIMELI ή δείχνουν το παιχνίδι Avatar DIMELI 

+ Άμεση επαφή μεταξύ των συνεργατών και των μαθητών 

- Οι εκδηλώσεις στο σχολείο χρειάζονται οργάνωση (Μπορείτε να συμβουλευτείτε το 

έγγραφο «DIMELI εκπαιδευτικό πακέτο A-Z») 

II. DIMELI- Εβδομάδα έργου στο σχολείο 

Οι μαθητές περνούν μια εβδομάδα δουλεύοντας με το υλικό DIMELI ή παίζουν το 

παιχνίδι Avatar DIMELI. Λαμβάνουν υποστήριξη από τους συνεργάτες  του δικτύου, 

που επισκέπτονται το σχολείο κάθε μέρα. 

+ Συνεργασία μεταξύ μαθητών και συνεργατών του δικτύου 

- Χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί οργάνωση. (Μπορείτε να συμβουλευτείτε το 

έγγραφο «DIMELI εκπαιδευτικό πακέτο A-Z») 

 

 

(http:/dimeli.eu/avatar-game/)
(http:/dimeli.eu/avatar-game/)
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III. Εκθέσεις-Εκδηλώσεις 

Οι μαθητές ή / και οι καθηγητές παρουσιάζουν τα  αποτελέσματα από τη δουλειά τους με το 

υλικό DIMELI σε μια έκθεση με αφίσες, φωτογραφίες ή βίντεο. Οι συνεργάτες του δικτύου 

μπορούν να επισκεφθούν την εκδήλωση με σκοπό να συζητήσουν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται. 

+ Μεγάλη προσέγγιση από πολλά άτομα που επισκέπτονται την έκθεση 

- Απαιτείται πολύς χρόνος εκτός του προγράμματος του σχολείου 

 

IV. Συνέδρια 

Οι μαθητές και / ή οι καθηγητές παρουσιάζουν τα  αποτελέσματα από τη δουλειά τους με το 

υλικό DIMELI σε συνέδριο μέσω PowerPoint παρουσιάσεων ή βίντεο σε συνδυασμό με ομιλίες. 

Οι συνεργάτες του δικτύου προσκαλούνται στο συνέδριο. 

+ Μεγάλη προσέγγιση από πολλά άτομα που επισκέπτονται το συνέδριο 

- Λίγος χρόνος για να συζητηθούν  τα αποτελέσματα με τους συνεργάτες του δικτύου 

 

IV. Μπάρμπεκιου «Barcamps» 

Οι μαθητές και / ή οι καθηγητές παρουσιάζουν τα  αποτελέσματα από τη δουλειά τους με το 

υλικό DIMELI σε μια εκδήλωση με ένα σύντομο βίντεο σε συνδυασμό με ομιλίες Οι συνεργάτες 

δικτύωσης προσκαλούνται στο «Barcamp». 

+ Χαλαρή ατμόσφαιρα για να συζητηθούν τα θέματα του έργου DIMELI 

- Οι μαθητές δεν έχουν εμπειρία σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γι’ αυτό και ενδέχεται να 

χρειάζονται καθοδήγηση. 

 

V. Εργαστήρια 

Οι συνεργάτες μέσω του δικτύου προσκαλούνται σε ένα εργαστήριο στο οποίο μαζί με τους 

μαθητές και δασκάλους κα συνεργάζονται σε μια εργασία που σχετίζεται με ένα από τα θέματα 

του  έργου DIMELI. 

+ Παραγωγική μορφή εργασίας που μέσω της συνεργασίας επιφέρει νέα αποτελέσματα 

- Οι συνεργάτες του δικτύου και οι μαθητές μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να 

γνωριστούν, πριν αρχίσουν να συνεργάζονται. 

 

I. Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συνδέεται με 

τη θεματολογία του έργου DIMELI. Παρουσιάζουν το έργο και λαμβάνουν νέα στοιχεία που 

μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο. 

+ Πολύτιμη προσέγγιση προς άλλους δασκάλους 

+ Νέα υλικό για την εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς 
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- Απαιτείται χρόνος εκτός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 

- Οι μαθητές δεν εμπλέκονται άμεσα 

 

Πιθανοί περιορισμοί και οι τρόποι αντιμετώπισή τους  
• Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή ακόμη και η διοργάνωση τους απαιτεί  χρόνο εκτός του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 

o η διεύθυνση του σχολείου σας πρέπει να συμφωνήσει και εάν είναι 

απαραίτητο να απαλλάξει τους καθηγητές από τα καθήκοντά τους 

• Το ταξίδι και η διανυκτέρευση κοστίζουν χρήματα 

o Αλλά: οι εμπειρίες και οι ιδέες που θα φέρουν στο σχολείο δύσκολα 

μπορούν να συγκριθούν με τα χρήματα 

o Στις εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από ιδρύματα ή γίνονται στο 

πλαίσιο του Erasmus +, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει συχνά κάλυψη 

(μέρους) των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. 

• Η παρακολούθηση εκδηλώσεων είναι χρήσιμη εάν τουλάχιστον δύο από εσάς 

συναντηθείτε και ξεκινήσετε έναν άμεσο διάλογο για το τι μπορεί να εφαρμοστεί ή να 

ξεκινήσει στο δικό σας σχολείο 

o Ιδανικά, ένα μέλος της διοίκησης του σχολείου θα πρέπει επίσης να ταξιδεύει 

μαζί σας. 

o Είναι καλύτερο να μην στέλνουμε πάντα τους ίδιους συναδέλφους σε 

εκδηλώσεις ή συναντήσεις, αλλά να απευθυνόμαστε σε εκείνους που 

βρίσκονται στην ομάδα και δεν έχουν συναντηθεί ξανά.  

o Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδέες προέρχονται από πολλές πλευρές και 

δημιουργούνται οι συνθήκες για την καινοτομία. Η παρακολούθηση τέτοιων 

εκδηλώσεων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης ενός 

σχολείου. 

 

 

Ενότητα Γ’: Η καμπάνια 
Στόχοι 

Γιατί  
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εκστρατείας είναι να προωθήσει το πρόγραμμα DIMELI4AC και 

ιδιαίτερα την δημιουργία των ομίλων DIMELI @ SCHOOL, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργηθούν μετά 

το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (C1). Ως δευτερεύων στόχος είναι η καμπάνια να 

συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ψηφιακό αλφαβητισμό και να διασφαλίσει την 

προβολή, τη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 
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Ποιοι είναι οι 3 κύριοι στόχοι που σκοπεύετε να επιτύχετε με την καμπάνια 
σας; 

Βάσει του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να δημιουργήσετε τους ομίλους DIMELI @ SCHOOL Clubs, 
σκεφτείτε τι θέλετε εν γένει να πετύχει η καμπάνια σας: σε ποιον θέλετε να απευθυνθείτε και τι 
θέλετε να επιτύχετε μέσω αυτών;  

• [Π.χ. Να επικοινωνήσετε με τους διευθυντές του σχολείου για να προωθήσετε αυτή την  
πρωτοβουλία και να εξερευνήσετε εάν ορισμένοι από αυτούς θα ενδιαφέρονταν να 
εφαρμόσουν τους ομίλους]. 

• [Π.χ. Να εμπλέξετε τους μαθητές, για να δημιουργήσετε μία ομάδα εκπροσώπων με στόχο 
να προωθήσετε τους ομίλους ]. 

• … 

 

 

Ομάδες 

Ποιοι  
Οι ομάδες-στόχοι αυτής της καμπάνιας αντιστοιχούν στις ομάδες που απευθύνεται το έργο. Η 

καμπάνια ωστόσο θα πρέπει να στοχεύει πρωτίστως σε εκείνες τις ομάδες που θα είναι υποθετικά 

υπεύθυνες για τη δημιουργία των ομίλων DIMELI @ SCHOOL. Σε αυτές τις ομάδες  περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθοι: 

• Οι διευθυντές  του σχολείου 

• Οι δάσκαλοι 

• Οι τοπικές αρχές 

• Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το πλαίσιο του κάθε εταίρου 

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν εκείνους που ενδέχεται να υποστηρίξουν την 

εφαρμογή των ομίλων, ιδίως: 

• Μαθητές (ηλικίας 10-15 ετών, με έμφαση σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες) 

• Γονείς 

• Εμπειρογνώμονες στη χρήση των Τ.Π.Ε και των μέσων ενημέρωσης 

• Εταιρείες πολυμέσων 

• Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το  πλαίσιο κάθε εταίρου 

Οι γενικές προσπάθειες ευαισθητοποίησης μπορούν να απευθύνονται στη σχολική κοινότητα, στις 

οικογένειες των μαθητών, στους ανθρώπους του δικτύου και στο ευρύ κοινό. 
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Με βάση τις ομάδες-στόχους που αναφέρονται παραπάνω σε ποιον 
σκοπεύετε να απευθυνθείτε συγκεκριμένα με την καμπάνια σας;  

Βάσει του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να εφαρμόσετε τους ομίλους DIMELI @ SCHOOL και τους 
γενικούς στόχους που προσδιορίσατε νωρίτερα, σε ποιες ομάδες στόχους πρόκειται να 
απευθυνθείτε με την καμπάνια σας; 

Να είστε συγκεκριμένοι. 

• [Π.χ. στο διευθυντή του σχολείου με τον οποίο είμαστε σε συνεργασία από το 2015] 

• [Π.χ. στους εκπαιδευτικούς από το σχολείο που ανήκουν στο γκρουπ του Facebook] 

• [Π.χ. στους μαθητές που συμμετείχαν στο περσινό καλοκαιρινό σχολείο και  στους γονείς 
τους] 

• [Π.χ. στην εταιρεία από την οποία αγοράσαμε πριν δύο χρόνια εκπαιδευτικό λογισμικό] 

• … 

 

 

Εργαλειοθήκη 

Πώς 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με τρόπους επικοινωνίας, για να σας υποστηρίξει στην 

προώθηση των δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού. Ακολουθούν μερικές προτάσεις﮲ Να μη 

διστάσετε να τις υιοθετήσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. 

Όταν προσπαθείτε να προσεγγίσετε σχολεία για να δημιουργήσετε μια συνεργασία για τη δημιουργία 

των ομίλων DIMELI@SCHOOL, συνιστάται η επικοινωνία δια ζώσης αντί για τα μέσα κοινωνικής  

δικτύωσης και άλλων ενεργειών μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, η  προώθηση μέσω του διαδικτύου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενδιαφέροντος μεταξύ των μαθητών και των οικογενειών 

τους, για την εύρεση συμμετεχόντων, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο γενικά. 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα πηγών επικοινωνίας για να σας υποστηρίξει στην προώθηση 

των δεξιοτήτων γνώσεων ψηφιακών μέσων. Ακολουθούν μερικές προτάσεις, μη διστάσετε να το 

υιοθετήσετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. 

• Οπτικό υλικό 

 

o Φυλλάδιο 1 (Παράρτημα Γ1) 

o Aφίσα 1 (Appendix C2) 

o Αφίσα / Φυλλάδιο 2: γενική πρόσκληση για τους μαθητές να συμμετάσχουν στους 

ομίλους ﮲ κατάλληλο για προσάρτηση σε πίνακες ανακοινώσεων του σχολείου. Η αφίσα 

θα επεξηγεί τα ακόλουθα: Τι είναι το DIMELI @ SCHOOL Club; - Γιατί να γίνει κάποιος 

μέλος; - Πώς να εμπλακεί; (Παράρτημα Γ3) 
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o PPT Παρουσίαση, η οποία συμπεριλαμβάνει μια γενική παρουσίαση του έργου με 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τους τοπικούς συλλόγους.  

o  Πιστοποίηση για μαθητές: ένα πιστοποιητικό σε ψηφιακής μορφή που πρέπει να 

διανέμεται σε μαθητές που συμμετέχουν στους Ομίλους. Μπορεί να εκτυπωθεί σε 

κανονικό χαρτί, σε αυτοκόλλητο χαρτί ή να είναι σε ψηφιακή μορφή (Παράρτημα Γ5) 

 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

o Παράδειγμα ανάρτησης στο Facebook που μπορείτε να αναρτήσετε  στη σελίδα του 

οργανισμού σας (οι τοπικοί σύλλογοι μπορούν να προωθούνται επίσης μέσω της 

επίσημης σελίδας του έργου, αλλά μόνο μετά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας με 

γενικούς όρους) :  

 

Για τη δημιουργία Ομίλων: 

  

 

Οι  ψηφιακές δεξιότητες δημιουργούν σπουδαίους πολίτες του κόσμου! 

Γίνετε μέλος του DIMELI @ SCHOOL Clubs στην [ η πόλη σας]! [η σημαία της χώρας σας] 

6 ενότητες και 15 θέματα για να μάθουμε πώς η ψηφιακή μας συμπεριφορά μπορεί να βελτιώσει την 

κοινωνία στην οποία ζούμε 

Εγγραφείτε εδώ: [Υπερσύνδεσμος] 
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DIMELI4AC Πρόγραμμα: 

 

 

«Πρέπει να ενδυναμώσουμε την κριτική σκέψη και να συμβάλλουμε στον ψηφιακό εγγραμματισμό των 

νέων, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις απειλές των ψεύτικων ειδήσεων, τον εκφοβισμό μέσω 

του διαδικτύου, καθώς και άλλες απειλές και απάτες του διαδικτύου». 

Αυτό είναι το πρόγραμμα DIMELI4AC  και είναι διαθέσιμο στη [χώρα σας]! [η σημαία της χώρας σας] 

Μάθετε περισσότερα εδώ! [Υπερσύνδεσμος] 

 

Γονείς: 

 

 

Τα παιδιά σας δεν θα σταματήσουν να μιλάνε για τα νέα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων που 

παρακολουθούν στο σχολείο; 
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Σας καλύψαμε! Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό και μάθετε μαζί τους! [Υπερσύνδεσμος] 

DIMELI4AC Aρχείο: 

 

Δεν μπορείτε να υλοποιήσετε τα # DIMELI4AC Clubs στο σχολείο σας; 

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις που ανακαλύψαμε στο διαδίκτυο!  [Υπερσύνδεσμος: Αρχείο   

DIMELI4AC Tool] 

o Hashtags που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις αναρτήσεις σας: #DIMELI4AC 

#ψηφιακός εγγραμματισμός # παιδεία των μέσων + ή αν κάνετε ανάρτηση για κάποια 

συγκεκριμένη ενότητα (π.χ. #Ρητορική του μίσους, #διαδικτυακός εκφοβισμός κλπ.) 

o Δωρεάν εικόνες για χρήση στις αναρτήσεις ή στο υλικό επικοινωνίας σας: κάποιες 

εικόνες   έχουν ήδη αναρτηθεί στο Moodle 

o Απεικονίσεις αντίστροφης μέτρησης: 4 εικόνες κατάλληλες για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που απεικονίζουν τις 4 εβδομάδες έως την έναρξη των Ομίλων DIMELI @ 

SCHOOL (Παράρτημα Γ4) 

o Οδηγίες Δημοσίευσης: 

▪ Χρήση emojis☺ Την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε προσελκύουν 

οι «πολύχρωμες» αναρτήσεις (π.χ. κλικ, «μου αρέσει», , σχόλια, κοινοποιήσειs) 

▪ Η χρήση μέσων (εικόνες,βίντεο, gifs) 

▪ Χρήση hashtags (#DIMELI4AC #digitalliteracy #medialiteracy) 

▪ Να είναι σύντομη: Αν δεν μπορείτε να το διαβάσατε κατά την περιήγηση στο 

Facebook, επειδή είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, ούτε η ομάδα-στόχος θα το 

διαβάσει. 

▪ Συμπεριλάβετε συνδέσμους στον ιστότοπό μας για την προώθηση 

επισκέψεων 

 

• Memorandum of Endorsement, Support & Commitment  

 (Διατίθεται ήδη στην ιστοσελίδα του έργου).  

 

Όλες οι ψηφιακές πηγές της εβδομάδας : Η  Ψηφιακή εβδομάδα είναι μια ετήσια εκστρατεία 

που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και της ενδυνάμωσης μέσω εκδηλώσεων 

που πραγματοποιούνται σε σχολεία, κέντρα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων, βιβλιοθήκες 

και άλλους χώρους. Η πρωτοβουλία είναι επεκτείνετε σε ολόκληρη την ΕΕ (και πέραν αυτής, 

σε μικρότερο βαθμό) και συγκεντρώνει χιλιάδες εκδηλώσεις που προωθούν τον ψηφιακό 

εγγραμματισμό σε ένα ενιαίο πλαίσιο, προσφέροντάς τους ορατότητα και συνοχή. 

Η Εβδομάδα “ALL DIGITAL”, που πραγματοποιείται φέτος στις 23-29 Μαρτίου, είναι η ιδανική 

στιγμή για να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία όπως τα DIMELI @ SCHOOL Clubs, ή γενικά για την 

https://moodle.projekt.uni-hannover.de/mod/folder/view.php?id=1815
http://dimeli.eu/memorandum/
https://alldigitalweek.eu/
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προώθηση εκδηλώσεων.Tο 2019, η Εβδομάδα “ALL DIGITAL”εγγραμματισμού  των μέσων 

συνέβαλε στην  Εβδομάδα ψηφιακού εγγραμματισμού της Ευρώπης ,η οποία ξεκίνησε με 

στόχο να τονίσει την κοινωνική σημασία του εγγραμματισμού των μέσων ενόψει των 

ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2019.  

Πώς να συμμετέχετε στην εβδομάδα “ALL DIGITAL” και να αποκτήσετε γνώση; 

o Οργανώστε μια δραστηριότητα ή μια εκδήλωση συμμετέχοντας σε μια υπάρχουσα 

συνεργασία στη χώρα σας  και δείτε την πρωτοβουλία σας να εμφανίζεται στο  χάρτη 

εκδηλώσεων  . 

o Γίνετε συνεργάτης της εβδομάδας “ALL DIGITAL”, εάν η χώρα σας δεν έχει λάβει μέρος 

σε προηγουμένως. 

o Eξερευνήστε άλλες πρωτοβουλίες που γίνονται στη χώρα σας, για να αναζητήσετε 

ενδιαφερόμενους και να δημιουργήσετε δυνητικά συνεργασίες. 

o Χρησιμοποιήστε τις επίσημες ψηφιακές πηγές της εβδομάδας “ALL DIGITAL”, για να 

προωθήσετε την πρωτοβουλία. 

o Δημοσιεύστε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το hashtag 

#AllDigitalWeek 

o Eξερευνήστε άλλους τρόπους συμμετοχής , για να προωθήσετε την Εβδομάδα “ΑLL 

DIGITAL” και να δώσετε μεγαλύτερη προβολή στα κ DIMELI @ SCHOOL Clubs. 

 

• Αναγνωρίστε  πιθανούς πρεσβευτές: το να έχετε επίσημους υποστηρικτές του έργου που είναι 

πρόθυμοι να διαδώσουν το έργο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία διάδοσης. Ο καθένας μπορεί να 

είναι Πρέσβης, αλλά όσο ευρύτερο είναι το δίκτυό του και όσο πιο κοντά εμπλέκεται στη σκηνή 

της ψηφιακής εκπαίδευσης, τόσο ευρύτερος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος. 

 

 

 

Tι αναμένετε από τους πρεσβευτές; 

Πριν επικοινωνήσετε με κάποιον για να του ζητήσετε να γίνει Πρέσβης, σκεφτείτε προσεκτικά σε τι 
ακριβώς του ζητάτε να εμπλακεί. Σύμφωνα με την αίτηση, οι Πρέσβεις αναμένεται να εγγραφούν 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (που θα αναπτυχθεί ως μέρος του IO4) και να προωθήσουν τα 
αποτελέσματα του έργου. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα είναι μεταξύ των πρώτων που θα 
συμμετάσχουν, αλλά και άλλοι ισχυροί πρέσβεις μπορούν επίσης να εμπλακούν: 

• Ειδικοί σε θέματα ΤΠΕ και μέσων 

• Υποστηρικτές της ψηφιακής εκπαίδευσης 

• Εκπρόσωποι της εταιρείας 

• Μέλη ΜΚΟ που εργάζονται στην ψηφιακή εκπαίδευση 

• …. 

Βάσει του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμόσετε τα DIMELI @ SCHOOL Clubs, στο δίκτυο επαφών 
σας και στις εθνικές σας ιδιαιτερότητες, τι αναμένετε από τους πρεσβευτές σας; Ποιες ομάδες 
στόχου πρόκειται να εμπλέξετε ως πρεσβευτές; Πρόκειται να ορίσετε διαφορετικά κριτήρια για 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week
https://alldigitalweek.eu/become-an-event-organiser/
https://alldigitalweek.eu/become-an-event-organiser/
https://alldigitalweek.eu/events/
https://alldigitalweek.eu/events/
https://alldigitalweek.eu/become-a-partner/
https://alldigitalweek.eu/events/
https://alldigitalweek.eu/resources/
https://alldigitalweek.eu/get-involved/
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πρεσβευτές που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες ; Να είστε συγκεκριμένοι (και να θέσετε 
ρεαλιστικούς στόχους). 
 

• [π.χ. Οι πρεσβευτές δάσκαλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο σχετικά με 
το έργο, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να το παρουσιάσουν σε όσους ενδιαφέρονται.  

• [π.χ. Οι εταιρείες  αναμένεται να υπογράψουν το έγγραφο εμπιστευτικότητας]  

• [π.χ. Οι πρεσβευτές μαθητές θα προσκαλέσουν τουλάχιστον 10 φίλους να γίνουν μέλη στo 
Club] 

• […] 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να επικοινωνήσετε με 

πιθανούς πρεσβευτές ( πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με την ομάδα-στόχο και τις εθνικές 

ιδιαιτερότητες). 

Αγαπητέ [ ], 

Οι ψηφιακές δεξιότητες μας κάνουν καλύτερους πολίτες του κόσμου. Πώς θα κάνουμε τα παιδιά μας, 

μελλοντικούς πολίτες των κοινωνιών μας, να μεγαλώσουν ως ψηφιακά ενήμεροι ενήλικες; Αν 

μπορούσαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να αποκτήσουν τις δεξιότητες αυτές στο σχολείο; 

Το έργο DIMELI4AC σας ενδιαφέρει! Ψάχνουμε για [εταιρείες / σχολεία / δασκάλους / μαθητές /…] για 

να γίνουν μέλη του έργου μας και να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό 

στα σχολεία. 

Τι σημαίνει να γίνετε Πρέσβης της DIMELI4AC; 

[Οι απαιτήσεις σας] 

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε ένας από εμάς, [πώς να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή πώς να υποβάλετε 

αίτηση για να γίνετε πρέσβης]. 

Ας το κάνουμε πραγματικότητα! 

Mε εκτίμηση, 

[…] 

Εναλλακτικά , η πρόσληψη πρεσβευτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κλήσης. Αυτός ο τρόπος 

αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός κατά την πρόσληψη μαθητών ή δασκάλων. 

Αποτελέσματα και Χρονοδιάγραμμα 

Πότε 
Με βάση τους γενικούς στόχους που προσδιορίστηκαν νωρίτερα και στα εργαλεία που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, μπορεί να αναπτυχθεί μια λεπτομερής περιγραφή της καμπάνιας 

χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα (μερικώς συμπληρωμένος ως παράδειγμα): 
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Δράσεις Ομάδες Εργαλεία Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Στόχος 1ος : Η προσέγγιση Σχολείων    

Δράση 1.1: Να στείλετε ένα μήνυμα 
ηλεκρονικού ταχυδρομείου σε 20 
επιλεγμένους σχολικούς διευθυντές 
από την  προσωπική  βάση 
δεδομένων για να τους ενημερώσετε 
σχετικά με το έργο και τη δυνατότητα 
εφαρμογής του προγράμματος 
DIMELI.  

Διευθυντές σχολείων στην περιοχή 
του Αννόβερου. 

Σύντομη περιγραφή του έργου σε 
μορφή pdf. 

Να συμφωνήσετε με τους 
διευθυντές του σχολείου να 
παρουσιάσουν το έργο στο σχολείο 
τους.  

Δράση1.2α:Προσεγγίστε 
εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων 
που συμμετείχαν στη δράση 1.1 και 
επισκεφθείτε τους στο σχολείο. 

Δάσκαλοι στην περιοχή του 
Αννόβερου.   

Παρουσίαση του έργου σε 
δασκάλους και μαθητές.  

Η παρουσίαση του έργου στην τάξη. 

Δράση 1.2β:Εναλλακτική προσέγγιση 
μέσω διαδικτύου στη Δράση 1.2α: 
Προσεγγίστε εκπαιδευτικούς όλων 
των σχολείων που συμμετείχαν στη 
δράση 1.1 και ενημερώστε τους για 
το έργο σε μια συνάντηση μέσω 
διαδικτύου. 

Δάσκαλοι στην περιοχή του 
Αννόβερου.  

Παρουσίαση του έργου σε 
δασκάλους. 

Η παρουσίαση του έργου μέσω 
διαδικτύου σε δασκάλους. 

Στόχος 2ος: Προσέγγιση άλλων 
σχολών του πανεπιστημίου. 

   

Δραση 2.1  Αποστολή πληροφοριών 
σε διευθυντές άλλων σχολών του 
πανεπιστημίου για να τους 
ενημερωθούν για το έργο. 

Διευθυντές της σχολής του 
Πανεπιστημίου “Leibniz”. 

Σύντομη περιγραφή του έργου σε 
μορφή pdf. 

Να συμφωνήσετε με τους 
διευθυντές της σχολής να 
παρουσιάσουν το έργο σε μια 
διάλεξη στη σχολής τους. 

Δράση 2.2α:Να προσεγγίσετε 
καθηγητές πανεπιστημίου και να 

Καθηγητές  στο πανεπιστήμιου  
“Leibniz” 

Παρουσίαση του έργου σε 
δασκάλους και μαθητές. 

Η παρουσίαση του έργου σε μία 
διάλεξη. 
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τους επισκεφθείτε στις διαλέξεις 
τους. 

Δράση 2.2β: Εναλλακτική δράση 
μέσω διαδικτύου:Να προσεγγίσετε 
τους δασκάλους που συμμετείχαν 
στη δράση  1.1 και να τους 
ενημερώσετε για το έργο μέσω μιας 
διαδικτυακής συνάντησης. 

Καθηγητές  στο πανεπιστήμιου  
“Leibniz” 

Παρουσίαση του έργου σε 
δασκάλους. 

Η παρουσίαση του έργου σε 
καθηγητές πανεπιστημίου μέσω 
διαδικτύου.  

2020 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 

Actions Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέβριος Οκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος 

Δράση 1.1             

Δράση1.2α             

Δράση 
1.2β 

            

Δράση 2.1             

Δράση2.2α             

Δράση 
2.2β 
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 Xρήσιμα Εργαλεία 
Ακολουθεί μια λίστα εργαλείων επικοινωνίας που μπορεί να βρείτε χρήσιμα για την καμπάνια σας: 

• Mailchimp: δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων. δημιουργία σελίδων  για 

εκδηλώσεις · διαχείριση βάσεων δεδομένων επαφών 

• Canva: απλό, δωρεάν, φιλικό προς το χρήστη λογισμικό  

• Unsplash, Pixabay:αρχείο με εικόνες 

• Coolors: δημιουργία χρωμάτων (εδώ υπάρχει η παλέτα DIMELI4AC  on Coolors) 

• Flaticon: εικονίδια (δωρεάν) 

• Freepik: φωτογραφίες, PSD και εικονίδια (δωρεάν) 

 

 

/!\   Ανατρέξτε πάντα στην οπτική ταυτότητα του έργου προτού δημιουργήσετε νέο υλικό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο  «logo” is είναι διαθέσιμο σε διάφορες μορφές στnν πλατφόρμα Moodle. 

 

 

 

 

  

https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://coolors.co/
https://coolors.co/bd4d71-49b7d2-f6f6f6-ffffff-ffffff
https://www.flaticon.com/home
https://www.freepik.com/
https://moodle.projekt.uni-hannover.de/mod/folder/view.php?id=1376
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Ενότητα Δ΄: Καλές Πρακτικές 
Αυτή η ενότητα που σχετίζεται με την εργαλειοθήκη είναι αφιερωμένη σε μια συλλογή καλών 

πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος DIMELI @ SCHOOL. Σε 

κάποιες υπάρχουν επιπρόσθετες πηγές διδασκαλίας, σε άλλες υπάρχουν  οδηγίες για την εφαρμογή 

τους και σε κάποιες άλλες υπάρχουν διευθύνσεις που σε παραπέμπουν σε διαδικτυακά παιχνίδια και 

χρήσιμα εργαλεία για μαθητές και τους γονείς τους. 

Ακολουθούν μερικές εισαγωγικές λέξεις ακολουθούμενες από έναν πίνακα, στον οποίο υπάρχει  μια 

γενική περιγραφή: 

 

• Better Internet for Kids: τον Μάιο του έτους 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μια 

στρατηγική European Strategy for a Better Internet for Children με στόχο να αποκτήσουν τα 

παιδιά τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται, για να είναι συνδεδεμένα 

στο διαδίκτυο με ασφάλεια. Αυτή η διαδικτυακή πύλη εμπεριέχει όλες τις πηγές, τις 

υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. 

o Safer Internet Day: μια ετήσια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

o Positive Online Content Campaign: μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που προωθεί 

την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, φιλικό περιεχόμενο προς τα παιδιά μέσω  

διαδικτύου.  

o Awareness-raising videos: σύντομης διάρκειας βίντεο για την ευαισθητοποίηση και 

την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας του Διαδικτύου 

• ProjectEVOLVE Toolkit:  ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για το θέμα της διαδικτυακής 

ασφάλειας, με πηγές για παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών. 

• Common Sense Education: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην 

οικοδόμηση ενός ψηφιακού κόσμου όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν. 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις ψηφιακές δεξιότητες: διδακτικά σενάρια και πηγές για 

όλες τις ηλικίες σχετικά με το θέμα της διαδικτυακής ασφάλειας 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις ψηφιακές δεξιότητες: Οδηγός εφαρμογής: σχεδιασμός 

πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων στο 

σχολείο 

o Κοινωνική δικτύωση  : ένα προσομοιωμένο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, όπου 

οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πραγματικές εμπειρίες μέσω διαδικτύου. 

• MediaSmart: εκπαιδευτικοί πόροι για παιδιά ηλικίας 7-16 ετών σχετικά με το θέμα της 

διαδικτυακής διαφήμισης: Πώς να γίνετε κριτικοί καταναλωτές των μέσων ενημέρωσης; 

o Πηγές για πρωτοβάθμια εκπαίδευση: για ηλικίες 7-11 

o Πηγές για δευτεροβάθμια εκπαίδευση : για ηλικίες 11-16 

• Healthy Social Media project: ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της 

ικανότητας των νέων να αξιολογούν και να αλληλεπιδρούν με ψηφιακά και κοινωνικά μέσα. 

o Μελέτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης : μια μελέτη που στοχεύει στον εντοπισμό 

των πιθανών αρνητικών εμπειριών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 

υπερβολική χρήση των  κοινωνικών μέσων από τους εφήβους.  

o Εκπαιδευτικές πηγές:  μια συλλογή διδακτικών πόρων για διαφορετικές πτυχές της 

χρήσης  των κοινωνικών μέσων. 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/node/286
https://www.saferinternetday.org/web/sid/home
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/videos
https://projectevolve.co.uk/toolkit/
https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship-implementation-guide
https://www.commonsense.org/education/social-media-test-drive
https://mediasmart.uk.com/
https://mediasmart.uk.com/primary-resources/
https://mediasmart.uk.com/secondary-resources/
http://www.healthysocialmedia.eu/
http://www.healthysocialmedia.eu/social-media-study/
http://www.healthysocialmedia.eu/teaching-resources/


  

30 
 

DIMELI Εργαλειοθήκη: Εκπαιδευτικό πακέτο A-Ω 

o App: ένα ελκυστικό εργαλείο για μαθητές που τους βοηθά να αξιολογήσουν τη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• EAVI Learning & Teaching resources:  μια ευρεία συλλογή πόρων για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση που επιμελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• internetmatters.org: πηγές για γονείς και παιδαγωγούς για να είναι τα παιδιά ασφαλή στον 

ψηφιακό κόσμο (οδηγοί για διάφορα διαδικτυακά θέματα, συμβουλές ανά ηλικία, πώς να 

ρυθμίσετε γονικούς ελέγχους σε ψηφιακές συσκευές) 

• Be Internet Citizens:  ένα πρόγραμμα που διδάσκει τους εφήβους να γίνουν παραγωγοί ενός 

θετικού, υγιούς και αποτελεσματικού διαδικτυακού περιεχομένου. 

• BadNews: ένα στοχαστικό διαδικτυακό παιχνίδι που προκαλεί στους παίκτες να μάθουν για 

«ψεύτικα νέα» δημιουργώντας τα σε ένα  ελεγχόμενο περιβάλλον. Διατίθεται σε δύο 

εκδόσεις: 8-11 ετών and έφηβοι και ενήλικες . 

• BeInternetLegends: διαδικτυακές πηγές  που επιτρέπουν στα μικρότερα παιδιά να 

χρησιμοποιούν τον Ιστό με ασφάλεια και σύνεση. 

o Σενάρια (για τους δασκάλους)  

o Παιχνίδι για τους μαθητές  

o Πηγές για τους γονείς  

 

 

http://www.healthysocialmedia.eu/app/
https://eavi.eu/resources-for-teaching-learning/
https://www.internetmatters.org/
https://internetcitizens.withyoutube.com/
http://www.getbadnews.com/
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.getbadnews.com/#intro
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk/toolkit
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk/interland
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk/parents/
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 Για τους 
δασκάλους 

Για τους 
γονείς 

Για τους 
μαθητές 

Πηγές για 
διδασκαλία 

Έρευνα & 
Σπουδές 

Οδηγός 
Εφαρμογής 

Eκδηλώσεις 
&πρωτοβουλία 

Βίντεο Παιχνίδια Apps 

Better Internet for Kids           

• Safer Internet Day ✓ ✓ ✓    ✓    

• Positive Online 
Content Campaign 

✓ ✓  ✓  ✓ ✓    

• Awareness-raising 
videos 

✓ ✓ ✓     ✓   

ProjectEVOLVE Toolkit 
✓   ✓  ✓     

Common Sense Education           

• Αναλυτικό Πρόγραμμα 
ψηφιακών δεξιοτήτων 

✓   ✓       

•  Πρόγραμμα: Οδηγός 
Εφαρμογής  

✓     ✓     

• Κοινωνική Δικτύωση ✓ ✓ ✓      ✓  

MediaSmart           

• Πηγές για 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση  

✓ ✓  ✓       

• Πηγές για 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

✓ ✓  ✓       

Healthy Social Media 
project 

          

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
https://www.saferinternetday.org/web/sid/home
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/videos
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/videos
https://projectevolve.co.uk/toolkit/
https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship-implementation-guide
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship-implementation-guide
https://www.commonsense.org/education/social-media-test-drive
https://mediasmart.uk.com/
https://mediasmart.uk.com/primary-resources/
https://mediasmart.uk.com/primary-resources/
https://mediasmart.uk.com/primary-resources/
http://www.healthysocialmedia.eu/
http://www.healthysocialmedia.eu/
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• Μελέτη ✓ ✓   ✓      

• Εκπαιδευτικές πηγές  ✓ ✓  ✓       

• App   ✓       ✓ 

EAVI online resources 
(European Association for 
Viewers Interests) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

internetmatters.org  ✓  ✓ ✓ ✓     

Be Internet Citizens ✓  ✓ ✓    ✓   

BadNews ✓ ✓ ✓  ✓    ✓  

BeInternetLegends           

Σενάρια ✓   ✓       

Παιχνίδι   ✓      ✓  

Πηγές για  τους γονείς  ✓  ✓       

http://www.healthysocialmedia.eu/social-media-study/
http://www.healthysocialmedia.eu/teaching-resources/
http://www.healthysocialmedia.eu/app/
https://eavi.eu/resources-for-teaching-learning/
https://www.internetmatters.org/
https://internetcitizens.withyoutube.com/
http://www.getbadnews.com/
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-gb-all/hub/pdfs/Google_InternetLegends_Curriculum.pdf
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk/interland
https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_uk/parents/
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4. Επίλογος & Επόμενα Βήματα (IO6)  
Συνολικά, αυτό το έγγραφο αποτελείται από τον οδηγό και την εργαλειοθήκη DIMELI : Ένα πακέτο A-Z 

για εφαρμογή. Παρέχει στον αναγνώστη μια επισκόπηση του έργου DIMELI και οδηγίες για την 

εφαρμογή του προγράμματος. 

Η εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα κατά τη 

διάρκεια των θερινών σχολείων ή απογευματινών δραστηριοτήτων ανάλογα με το πλαίσιο κάθε χώρας. 

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του έργου από το σχολείο σε επίπεδο ΕΕ, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αξιοποίηση του έργου σε ευρύτερο επίπεδο. 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα Συγκριτική Αναφορά περιέχει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 

της δραστηριότητας του έργου DIMELI4AC. 

Η πρώτη ενότητα συνοψίζει τα συμπεράσματα μιας προκαταρκτικής ανάλυσης πολιτικών και εγγράφων 

που διεξήχθη στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, προκειμένου να καταγραφεί το 

κατεστημένο των πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.  Μετά την 

διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων στα εθνικά τους 

πλαίσια, τόσο στον πληθυσμό όσο και στον τομέα της έρευνας, οι εταίροι από τις τρεις 

προαναφερόμενες χώρες εντόπισαν σχετικές εθνικές πολιτικές και διερεύνησαν την ενσωμάτωση της 

ψηφιακής και της μέσης εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα σπουδών.  

Το δεύτερο τμήμα αυτής της Αναφοράς είναι αφιερωμένο σε μια συγκριτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων τριών ερευνών για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που διεξήχθησαν στην Κύπρο, 

τη Γερμανία και την Ελλάδα.  Οι έρευνες σχεδιάστηκαν με διπλό σκοπό: την ανάλυση του επιπέδου 

γνώσεων και ενδιαφέροντος των ερωτηθέντων στο θέμα του ψηφιακού γραμματισμού των μέσων 

καθώς και τη συλλογή στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες τους, που θα 

τροφοδοτήσουν τις επικείμενες φάσεις υλοποίησης του έργου.  Όλες οι έρευνες έφθασαν τον 

προκαθορισμένο στόχο ερωτηθέντων (50 μαθητές, 25 γονείς και 25 εκπαιδευτικοί ανά χώρα) και 

επεσήμαναν τις ενδιαφέρουσες εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, οι οποίες παρουσιάζονται σε 

συγκριτική προοπτική. 

Το τρίτο και τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων των Ομάδων 

Εστίασης που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις χώρες που συμμετείχαν στην εφαρμογή της έρευνας, με 

την προσθήκη του Βελγίου (για ενδιαφερόμενους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο).  Οι συμμετέχοντες της 

Ομάδας Εστίασης παρουσίασαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ερευνών σε εθνικό πλαίσιο και 

κλήθηκαν να προβληματιστούν και να μοιραστούν τις απόψεις τους σε μια σειρά θεμάτων.  Αυτό το 

τμήμα της Συγκριτικής Αναφοράς παρουσιάζει συνοπτικά τα σχόλιά τους σε μια συγκριτική προοπτική. 

Το τελικό τμήμα της αναφοράς βασίζεται στα συμπεράσματα του κάθε εταίρου σε εθνικό επίπεδο και 

τα συγκεντρώνει σε έναν τελικό κατάλογο συστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

http://dimeli.eu/
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2. Χαρτογράφηση του σκηνικού 

Το κατεστημένο των πολιτικών τον Γραμματισμό των 

Ψηφιακών Μέσων σε Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιρλανδία 
 

Στο πλαίσιο του έργου, ο γραμματισμός των ψηφιακών μέσων ορίζεται ως 

Η ικανότητα πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας πολυμέσων. 

Οι πολίτες με γραμματισμό στα μέσα είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τα σύνθετα μηνύματα 

που λαμβάνουμε από όλες τις μορφές μέσων δικτύωσης.  Ενισχύει τους πολίτες με γνώση, δεξιότητες 

και διάθεση για να έχουν κριτική πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα δικτύωσης, να ασκούν κριτική 

ανάλυση των πληροφοριών και του περιεχομένου των μέσων και να εμπλέκονται με τα μέσα και άλλους 

φορείς παροχής πληροφοριών για κοινωνικούς, πολιτικούς και δημιουργικούς σκοπούς. 

Οι κρατικές και σχολικές διοικήσεις αναλαμβάνουν δράση για να υποστηρίξουν την εφαρμογή των 

πολιτικών της ψηφιακής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των μέσων; Καταβάλλουν συνειδητή 

προσπάθεια για να προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στα μέσα και 

κριτικής σκέψης μεταξύ του νεότερου πληθυσμού; Και σε ποιο βαθμό; 

 

 

Το πρώτο τμήμα αυτής της Συγκριτικής Αναφοράς συνοψίζει τα ευρήματα μιας προκαταρκτικής 

ανάλυσης πολιτικών και εγγράφων που διεξήχθη στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ελλάδα για να 

καταγράψει το κατεστημένο των πολιτικών της ψηφιακής εκπαίδευσης και την εφαρμογή τους. 

Παρά τις εμφανείς διαφορές τους, οι τρεις υπό εξέταση χώρες παρουσίασαν μερικά ενδιαφέροντα 

κοινά στοιχεία τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

✓ Δημιουργία πολιτικής και εφαρμογή στον τομέα της εκπαίδευσης: μια άνιση κοινή ευθύνη 

Η Κύπρος, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν διαφορετικές μορφές κράτους, γεγονός 

που συνεπάγει διαφορετική κατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση και 

την εκπαίδευση γενικότερα. 

Όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση και την εκπαίδευση των μέσων, η Ελλάδα και η Ιρλανδία 

φαίνεται να υιοθετούν την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.  Στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή πολιτικών που ασχολούνται με τη χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση διοικείται 

από δύο συγκεκριμένους κρατικούς φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Institute of Educational Policy/IEP) και 

το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διοφάντος’ (Computer Technology 

Institute and Press Diophantus/CTI), η οποία απευθύνεται άμεσα στα σχολεία μέσω του  

Ελληνικού Σχολικού Δικτύου (Greek School Network/GSN).  Στην Ιρλανδία, η ευθύνη για την 

εκπαίδευση ψηφιακού γραμματισμού για τον νεαρό πληθυσμό κατανέμεται μεταξύ των 

βασικών παραγόντων του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (Department of Education and Skills/DES), του Εθνικού 

http://iep.edu.gr/el/
http://www.cti.gr/en/
https://www.sch.gr/english
https://www.sch.gr/english
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Συμβουλίου για τα Προγράμματα Σπουδών και την Αξιολόγηση (National Council for 

Curriculumand Assessment/NCCA) και της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Ανάπτυξης Καθηγητών 

(Professional Development Service for Teachers/PDST).  Η εκπαίδευση για τον γραμματισμό 

στα μέσα σε μια ευρύτερη, διαγενεακή προοπτική αποτελεί ευθύνη της Αρχής Ραδιοφωνικής 

Μετάδοσης της Ιρλανδίας (Broadcast Authority of Ireland/BAI). 

Η Κύπρος χρησιμοποιεί επίσης ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά παρά τις 

πρόσφατες προσπάθειες εκσυγχρονισμού δεν έχει ακόμη δημιουργήσει έναν εθνικό 

οργανισμό υπεύθυνο για την εφαρμογή των πολιτικών ψηφιακού γραμματισμού στα μέσα.  Τη 

στιγμή της συγγραφής του κειμένου αυτού, η νομική ευθύνη για τον γραμματισμό των μέσων 

μεταβιβάζεται στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Cyprus Radio Television Authority), ένα 

κύριο ρυθμιστικό όργανο που προσφέρει βασικές δραστηριότητες κατάρτισης στα σχολεία σε 

συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Ο Γερμανικός εκπαιδευτικός τομέας παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο: το 

λιγότερο συγκεντρωμένο σύστημα του δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στην επίτευξη 

αρμονικών και βιώσιμων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων.  Με την ανάθεση καθηκόντων σχολικής 

φοιτήσεως στα δεκαέξι ομοσπονδιακά κράτη, η διασφάλιση της ισότιμης εφαρμογής των 

πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και μέσων θα αποτελέσει σίγουρα πρόκληση. 

 

✓ Πολιτικές “Πρώτης γενιάς”: ανάπτυξη υποδομών  

 

Οι πολιτικές για την ψηφιακή εκπαίδευση που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των υποδομών 

θεωρούνται γενικά ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής πολιτικής "πρώτης 

γενιάς", όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική 

μάθηση (e-Learning Action Plan) του 20011.  Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη μελέτη αυτή 

φαίνεται να έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τουλάχιστον ορισμένες από τις ενέργειες που 

συνιστά η Επιτροπή, και συγκεκριμένα: να επιτρέπουν υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, να παρέχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και πλατφόρμες ηλεκτρονικής 

μάθησης, να προσφέρουν βασική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών ·και την προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 

συμπεριλάβουν νέους τρόπους εκμάθησης των ΤΠΕ. 

 

Τη στιγμή της συγγραφής, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιρλανδία φαίνεται να έχουν επιτύχει ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης υποδομών.  Αντίθετα, και παρά τις σημαντικές 

προγραμματισμένες επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση, τα γερμανικά σχολεία 

εξακολουθούν να πλήττονται από την κακή ασύρματη σύνδεση, την έλλειψη πληροφορικής 

υποστήριξης και την ανεπαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

 
1 Βλέπε http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/contrib/EU/e-learn_ACPL.pdf.  

http://www.crta.org.cy/default.asp?id=24
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/contrib/EU/e-learn_ACPL.pdf
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✓ Πολιτικές “Δεύτερης γενιάς”: κατάρτιση των εκπαιδευτικών και δημιουργία δυνατοτήτων  

 

Όπως τονίζεται στα έγγραφα πολιτικής "δεύτερης γενιάς" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, μετά 

από ένα πρώτο στάδιο ανάπτυξης υποδομών, οι πολιτικές ψηφιακής εκπαίδευσης θα πρέπει 

να στρέψουν την προσοχή τους σε συμπληρωματικά μέτρα, όπως είναι η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ανάπτυξη περιεχομένου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιρλανδία φαίνεται να κατευθύνονται 

συνειδητά προς την κατεύθυνση που έθεσε η Επιτροπή: οι κρατικές διοικήσεις εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της δημιουργίας 

δυνατοτήτων καθώς και για την προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, (είτε σε 

διατομεακά προγράμματα σπουδών είτε ως αυτόνομο, προαιρετικό τμήμα).  Οι πρόσφατες 

επενδύσεις της Γερμανίας, αντίθετα, έχουν επικριθεί για την επικέντρωση στη βελτίωση των 

σκληρών δεξιοτήτων εις βάρος των κρίσιμων ικανοτήτων, που απαιτούνται ολοένα και 

περισσότερο από τους σπουδαστές και τους καθηγητές για να ασχοληθούν με ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα με τα μέσα. 

 

Συνολικά, οι τέσσερις χώρες φαίνονται να τηρούν τη δέσμευσή τους να προωθήσουν την ψηφιακή 

εκπαίδευση: σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τάσεις, τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν δεσμευθεί για 

ουσιαστικές επενδύσεις στην τεχνολογία για τα σχολεία, τα οποία συνέβαλαν (σε διαφορετικό βαθμό) 

στην ανανέωση ή την πρόοδο των σχολικών υποδομών ΤΠΕ.  Με την πιθανή εξαίρεση της Γερμανίας, 

οι συμμετέχουσες χώρες φαίνεται να προχωρούν σε πολιτικές “δεύτερης γενιάς”, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, 

όχι μόνο όσον αφορά τις σκληρές δεξιότητες αλλά και τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων, την 

παιδεία και την κριτική σκέψη. 

 

 
2 Βλέπε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&rid=2 and https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
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3. Εθνική έρευνα στον γραμματισμό των ψηφιακών 
μέσων 

Αποτελέσματα έρευνας από μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς 
 

Προκειμένου να αναλυθούν οι ανάγκες των ομάδων-στόχων του έργου, πραγματοποιήθηκε ποσοτική 

ανάλυση μεταξύ των μαθητών ηλικίας 10-15 ετών, των γονέων και των καθηγητών τους στην Κύπρο, 

τη Γερμανία και την Ελλάδα.  Τρεις στοχευμένες έρευνες αναπτύχθηκαν και διανεμήθηκαν σε ένα 

δείγμα ενδιαφερομένων ατόμων για να διερευνήσουν την προηγούμενη γνώση τους σχετικά με την 

έννοια του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων και την εμπειρία τους ως προς το πώς προσεγγίζεται 

το θέμα στο σχολείο και στο σπίτι.  Τέλος, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις τους όσον αφορά μερικά από τα επερχόμενα αποτελέσματα του έργου. 

Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων; Πιστεύετε ότι έχετε καλές 

ψηφιακές δεξιότητες; Είναι σημαντικό να μάθετε για τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων; Ποιος 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για την ψηφιακή εκπαίδευση και την εκπαίδευση στα μέσα; Οι κυβερνήσεις 

και οι σχολικές διευθύνσεις καταβάλλουν προσπάθειες για την υποστήριξήaτους; 

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που ρωτήσαμε και παρακάτω είναι όσα είχαν να απαντήσουν οι 

ερωτηθέντες.  

 

 

Οι σκέψεις σας: σκέψεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών 

σχετικά με τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων 
 

Οι τρεις έρευνες διαρθρώθηκαν με παρόμοιο τρόπο, αν και προφανώς προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο 

κάθε ομάδας ερωτηθέντων.  Το πρώτο τμήμα αφορούσε την εισαγωγή τους στην έννοια του 

γραμματισμού των ψηφιακών μέσων και τη μέτρηση των πρώτων εντυπώσεων και το επίπεδο 

γνώσεων. 

Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων; 

Μεταξύ των πρώτων ερωτημάτων, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αυτο-

εκτιμήσουν το επίπεδο εξοικείωσής τους με την έννοια του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων με 

βάση έναν ορισμό. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ομάδες-στόχοι ήταν σχετικά εξοικειωμένες με την έννοια του 

γραμματισμού των ψηφιακών μέσων: σε μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου εξοικειωμένοι 

και 5 = πολύ εξοικειωμένοι/εμπειρογνώμονες, οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από μεσαίες-

ανώτερες αξίες. 
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Οι μαθητές θεωρούσαν τους εαυτούς τους λίγο πιο ικανούς από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 

τους, ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου πάνω από το 60% των ερωτηθέντων αξιολογούσαν τους εαυτούς 

τους ως "πολύ εξοικειωμένοι" με την έννοια αυτή.  Η πλειοψηφία των γονέων, ωστόσο, αξιολόγησε το 

επίπεδο εξοικείωσής τους με το θέμα, στην καλύτερη περίπτωση, "μέτριο".  Οι Κύπριοι και Γερμανοί 

γονείς ήταν ιδιαίτερα αμφίβολοι και κανένας από αυτούς δεν τοποθέτησε τα παιδιά τους στην κορυφή. 

Οι Έλληνες γονείς και εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, φάνηκαν αρκετά σίγουροι για την 

κατανόηση της έννοιας του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων (το 64% και το 46% αντιστοίχως 

χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ εξοικειωμένοι» ή «εμπειρογνώμονες»), ενώ οι Κύπριοι γονείς και οι 

Γερμανοί εκπαιδευτικοί (56% και 68% αντιστοίχως) θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως "μη 

εξοικειωμένοι" ή "καθόλου εξοικειωμένοι" με το θέμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν ερωτήθηκαν αν θα ενδιαφέρονταν να μάθουν περισσότερα για τον γραμματισμό των ψηφιακών 

μέσων, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν ένα γενικευμένο θετικό ενδιαφέρον: πάνω από το 80% των 

μαθητών ήταν ανοικτοί στη δυνατότητα, όπως και το 100% των γονέων.  Με βάση τη δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ "Ναι, για τον εαυτό μου" και "Ναι, για τα παιδιά μου", οι γονείς εξέφρασαν σαφώς ότι 

το ενδιαφέρον τους για το θέμα επικεντρώθηκε στα οφέλη για τους γιους και τις κόρες τους (πάνω από 

το 97% των απαντήσεων), αλλά ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς το θεώρησε επίσης ευκαιρία για 

προσωπική ανάπτυξη (σχεδόν το 38% των απαντήσεων), ιδιαίτερα στη Γερμανία.  Σύμφωνα με αυτό το 

συμπέρασμα, πάνω από το 70% των γονέων εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η απόκτηση των δεξιοτήτων 

γραμματισμού στα ψηφιακά μέσα από τους μαθητές έπρεπε να θεωρηθεί "πολύ" ή "εξαιρετικά 

σημαντική". 
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Εκπαιδευ
τικοί

Γονείς

Μαθητές

Πόσο εξοικειωμένοι είστε με την ένοια του γραμματισμού των 
ψηφιακών μέσων;

Καθόλου εξοικειωμένοι Σχετικά μη εξοικειωμένοι

Σχετικά εξοικειωμένοι Αρκετά εξοικειωμένοι

Πολύ εξοικειωμένοι ή εμπειρογνώμονες
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Οι ομάδες-στόχοι κλήθηκαν επίσης να εντοπίσουν πιθανές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τον 

γραμματισμό στα ψηφιακά μέσα: τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές θα βασίζονταν κυρίως στο 

Διαδίκτυο (πάνω από το 90% των απαντήσεων), αλλά για τους γονείς η δεύτερη επιλογή, με μικρή 

διαφορά, ήταν η έρευνα σε βιβλία ή άρθρα,  ενώ σαν δεύτερη επιλογή οι μαθητές θα προτιμούσαν να 

συμβουλευτούν αυτοπροσώπως τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τους συνομηλίκους τους. 

Πιστεύετε ότι έχετε καλές ψηφιακές δεξιότητες; 

Οι μαθητές φάνηκαν αρκετά σίγουροι για τις ψηφιακές δεξιότητές τους: πάνω από το 58% 

συμφώνησαν σχεδόν κατηγορηματικά με την ερώτηση, με ένα αξιοσημείωτο 86% των Γερμανών 

μαθητών να δηλώνουν ότι «σίγουρα» είχαν καλές ψηφιακές δεξιότητες.  Οι Κύπριοι μαθητές 

εμφανίστηκαν ελαφρώς λιγότερο σίγουροι, με την πλειοψηφία τους να θεωρεί τις ψηφιακές δεξιότητές 

τους μόνο “μέτριες”. 

Αυτό συμβαδίζει με την αντίληψη των γονέων: όταν ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν 

καλές ψηφιακές δεξιότητες, μόνο το 8% τις χαρακτήρισε ως "σίγουρα" πολύ καλές. Η πλειοψηφία των 

απαντήσεων συγκεντρώνεται γύρω από τις μεσαίες αξίες, με ελαφρώς υψηλότερα αποτελέσματα στην 

Ελλάδα και ελαφρώς χαμηλότερα αποτελέσματα στην Κύπρο. 

Οι εκπαιδευτικοί κατέδειξαν μια ελαφρώς πιο κριτική γνώμη για τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών 

τους: Το 84% των απαντήσεων τους έθεσε τις δεξιότητες των μαθητών στο μέσο όρο του χαμηλότερου 

άκρου της κλίμακας, ενώ οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί έχουν μια ιδιαίτερα ισχυρή άποψη ότι η αντίληψη 

που έχουν οι μαθητές για τις ψηφιακές τους δεξιότητες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπιστεύεστε όλα όσα βλέπετε και διαβάζετε στο Διαδίκτυο και σε άλλα ψηφιακά μέσα; 

Οι μαθητές κλήθηκαν να καθορίσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης τους στην εγκυρότητα των 

πληροφοριών που λαμβάνουν από τα ψηφιακά μέσα, με βάση μια κλίμακα που άρχιζε από "Νομίζω ότι 

σχεδόν όλα που βλέπω και διαβάζω είναι αληθινά", μέχρι "Δεν εμπιστεύομαι πληροφορίες που 

προέρχονται από το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα ». 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Εκπαιδευτικοί

Γονείς

Μαθητές

Αντίληψη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών 

Πολύ περιορισμένες δεξιότητες Περιορισμένες δεξιότητες Μέτριες δεξιότητες

Καλές δεξιότητες Πολύ καλές δεξιότητες
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Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι περισσότεροι μαθητές 

αποφεύγουν τις δύο ακραίες απαντήσεις, με την τάση να συγκεντρώνονται στη μέση, και κυμαίνονταν 

ανάμεσα στη σχετική εμπιστοσύνη και τη σχετική δυσπιστία στα μέσα: το 46% ψήφισαν την επιλογή 

"Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά που βλέπω και διαβάζω και είναι αλήθεια, αλλά μερικές φορές 

έχω αμφιβολίες» και το 37% επέλεξε την επιλογή «Συχνά αμφιβάλλω για τα πράγματα που βλέπω και 

διαβάζω, πολλά από τα οποία είναι μάλλον ψεύτικα». 

 

Οι Γερμανοί μαθητές τείνουν να κλίνουν προς την εμπιστοσύνη (63% εμπιστοσύνη έναντι 36% 

δυσπιστία), ενώ τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα οι επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

έλαβαν τον ίδιο ακριβώς αριθμό απαντήσεων. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Στο σχολείο: πώς οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τον γραμματισμό στα ψηφιακά 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

Αυτό το τμήμα των τριών ερευνών επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των εμπειριών των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και (σε μικρότερο βαθμό) των γονέων, που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

σχετικά με τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων. 

Πόσο συχνά μιλάτε για τον γραμματισμό στα ψηφιακά μέσα στην τάξη; 

Η πλειοψηφία των μαθητών συμφώνησε ότι το θέμα του γραμματισμού στα ψηφιακά μέσα σπάνια 

συζητείται στην τάξη: πάνω από το 73% των Γερμανών μαθητών δήλωσε ότι δεν είχε “ποτέ” ή “σχεδόν 

ποτέ” καλυφθεί ή αναφερθεί το θέμα αυτό, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το 70% και το 50% των 

μαθητών από την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα. 

Οι εκπαιδευτικοί υιοθέτησαν έμμεσα μια τέτοια απάντηση δηλώνοντας ότι, κατά μέσο όρο, το 66% των 

σχολείων τους δεν προέβλεπαν ώρες διδασκαλίας αφιερωμένες στην εκπαίδευση του γραμματισμού 

στα ψηφιακά μέσα.  Ενώ αυτό το αποτέλεσμα ευθυγραμμίζεται με την κατάσταση των πραγμάτων στην 

Ελλάδα, οι διαφορές μεταξύ των χωρών ήταν αρκετά δραστικές: μόνο το 4% των ερωτηθέντων από την 

Κύπρο έδωσε θετική απάντηση, ενώ στη Γερμανία αυτό αντιπροσωπεύει πλειοψηφία άνω του 62%.  
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Ναι, πιστεύω ότι σχεδόν όλα όσα βλέπω και 

διαβάζω είναι αλήθεια. 

Πιστεύω ότι τα περισσότερα απ’ όσα βλέπω και 

διαβάζω είναι αλήθεια, αλλά κάποιες φορές έχω 

αμφιβολίες. 

Συχνά αμφιβάλλω για τα πράγματα που βλέπω και 

διαβάζω, πολλά από αυτά μάλλον είναι ψέματα. 

Δε εμπιστεύομαι πληροφορίες που προέρχονται 

από το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα. 
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Οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί διευκρίνισαν ότι η εκπαίδευση για τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων 

συνήθως ενσωματώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα (κυρίως ΤΠΕ, αλλά και αγωγή του πολίτη και 

ηθική). Όταν η προσέγγιση ήταν διαθεματική, αναφέρθηκαν τα ίδια μαθήματα, με δύο εκπαιδευτικούς 

να αναφέρουν ότι ο γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα μπορεί πιθανώς να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο σε όλα τα σχολικά θέματα.  Η Ελλάδα και η Κύπρος φάνηκαν να υιοθετούν μια προσέγγιση ενός 

θέματος και στις δύο περιπτώσεις, όπου ο γραμματισμός των ψηφιακών μέσων, όπου αυτός ήταν 

παρών στα σχολεία, ήταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ΤΠΕ. 

Το σχολείο σας προσφέρει την απαραίτητη υποδομή ΤΠΕ για να υποστηρίξει τα μαθήματα της 

εκπαίδευσης ψηφιακών μέσων; 

Παρά τις διαφορές στην εφαρμογή των τάξεων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα 

ενημέρωσης, , το 59% των εκπαιδευτικών συμφώνησε ότι τα σχολεία τους «σίγουρα» προσέφεραν την 

απαραίτητη υποδομή ΤΠΕ για να τα στηρίξουν.  Αυτό το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει έναν μέσο όρο 

μεταξύ πολύ θετικών απαντήσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία (αντίστοιχα με 92% και 72% 

ικανοποιημένων ή πολύ ικανοποιημένων ερωτηθέντων) και λιγότερο ενθουσιώδη σχόλια από την 

Κύπρο (όπου το 95% των ερωτηθέντων ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι). 

Έχετε λάβει κάποια ειδική εκπαίδευση προτού σας ανατεθεί η διδασκαλία ψηφιακών μαθημάτων και 

μαθήματα των μέσων; 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα (πάνω από 68%) δεν δίδαξαν 

ποτέ μαθήματα που ασχολούνται με το θέμα του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων.  Αυτοί που 

συμπεριλήφθηκαν ήταν επί το πλείστο εκπαιδευτικοί μαθηματικών, εθνικών ή ξένων γλωσσών και 

ανθρωπιστικών επιστημών. 

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα από αυτό το τμήμα της έρευνας αφορά το θέμα της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών: πάνω από το 77% εκείνων που είχαν εμπειρία στη διδασκαλία ψηφιακών μαθημάτων 

ή μαθήματων των μέσων, δηλώνουν ότι δεν είχαν λάβει καμιά ειδική εκπαίδευση προτού τους 

ανατεθεί αυτό το καθήκον. 

 

Παρά τον προφανή αυτό περιορισμό, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν αρκετά εφευρετικοί στον εντοπισμό 

πηγών πληροφοριών και έμπνευσης για να σχεδιάσουν τα μαθήματα γραμματισμού στα ψηφιακά 

μέσα: οι περισσότεροι φαίνεται να βασίζονται κυρίως στην έρευνα στο Διαδίκτυο (91%), 

ακολουθούμενη από βιβλία, άρθρα και διδακτικό υλικό (68%), ενώ πολλοί επίσης ζήτησαν τη 
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Λάβατε καθόλου ειδική εκπαίδευση πριν αναλάβετε την 
διδασκαλία ψηφιακού γραμματισμού και παιδείας των 

μέσων;
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συμβουλή συναδέλφων (36%) ή έμπνευση από τα κοινωνικά μέσα, ιδιαίτερα το Pinterest (18%).  Η ίδια 

κατανομή αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε στις απαντήσεις μιας παρόμοιας ερώτησης που αφορούσε 

εκπαιδευτικούς που δεν είχαν ποτέ εμπειρία διδασκαλίας μαθημάτων γραμματισμού ψηφιακών 

μέσων, οι οποίοι κλήθηκαν να φανταστούν τους τόπους όπου θα αναζητούσαν πληροφορίες στην 

περίπτωση που τους ζητηθεί να αρχίσουν να διδάσκουν τέτοιες τάξεις και δεν υπήρχε διαθέσιμη 

ευκαιρία κατάρτισης. 

Ενώ πάνω από το 81% των εκπαιδευτικών περιγράφουν τους εαυτούς τους ως "κάπως σίγουροι" ως 

"πολύ σίγουροι" στη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό 

των μέσων ενημέρωσης, 79% δήλωσαν επίσης ότι θα ενδιαφέρονταν να λάβουν ειδική κατάρτιση για 

το θέμα. 

Στο σπίτι: εμπειρία των μαθητών και των γονέων σχετικά με τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων 

στο οικογενειακό περιβάλλον 

Το τρίτο τμήμα της έρευνας επικεντρώθηκε στο βαθμό στον οποίο τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα 

ενημέρωσης είναι θέμα συζήτησης στο σπίτι. Για προφανείς λόγους, το τμήμα αυτό αφιερώθηκε 

αποκλειστικά σε γονείς και μαθητές. 

Πόσο συχνά μιλάτε για τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων στο σπίτι; 

Ο γραμματισμός των ψηφιακών μέσων δεν φαίνεται να αποτελεί συχνό θέμα συζήτησης ή συνομιλίας 

στο σπίτι: το 63% των μαθητών δήλωσε ότι ήταν "ποτέ" ή "σχεδόν ποτέ" αναφερόμενο θέμα.  Οι γονείς 

φαινόταν να έχουν μια ελαφρώς διαφορετική άποψη σχετικά με αυτό, καθώς μόνο το ένα τρίτο από 

αυτούς έδωσαν την ίδια απάντηση με τους μαθητές, ενώ το υπόλοιπο 66% ανέφερε ότι το θέμα 

συζητήθηκε "μερικές φορές" ή "συχνά". 

Η ακόλουθη ερώτηση επέφερε εξίσου διαφορετικές απαντήσεις: οι μαθητές και οι γονείς ρωτήθηκαν 

αν οι μαθητές έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα ή με τα μέσα ενημέρωσης(π.χ. ζητώντας 

συμβουλές για κάτι που είδαν ή διάβασαν ηλεκτρονικά).  Πάνω από τα δύο τρίτα των μαθητών είπαν 

ότι δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, πάνω από τα δύο τρίτα των γονέων επιβεβαίωσαν ότι 

απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, από τους γιους και τις κόρες τους. 

Όσων αφορά την απάντηση τέτοιων ερωτήσεων, και οι δύο ομάδες φάνηκαν αρκετά σίγουρες για την 

ικανότητα των γονέων να παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις, οι μαθητές ακόμη περισσότερο από 

τους ίδιους τους γονείς: ένα εντυπωσιακό 32% των μαθητών δήλωσαν ότι οι μητέρες και οι πατέρες 

τους «πάντα ήξεραν πώς να απαντήσουν".  Οι ίδιοι οι γονείς ήταν ελαφρώς λιγότερο σίγουροι για τις 

δικές τους ικανότητες.  Ωστόσο, μόνο το 10% των μαθητών και το 15% των γονέων δήλωσαν ότι οι 

γονείς "ποτέ" ή "σχεδόν ποτέ" δεν ήξεραν πώς να απαντήσουν. 
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Σπ 

 

 

Έχετε βοηθήσει ποτέ τους γονείς/ τα παιδιά σας να αποκτήσουν μια ψηφιακή δεξιότητα; 

Πριν κλείσει το τμήμα σχετικά με τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων στο σπίτι, η έρευνα επεδίωξε 

να διερευνήσει εάν και πώς αποκτώνται ψηφιακές δεξιότητες στο οικογενειακό περιβάλλον: 

μαθαίνουν οι γονείς και οι μαθητές ο ένας από τον άλλον; Και τι; 

Οι απαντήσεις στην έρευνα έδειξαν ότι μόνο το ένα τρίτο των γονέων και των μαθητών είχαν 

οποιαδήποτε εμπειρία αμοιβαίας μάθησης, ενώ και οι δύο πλευρές έτειναν να προσφέρουν 

θετικότερες απαντήσεις όταν ρωτήθηκαν «εάν είχαν βοηθήσει ποτέ» σε αντίθεση με «εάν είχαν ποτέ 

βοηθηθεί» από την άλλη ομάδα.  

Στην περίπτωση των γονέων που βοηθούν τα παιδιά τους να μάθουν νέες δεξιότητες, οι γονείς 

δήλωσαν ότι αυτό συνέβαινε λίγο πιο συχνά (35%) από ότι οι μαθητές θα ήθελαν να παραδεχτούν 

(22%).  Τα αποτελέσματα στην Κύπρο και την Ελλάδα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο, ενώ 

οι Γερμανοί γονείς και μαθητές δεν φαίνεται να έχουν πολλά να μάθουν ο ένας από τον άλλο: μόνο το 

5% των μαθητών και το 19% των γονέων απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τομείς της κοινής γνώσης ήταν επίσης ελαφρώς διαφορετικοί.  Οι απαντήσεις των μαθητών έδειξαν 

ότι οι γονείς συχνά αντιπροσωπεύουν την πρώτη και την προτιμότερη εισαγωγική δίοδο των παιδιών 

τους στην τεχνολογία και στις ψηφιακές συσκευές.  Πολλοί μαθητές δήλωσαν ότι «η εκμάθηση της 

χρήσης ενός υπολογιστή ή ενός smartphone» είναι η κύρια δεξιότητα που έμαθαν από τις μητέρες και 

τους πατέρες τους ακολουθούμενη από τις λειτουργικές γνώσεις συγκεκριμένου λογισμικού (MS Excel, 

MS PowerPoint).  Ορισμένοι μαθητές ανέφεραν επίσης τη «ρομποτική» και μερικοί αναφέρθηκαν σε 

δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η αναγνώριση αξιόπιστων και αναξιόπιστων ιστότοπων και 

ειδησεογραφικών μέσων. 

Οι γονείς προσέφεραν ελαφρώς διαφορετικές απαντήσεις.  Ενώ δήλωσαν επίσης ότι ήταν αυτοί που 

δίδαξαν στα παιδιά τους πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και να αναζητούν πληροφορίες 

διαδικτυακά, αρκετές απαντήσεις υποδεικνύουν περισσότερο εγκάρσιες δεξιότητες, όπως την 

εκμάθηση για τον έλεγχο των πηγών πληροφοριών που ανακτώνται ηλεκτρονικά, τον τρόπο διαχείρισης 

των ρυθμίσεων απορρήτου και την κατάλληλη υπεύθυνη συμπεριφορά στα κοινωνικά μέσα και πώς να 

αντιμετωπίσουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying). 

Βοηθούν οι γονείς τα παιδιά τους να αποκτήσουν ψηφιακές 

δεξιότητες; 

Γονείς

Ναι Όχι

Μαθητές

Ναι Όχι

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Parents

Students

Γνωρίζουν οι γονείς πώς να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά 
με τον ψηφιακό γραμματισμό και την παιδεία στα μέσα 

ενημέρωσης;

Never Rarely Sometimes Often Always

Μαθητές 

Γονείς 
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Ένα παρόμοιο μοτίβο μπορεί να εντοπιστεί στην αντίστοιχη ερώτηση που διερευνά το κατά πόσον τα 

παιδιά βοηθούν τους γονείς τους να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες.  Οι αναλογίες ήταν πολύ 

παρόμοιες με αυτές που επισημάνθηκαν παραπάνω: το 32% των μαθητών δήλωσε ότι βοήθησαν έναν 

γονέα να μάθει μια νέα ψηφιακή δεξιότητα, αλλά μόνο το 24% των γονέων συμφώνησε με αυτή τη 

δήλωση.  Ομοίως με αυτό που περιεγράφηκε παραπάνω, τα αποτελέσματα από την Ελλάδα και την 

Κύπρο ήταν πάνω από αυτόν τον μέσο όρο, ενώ μόνο το 22% των Γερμανών μαθητών και το 9% των 

Γερμανών γονέων αναγνώρισαν μια κοινή εμπειρία μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες δεξιότητες που μεταδίδονται από τους μαθητές στους γονείς τους, τα 

αποτελέσματα από τις δύο προοπτικές ευθυγραμμίζονται πολύ κοντά.  Η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών υποστήριξε ότι ήταν υπεύθυνοι για την δημιουργία των λογαριασμών κοινωνικών μέσων των 

γονιών τους, συγκεκριμένα Instagram και Facebook.  Άλλοι μαθητές ανέφεραν υποστήριξη στη λήψη 

κινητών παιχνιδιών και άλλων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανταλλαγής 

άμεσων μηνυμάτων όπως Viber.  Λιγότεροι γονείς απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση, αλλά οι 

απαντήσεις τους ταιριάζουν με τα παιδιά τους και περιλάμβαναν τη χρήση κοινωνικών μέσων, 

εφαρμογών και σε λίγες περιπτώσεις τη χρήση του Διαδικτύου. 

Η χώρα σας: η κατανόηση και η γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας τους 

 Στο τέλος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν ενημερώθηκαν σχετικά με τις προσπάθειες 

της εθνικής τους κυβέρνησης (εάν υπάρχουν) για την υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού και της 

παιδείας στα μέσα ενημέρωσης στα σχολεία (π.χ. σχέδια δράσης, προγραμματισμένες επενδύσεις 

στους τομείς κ.λπ.). 

Πάνω από το 52% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν εάν η κυβέρνησή τους έλαβε 

συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το θέμα.  Το 9% των εκπαιδευτικών ήταν πεπεισμένοι ότι οι εθνικές αρχές 

τους δεν έλαβαν μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης, ενώ το 35% επιβεβαίωσε ότι είδαν 

συγκεκριμένη δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, το 35% των εκπαιδευτικών που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συγκεκριμένων δράσεων για την 

ψηφιακή εκπαίδευση δεν φάνηκε πολύ ικανοποιημένος από τις επιλεγμένες ενέργειες των 

κυβερνήσεων τους. 

 

 

Βοηθούν οι μαθητές τους γονείς τους να αποκτήσουν ψηφιακές 

δεξιότητες; 
Μαθητές

Ναι Όχι

Γονείς

Ναι Όχι
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Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι κυβερνητικές προσπάθειες δεν αντικατοπτρίζουν τις 

πραγματικές ανάγκες των σχολείων τους και το 38% ανέφερε μόνο ένα μέσο επίπεδο ικανοποίησης.  

Κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν είδε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αντιστοιχίας μεταξύ 

κυβερνητικών μέτρων και σχολικών αναγκών. 

 

4.Η γνώμη βάση εμπειρίας των εκπαιδευτικών 
και των ενδιαφερόμενων 

Αποτελέσματα από τον διάλογο της Ομάδας Εστίασης 
 

Προκειμένου να εδραιωθούν και να εμπλουτιστούν τα ευρήματα των τριών εθνικών ερευνών, κάθε 

χώρα που συμμετείχε στην πρώτη ερευνητική φάση διεξήγαγε επίσης μια τοπική Ομάδα Εστίασης με 

εκπαιδευτικούς και / ή εκπαιδευτικούς φορείς.  Σε κάθε ομάδα εμπειρογνωμόνων παρουσιάστηκαν τα 

Ναι

Όχι

Η απάντηση διαφέρει 
από εθνικό σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο

Δεν γωρίζω

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Οι κυβερνητικές 

προσπάθειες 

ευθυγραμμίζονται 

τέλεια με τις σχολικές 

ανάγκες. 

Οι κυβερνητικές 

προσπάθειες δεν 

ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές σχολικές 

ανάγκες. 
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προκαταρκτικά ευρήματα των τριών ερευνών και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις πρώτες 

εντυπώσεις και απόψεις τους. 

 

 

Πρώτες εντυπώσεις: μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτά τα ευρήματα με βάση την 

εμπειρία σας; 

Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης συμφώνησαν γενικά με τα ευρήματα των τριών ερευνών και 

όλοι συμφώνησαν ότι οι ομάδες-στόχοι θα επωφεληθούν από μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος 

του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων.  Οι συμμετέχοντες από τη Γερμανία και την Ελλάδα 

εξέφρασαν έντονα την άποψη τους για την αντιληπτή αδυναμία των μαθητών τους να προσεγγίσουν 

το περιεχόμενο των μέσων κριτικά: παρόλο που ήταν αναμφισβήτητα εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές 

συσκευές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δήλωσαν ότι η προσέγγισή τους ήταν επιφανειακή και 

απλή.  Οι Κύπριοι συμμετέχοντες επεσήμαναν μια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω ως την 

καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση στο θέμα αυτό: πρότειναν τη συμμετοχή διαμορφωτών πολιτικής και 

ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερος ρόλος στην 

εκπαίδευση του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων στα σχολικά προγράμματα σπουδών. 

Οι συμμετέχοντες από την Κύπρο και το Βέλγιο συμφώνησαν σε αυτό το θέμα, αλλά επίσης τόνισαν 

την έλλειψη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.  Υποστήριξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται καλύτερες ευκαιρίες κατάρτισης στο θέμα του γραμματισμού των 

ψηφιακών μέσων, που με τη σειρά του θα απαιτούσε μια ισχυρότερη δέσμευση τόσο από τις σχολικές 

διοικήσεις, όσο και από τους μεγαλύτερους και λιγότερο ψηφιακά ενδιαφερόμενους συναδέλφους.   

Επίσης, οι γονείς θα επωφεληθούν από την καλύτερη κατανόηση των ψηφιακών θεμάτων και των 

μέσων: οι Βέλγοι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης επεσήμαναν ότι σε πολλές περιπτώσεις η 

υπερβολική εμπιστοσύνη των γονέων στα μέσα, τους δυσφημεί στα μάτια των παιδιών τους, όταν 

χρειάζονται συμβουλές. 

Με ένα ελαφρώς διαφορετικό τόνο, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους Γερμανούς εκπαιδευτικούς 

επεσήμαναν ότι η εμπειρία τους δεν ταιριάζει με τα ευρήματα των ερευνών σχετικά με την υποδομή 

ΤΠΕ στα σχολεία: οι απαντήσεις των ερευνών από τη Γερμανία παρουσίασαν μια αρκετά θετική εικόνα, 

αλλά οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι σε πολλά σχολεία η διαθεσιμότητα των 

ψηφιακών συσκευών και εργαλείων ήταν ακόμη περιορισμένη και συχνά επηρεαζόταν από την έλλειψη 

συντήρησης. 

 

Περιοχές βελτίωσης: υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την γραμματισμό των 

ψηφιακών μέσων ή την χρήση των ψηφιακών μέσων που λείπουν ή παρουσιάζονται 

ανεπαρκώς; 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης συμφώνησαν ότι το θέμα εξακολουθεί να είναι αρκετά 

νέο, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή στα σχολεία και πολύ ευρύτατα καθορισμένο.  Συνιστούν να 

διαχωριστεί ο ορισμός και να επαναπροσδιοριστεί σε συγκεκριμένους στόχους: αυτό θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη πιο εξειδικευμένου διδακτικού υλικού καθώς και ευκολότερη αξιολόγηση των επιτευγμάτων 

των μαθητών από την άποψη του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων. 
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Διδασκαλία γραμματισμού ψηφιακών μέσων: ποιοι είναι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που πρέπει να έχετε κατά νου; 

Οι Γερμανοί συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης επισήμαναν τη σημασία της εξοικείωσης των 

μαθητών με θέματα γραμματισμού στα ψηφιακά μέσα όσο το δυνατόν νωρίτερα, δεδομένου ότι το 

νόημα αυτής της έννοιας αναμένεται να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια (π.χ. ρόλος και 

αντίκτυπος ψεύτικων ειδήσεων, μικρο-στόχευση, clickbait κ.λπ.). 

Αυτό συνδέεται σαφώς με την κεντρική θέση της κριτικής σκέψης.  Οι Βέλγοι και άλλοι ευρωπαίοι 

ενδιαφερόμενοι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα εμπόδια που μπορεί να παρουσιάσει η κριτική σκέψη: 

είναι δυνατόν να διατηρηθεί μια μη-πολιτική στάση κατά την ανάλυση μεροληπτικών μέσων; Και 

ακόμα πιο σημαντικό, είναι δυνατόν να διδάξουμε την κριτική σκέψη χωρίς να επηρεάσουμε τους 

μαθητές σε τι πρέπει να είναι επικριτικοί; 

Η ίδια ομάδα συζήτησε επίσης το προφανές θέμα των «μαθητών που γνωρίζουν περισσότερα από τους 

εκπαιδευτικούς τους»: τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι τείνουν να αισθάνονται 

«ψηφιακή αυτοπεποίθηση» αλλά να μην είναι τόσο «ψηφιακά ικανοί».  Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι γνώσεις και η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στο 

θέμα και οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί πρότειναν ότι ο καλύτερος τρόπος για την εκπαίδευση στον 

γραμματισμό των ψηφιακών μέσων θα ήταν η υιοθέτηση μιας «διακριτικής αλλά ακριβούς» 

προσέγγισης που θα ενίσχυε τους μαθητές να ασχοληθούν με ασφάλεια με τα ψηφιακά μέσα και να 

αναγνωρίσουν τις γνώσεις  των εκπαιδευτικών τους για το θέμα. 

 

Σχολικά προγράμματα σπουδών: τι θα πρέπει να προστεθεί ή να αναδιαμορφωθεί 

προκειμένου να ενισχυθεί ο γραμματισμός των ψηφιακών μέσων των μαθητών; 

Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης σε όλες τις χώρες συμφώνησαν σχετικά με τη σημαντικότητα 

της ενσωμάτωσης του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων και της κριτικής σκέψης στα σχολικά 

προγράμματα σπουδών.  Το θέμα γενικά αναφέρεται σποραδικά αντί να δοθεί αποκλειστικός χώρος, 

και αυτό συμβαίνει (αν συμβαίνει) σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. 

Υπήρξε γενική συμφωνία σχετικά με την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού και ενημέρωσης των 

σχολικών προγραμμάτων προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης παρά η 

απόκτηση άφθονων γνώσεων.  Το θέμα του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων προσφέρεται εκ της 

φύσεως του για μια διαθεματική προσέγγιση: η κριτική προσέγγιση στην πληροφόρηση βρίσκεται στην 

βάση όλων των σχολικών θεμάτων, και η κριτική σκέψη θα γινόταν ευκολότερα μέρος της νοοτροπίας 

των μαθητών, αν διδαχθεί με μια διαθεματική προσέγγιση. 

Οι Έλληνες συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης επισήμαναν την ανάγκη για αποτελεσματικές 

προσπάθειες προώθησης και μεταρρύθμισης της πολιτικής: ενώ η κυβέρνησή τους αναγνωρίζει τη 

σημασία του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων και την έλλειψη ευκαιριών κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτικούς, εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης μελλοντικής στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 

 

Επόμενα στάδια του έργου: τι να έχετε κατά νου; Τι να βελτιώσετε; 

Με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω, όλοι οι συμμετέχοντες στην Ομάδα 

Εστίασης τόνισαν τη σημασία της ανάπτυξης στοχοθετημένων και αποτελεσματικών διδακτικών και 
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μαθησιακών υλικών.  Πρότειναν την παροχή συμβουλών σε διάφορους εμπειρογνώμονες από τομείς 

όπως η πληροφορική και τα κοινωνικά μέσα και η συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 

για την ανάπτυξη υλικών που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες τους καθώς και στις εθνικές τους 

ιδιαιτερότητες. 

 

5.Συμπέρασμα 
Οι δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει στη συλλογή πολύτιμων 

στοιχείων σχετικά με την αντίληψη του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων μεταξύ των ομάδων 

στόχων και τονίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 

Με βάση τα παραπάνω πορίσματα και τις επικείμενες δραστηριότητες του σχεδίου, διατυπώνονται οι 

ακόλουθες συστάσεις: 

 

✓ Επαναπροσδιορισμός της έννοιας του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων σε συγκεκριμένους 

στόχους: ο γραμματισμός των ψηφιακών μέσων είναι μια ευρεία και πολύπλευρη έννοια που 

προσφέρεται για διαφορετικούς ορισμούς.  Αυτό έγινε εμφανές όταν ζητήθηκε από τους 

μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους 

καθώς και το επίπεδο εξοικείωσής τους με το θέμα: οι μαθητές τείνουν να αντικατοπτρίζουν 

μια πιο περιορισμένη άποψη του θέματος και επομένως υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης. 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους, αντιθέτως, φάνηκαν περισσότερο ενήμεροι για τις εκτενείς 

επιπτώσεις των θεμάτων των ψηφιακών μέσων και συνεπώς κατέγραψαν πιο χαμηλά στον 

τομέα της αυτοπεποίθησης.  Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του γραμματισμού των 

ψηφιακών μέσων σε συγκεκριμένο στόχο θα επιτρέψει στους μαθητές, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς να επιτύχουν ένα ολοκληρωμένο όραμα σχετικά με τις συνέπειες του θέματος 

και, ως εκ τούτου, να προσδιορίσουν με σιγουριά τις τρέχουσες ικανότητες και τους τομείς 

βελτίωσής τους. 

✓ Αυξημένες προσπάθειες για την εισαγωγή ψηφιακών μέσων στα σχολεία: η ιδανική προσέγγιση 

για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων θα περιλάμβανε δράση από τη βάση προς την 

κορυφή και από την κορυφή προς τη βάση.  Η έλλειψη εκπαίδευσης του γραμματισμού των 

ψηφιακών μέσων στα σχολεία μπορεί να αποδοθεί σε δύο συναφείς παράγοντες: την έλλειψη 

εμπειρογνωμοσύνης από μέρους των εκπαιδευτικών και την ανεπαρκή αφοσίωση ή ευελιξία 

από μέρους των σχολικών διοικήσεων.  Όπως επισημάνθηκε σε ολόκληρη την παρούσα 

αναφορά, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνεκτικές και υψηλής 

ποιότητας ευκαιρίες κατάρτισης για να αναπτύξουν την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση τους 

σε ψηφιακά θέματα.  Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά στη 

δυνατότητα να δώσουν χώρο στην εκπαίδευση του γραμματισμού των ψηφιακών μέσων, είτε 

μέσα σε ένα μόνο θέμα είτε, ιδανικά, σε μια ποικιλία θεμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί 

η ανάπτυξη ενός κριτικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών.  Αυτό επαναβεβαιώνει τη σημασία 

της απόσταξης όλων των δεδομένων, εμπειριών και καλών πρακτικών που συλλέγονται μέσω 

των δραστηριοτήτων του σχεδίου σε αποτελεσματικές τελικές συστάσεις που πρέπει να 

υποβάλλονται στους σχετικούς φορείς δημιουργίας πολιτικών.  Αυτό θα επιτρέψει τη σύνδεση 
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των προσπαθειών εκ των κάτω προς τα άνω του έργου με ευαισθητοποίηση και προώθηση 

υψηλού επιπέδου. 

✓ Ανάπτυξη ευκαιριών για μάθηση μεταξύ γενεών: τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

μαθητές και οι γονείς τους έχουν μια ελαφρώς διαφορετική κατανόηση της έννοιας του 

γραμματισμού των ψηφιακών μέσων και, κατά συνέπεια, διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και 

αυτοπεποίθησης - τα οποία δεν ταιριάζουν πάντα.  Οι γονείς τείνουν να τοποθετούνται στο 

κατώτερο άκρο της κλίμακας αυτοπεποίθησης και ορισμένα από τα ευρήματα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω υποδεικνύουν ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση τους στα μέσα 

κινδυνεύει να τους δυσφημίσει στα μάτια των παιδιών τους.  Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές 

που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν ότι οι γονείς τους παρέμειναν σημείο αναφοράς κατά 

την πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο και ότι, παρά το αντιληπτό κενό δεξιοτήτων, οι γονείς είχαν 

κάτι να διδάξουν σχετικά με εγκάρσιες ικανότητες όπως κριτική σκέψη.  Τέτοια ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι υπάρχει χώρος για κοινές εμπειρίες μάθησης σε διάφορες γενιές, και αξίζει 

να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα αυτή. 

✓ Αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για να 

μάθουν περισσότερα για τον γραμματισμό των ψηφιακών μέσων: όλες οι έρευνες που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω επισημαίνουν ότι η κεντρική θέση των ψηφιακών μέσων είναι 

καλά αντιληπτή και αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.  Αυτό αντιπροσωπεύει ένα 

εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη στοχοθετημένου διδακτικού και μαθησιακού υλικού που θα 

πρέπει να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις με παράλληλη παρακολούθηση της 

βιωσιμότητας. 
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1 Μαθησιακοί Στόχοι 
1.  Κατανόηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

2.  Προστασία του εαυτού μας στο διαδίκτυο 

3. .Δράση σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 

2  Γενική Περιγραφή 
Οι μαθητές μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αυτή η ενότητα 
εμπεριέχει οδηγίες σχετικά με τις διάφορες έννοιες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και δείχνει 
τρόπους για την αποτροπή ζητημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την προστασία κατά την 
περιήγηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές θα κατανοήσουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα μάθουν 
να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις συσκευές τους και θα ενεργήσουν εάν συμβεί παραβίαση 
ασφάλειας. 

 

3  Εισαγωγή στη θεματική ενότητα 
Ενώ το Διαδίκτυο είναι μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε 

ατελείωτη παροχή γνώσεων και ψυχαγωγίας, φιλοξενεί επίσης διάφορες απειλές  τα κακόβουλα 

λογισμικά, τους  διαδικτυακοί ιούς, απάτη, κλοπή ταυτότητας κ.λπ. Υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες 

που πρέπει να κάνει ο καθένας για να αποτρέψει τα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να 

προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. 
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4 Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
 

Θέμα 1ο 

Ενδεικτικά 
Κριτήρια 
(Επίπεδο) 

 
(Στόχος) 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Δραστηριότητα Πηγές / 
Σενάρια 

Βαικό Επίπεδο 
(10-12 ετών.) 

Πηγές / Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(12-15 ετών) 

Αξιολόγηση 

Ασφάλεια 
στο 

διαδίκτυο 

Κατανόηση 1.1 Ο μαθητής 
κατανοεί τι είναι η 
ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. 

 

1.2 Ο μαθητής 
καταλαβαίνει πώς να 
προστατευτεί μέσω 
διαδικτύου. 

 

1.3 Ο μαθητής 
κατανοεί τις κύριες 
ενέργειες για την 
αντιμετώπιση θεμάτων 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

1 Κατανοώ την 
ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και τη 
σημασία της. 
 
1.2 Κατανοώ τους 
τρόπους προστασίας 
του εαυτού μου όταν 
είμαι συνδεδεμένος 
στο διαδίκτυο. 
 
1.3 Κατανοώ τα 
βήματα αντιμετώπισης 
θεμάτων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. 
 

Διάλεξη μέσω 
διαδικτυακών 
εργαλείων και 
παραδειγμάτων 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο 

Ψηφιακός 

Οδηγός / 

βίντεο 

Ψηφιακός 

Οδηγός / βίντεο 

 

Προ/ Μετά  
αξιολόγηση μέσω 
κουίζ 

Συμμετοχή/ 2.1 Ο μαθητής 
γνωρίζει τις ενδείξεις 

2.1 Ξέρω πώς να 
αναγνωρίζω τις 

2.1 Παρουσίαση 
για διάφορες 

Σενάρια 
διαφορετικών 

Σενάρια 
διαφορετικών 

Αξιολόγηση με βάση 
τα αποτελέσματα της 
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Αλληλεπίδρασ
η 

πιθανών απειλών για 
την ασφάλεια. 
 
2.2 Ο μαθητής 
αλληλεπιδρά με 
θέματα ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.  

απειλές στο Διαδίκτυο. 
 
2.2 Αναλαμβάνω και 
επιλύω θέματα 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο 

διαδικτυακές 
απειλές. 

 

2.2 Παραδείγματα 
επίλυσης 
προβλημάτων 
σχετικά με την 
παραβίαση. 

θεμάτων 
ασφάλειας 
στον 
κυβερνοχώρο. 

θεμάτων 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

(Προχωρημένο 

Επίπεδο) 

δραστηριότητας. 

Aνάλυση 3.1 Ο μαθητής αναλύει 
τον αντίκτυπο των 
θεμάτων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. 

3.1 Είμαι σε θέση να 
αναλύσω τον 
αντίκτυπο από την 
παραβίαση ασφαλείας 
στο Διαδίκτυο. 

3.1 Παρουσίαση 
σε θέματα 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και 
των πιθανών 
επιπτώσεών τους 

Αναλύστε 
συγκεκριμένα 
παραδείγματα 
και επιδείξεις 
για θέματα 
ασφάλειας 
στον 
κυβερνοχώρο 
και τον 
αντίκτυπό 
τους. 

Αναλύστε 
συγκεκριμένα 
παραδείγματα 
και επιδείξεις 
για θέματα 
ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο 
και τον 
αντίκτυπό τους. 

Σύντομη επιστολή 
που εξηγεί τον 
αντίκτυπο μιας 
παραβίασης 
ασφαλείας. 

Αξιολόγηση 4.1 Ο μαθητής 
αξιολογεί εάν ένας 
ιστότοπος είναι 
ασφαλής για 
επίσκεψη. 
 
4.2 Ο μαθητής 
αξιολογεί εάν ένα 
δίκτυο Wi-Fi είναι 
ασφαλές ή όχι. 

4.1 Είμαι σε θέση να 
αξιολογήσω την 
ασφάλεια ενός 
ιστότοπου. 
 
4.2 Είμαι σε θέση να 
αξιολογήσω την 
ασφάλεια των 
δημόσιων δικτύων Wi-
Fi. 

4.1 Σύγκριση 
μεταξύ ασφαλών 
και μη ασφαλών 
ιστότοπων. 

 

4.2 Σύγκριση 
μεταξύ ασφαλών 
και μη ασφαλών 
δικτύων Wi-Fi. 

4.1 
Παραδείγματα 
ιστότοπων 
(ασφαλείς / μη 
ασφαλείς). 
 
4.2 
Παράδειγμα 
δικτύων Wi-Fi 
(ασφαλές / μη 

4.1 
Παραδείγματα 
ιστότοπων 
(ασφαλείς / μη 
ασφαλείς). 
 
4.2 Παράδειγμα 
δικτύων Wi-Fi 
(ασφαλές / μη 
ασφαλές 

Η διαδικασία των 
σωστών απαντήσεων 
/ προσπαθειών για 
να πάρει όλες τις 
απαντήσεις 
σωστές.Ratio of right 
answers / tries in 
order to get all 
answers correct. 
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ασφαλές 

Δημιουργία 5.1 Ο μαθητής 
δημιουργεί ισχυρούς 
κωδικούς ασφαλείας 
για τους online 
λογαριασμούς του. 
 
5.2 Ο μαθητής 
δημιουργεί ένα 
φυλλάδιο για τη 
σημασία της 
ασφάλειας στο 
διαδίκτυο. 

5.1 Δημιουργώ 
μοναδικούς, τυχαίους 
κωδικούς πρόσβασης 
για τους online 
λογαριασμούς μου. 
 
5.2 Ευαισθητοποιούμε 
σχετικά με το ζήτημα 
της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

5.1 & 5.2  

Οι μαθητές 
φέρνουν το θέμα 
της ασφάλειας 
στον 
κυβερνοχώρο 
στην τάξη τους, 
δημιουργούν ένα 
ενημερωτικό 
φυλλάδιο και 
αναπτύσσουν 
στρατηγικές 
ευαισθητοποίηση
ς για αυτούς. 

5.1 & 5.2  
Πρότυπο και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας 
για την 
προσέγγιση 
σχολείων. 

5.1 & 5.2 
Πρότυπο και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας για 
την προσέγγιση 
σχολείων. 

Αξιολόγηση μέσω 
των αποτελεσμάτων 
των σχολικών 
δραστηριοτήτων. 
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μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.  
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Παραδοσιακά Μέσα 
Θέμα 1ο  

1 Μαθησιακοί Στόχοι 
Μετά την εκπλήρωση της ενότητας αυτής, οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι: 

- Να καταλάβουν τον ορισμό των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης 
- Να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά είδη των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης 
- Να συμμετέχουν στα είδη αυτά  
- Να αναλύουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο που κοινοποιήθηκε 

 

2  Γενική Περιγραφή 
Αυτή η θεματική ενότητα παρέχει πληροφορίες και διαφορετικά είδη των παραδοσιακών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό) 

 

3  Εισαγωγή στη θεματική ενότητα 
Τα παραδοσιακά μέσα αντιπροσωπεύουν μια μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται η φωνητική, 

λεκτική και οπτική μορφή, που μεταδίδεται μέσω της χρήσης τηλεόρασης, ραδιοφώνου και έντυπου 

υλικού (εφημερίδα, άρθρο, περιοδικό κ.λπ.). 
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4 Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
 

ΘΈΜΑ 1 

Δείκτες / 
Επίπεδο 

Κύριος Στόχος Στόχοι Δραστηριότητα Πηγές/Σενάρια 
Βασικό επίπεδο 

(συν. Ηλικία:  
10-12) 

Πηγές/Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(συν. Επίπεδο: 

13-15) 

Αξιολόγηση 

Παραδοσιακ
ά μέσα 
μαζικής 

ενημέρωσης 

Κατανόηση Ο μαθητής 
αντιλαμβάνεται τα 
διαφορετικά είδη των 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και 
αναγνωρίζει τα είδη 
αυτών που είναι πιο 
παραδοσιακά όπως η 
τηλεόραση και το 
ράδιο 
 
Ο μαθητής 
αναγνωρίζει την 
επίδραση των 
παραδοσιακών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 
στην καθημερινότητα 
του 
 

1. Ορισμός των 
παραδοσιακών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 
 
2. Διαφορετικά είδη 
των παραδοσιακών 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης 
(τηλεόραση, ράδιο, 
έντυπα) 
 
3. Η τηλεόραση και το 
ράδιο για την 
αναμετάδοση των 
ειδήσεων και 
ψυχαγωγίας 
 
4. Ο ρόλος της 
εφημερίδας 

Ομιλίες μέσω 
διαδικτυακών 
εφαρμογών 

Παρουσίαση Παρουσίαση Ερωτηματολόγιο 
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Οι μαθητές 
αναγνωρίζουν τα όρια 
των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης 

 
5. Το αντίκτυπο της 
τηλεόρασης, ραδίου 
και της εφημερίδας 
 
6. Τα όρια των 
παραδοσιακών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 
όπως η έλλειψη 
διαθέσιμων πηγών 
ενημέρωσης.  

Συμμετοχή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

Οι μαθητές 
αλληλεπιδρούν με μια 
διαφήμιση στην 
τηλεόραση 
 
 

1. Διαφημίσεις εν ώρα 
prime-time 
 
2. Διαφημίσεις στο 
ράδιο στο διάστημα 
κάποιας μουσικής 
παράστασης 
 
3. Συμμετοχή σε 
συζήτηση μέσα στην 
τάξη σχετικά με μια 
διαφήμιση στην 
τηλεόραση 

Ομιλίες μέσω 
διαδικτυακών 
εφαρμογών 
 
  

Στιγμιότυπα των 
διαφημίσεων 
στην τηλεόραση 
 
Μικρής 
διάρκειας 
βίντεο με 
διαφήμιση της 
τηλεόρασης 

Στιγμιότυπα των 
διαφημίσεων 
στην τηλεόραση 
 
Μικρής 
διάρκειας βίντεο 
με διαφήμιση 
της τηλεόρασης 

Ερωτήσεις Σ/Λ 

Ανάλυση Ο μαθητής μπορεί να 
αναλύσει τους 
στόχους μάρκετινγκ 
μιας διαφήμισης στο 
ράδιο και την 
τηλεόραση. 

1. Τεχνικες μάρκετινγκ 
μέσα  από διαφημίσεις 
τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου 
 

Ομιλίες μέσω 
διαδικτυακών 
εφαρμογών 
 

Παρουσίαση Παρουσίαση και 
σενάριο 
βασισμένο σε 
διαφημίσεις 
τηλεόρασης 
(π.χ. διαφήμιση 

Ερωτήσεις Σ/Λ  
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2. Ψυχολογια 
μάρκετινγκ και 
ανθρώπινη 
συμπεριφορά 
 
3. Μέθοδοι 
αναγνώρισης 
στοχευμένων 
διαφημίσεων (π.χ. 
διαφημίσεις στην 
τηλεόραση κατά την 
μετάδοση των 
ειδήσεων) 

στην τηλεόραση 
με σκοπούς 
μάρκετινγκ 

Αξιολόγηση Ο μαθητής μπορεί να 
λάβει τα μηνύματα 
μάρκετινγκ μέσα από 
τη τηλεόραση, ράδιο 
και το έντυπο υλικό. 
 
Ο μαθητής μπορεί να 
αξιολογήσει και να 
επιλέξει τις πηγές 
πληροφόρησης που 
επιθυμεί (π.χ. 
τηλεόραση, 
ραδιόφωνο και 
έντυπα) 

1. Τρόποι με τους 
οποίους μπορείς να 
διαπιστώσεις τα 
κρυφά μηνύματα 
μάρκετινγκ σχετικά με 
τις διαφημίσεις στην 
τηλεόραση. 
 
2. Ο καθορισμός της 
γλώσσας και η 
αξιολόγηση μιας 
διαφήμισης στην 
τηλεόραση. 
 
3. Προσδιόρισε τους 
διαφορετικούς τύπους 
πληροφόρησης που 
λαμβάνεις 

Ομιλίες μέσω 
διαδικτύου 
 

Παρουσίαση Παρουσίαση 
σχετική με 
μελέτη 
περίπτωσης σε 
διαφήμιση στην 
τηλεόραση. 
 
Εφημερίδα με 
οπτικό υλικό 
διαφημίσεων 
(π.χ. διαφήμιση 
σε 
σουπερμάρκετ) 

Ερωτήσεις Σ/Λ 
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(τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, έντυπα) 

Δημιουργία Ο μαθητής μπορεί να 
δημιουργήσει μια 
διαφήμιση με τα 
κατάλληλα μηνύματα 
που μπορούν να 
χειραγωγήσουν το 
κοινό, στην 
τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο και σε 
έντυπη μορφή. 
 
 
  

1. Μεθοδοι για την 
δημιουργία 
διαφημίσεων 
μάρκετινγκ 
 
2. Τροποι δημιουργίας 
κριτικής σκέψης για 
την αποφυγή 
λανθασμένων 
μηνυμάτων από τις 
διαφημίσεις στην 
τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο 
 
3. Η εφαρμογή 
διαφορετικών 
μεθόδων για την 
αποφυγή 
χειραγώγησης του 
κοινού 

Ομιλίες μέσω 
διαδικτύου 

Παρουσίαση Παρουσίαση 
βασισμένη σε 
μελέτη 
περίπτωσης 
 
 

Δημιουργία 
διαφήμισης για 
εφημερίδα (π.χ. 
τοποθέτηση 
εικόνας), 
 
Δημιουργία 
διαφήμισης στο 
ραδιόφωνο 
χρησιμοποιώντας 
καταγραφή της 
φωνής. 
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Nέα Μέσα (Κοινωνικά Mέσα) 

Θέμα 2ο 

 

1 Στόχοι 
 

1. Κατανοήσουν τους βασικούς όρους των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
2. Κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ των νέων και παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

3. Αλληλεπίδραση με  περιεχόμενο από διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram & YouTube 

4. Δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασισμένο σε ήχο, εικόνα, βίντεο ή κείμενο 

 

2  Γενική περιγραφή 
 

H θεματική ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εστιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

3  Εισαγωγή στην θεματική ενότητα 
 

Τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένας ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και την τεχνολογία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Υπάρχουν διαφορετικά είδη των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης, με πιο γνωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εστίαση αυτής της ενότητας 
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θα είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στην αλληλεπίδραση  μεταξύ των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας όπως το Facebook, Instagram και το  

YouTube. Επομένως, η δημιουργία διαφορετικού περιεχομένου (π.χ. εικόνα, ήχος βίντεο και κείμενο) είναι αναγκαία.  

4  Πλαίσιο Δεξιοτήτων 

ΘΈΜΑ 2 

Δείκτες / 
Επίπεδο 

Κύριος Στόχος Στόχοι Δραστηριότητα Πηγές/Σενάρια 
Βασικό επίπεδο 

(συν. Ηλικία:  
10-12) 

Πηγές/Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(συν. Επίπεδο: 

13-15) 

Αξιολόγηση 

Νέα μέσα 
μαζικής 

ενημέρωσης 

(τα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης) 

Κατανόηση Οι μαθητές κατανοούν 
ποια είναι η σημασία 
των νέων μέσων 
μαζικής επικοινωνίας 
καθώς επίσης την 
διαφορά αυτών με τα 
παραδοσιακά/παλαιότ
ερα. 
 
Οι μαθητές κατανοούν 
τα διαφορετικά είδη 
περιεχόμενου (ήχο, 
εικόνα, βίντεο, 
κείμενο) που 
κοινοποιούνται στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 
(Facebook,Instagram, 
YouTube, Twitter) 

1. Η σημασία των νέων 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης 
 
2. Διαφορετικά είδη 
των νέων μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 
 
3. Διαφορες.μεταξυ 
των παλιών και νέων 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης 
 
4. Διαφορετικά είδη 
των. Μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Διαδικτυακές 
ομιλίες 

Παρουσίαση 
 

Παρουσίαση 
 
 

Ερωτηματολόγιο 
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Συμμετοχή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

Οι μαθητές 
ασχολούνται με την 
ενημέρωση τους μέσα 
από διάφορα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης 
όπως το Facebook & το 
Instagram. 
 
Οι μαθητές 
αλληλεπιδρούν με 
περιεχόμενο (ήχου, 
εικόνας, βίντεο) που 
βρίσκουν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook,Instagram, 
YouTube) 
 

1. Ενημερωτικά νέα 
στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, 
Instagram) 
 
2. Αξιόπιστες και μη 
αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης 
 
3. Το ηχητικό 
περιεχόμενο ως ένα 
είδος ψυχαγωγίας 
 
4. Το περιεχόμενο 
βίντεο ως ένα μέσο 
ψυχαγωγίας  
 
5. Το περιεχόμενο 
κειμένου/εικόνας ως 
ένα μέσο ψυχαγωγίας 

Διαδικτυακές 
ομιλίες 
 
  

Βίντεο Βίντεο Ερωτηματολόγιο 

Ανάλυση Ο μαθητής μπορεί να 
αναλύσει την 
αξιοπιστία των 
ενημερωτικών νέων 
μέσω διαδικτύου 
(Facebook, Instagram) 
 
Ο μαθητής είναι σε 
θέση να αναλύσει τα 
χαρακτηριστικά του 
περιεχομένου που 

1. Αξιόπιστες και μη 
αξιόπιστες ειδήσεις  
στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης (Facebook, 
Instagram) 
 
2. Πρότυπα 
συμπεριφοράς σχετικά 
με τις αναρτήσεις 
περιεχόμενου στο 
Facebook, Instagram, 

Διαδικτυακές 
ομιλίες 
 

Σενάριο στην 
πράξη 

Σενάριο στην 
πράξη 
 

Η ανάλυση των 
δεδομένων 
χρησιμοποιώντας 
σενάρια στην πράξη 
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κοινοποιήθηκε στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (ήχος, 
εικόνα, κείμενο & 
βίντεο) 

Twitter και βίντεο στο 
YouTube. 

Αξιολόγηση Ο μαθητής είναι σε 
θέση να αξιολογήσει 
τις αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης στα 
κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης (Facebook, 
Twitter) 
 
Ο μαθητής με την 
κριτική του σκέψη 
μπορεί να αξιολογήσει 
το περιεχόμενο 
(εικόνα, ήχος, βίντεο, 
κείμενο) που έχει 
αναρτηθεί στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
( Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube) 

1. Διάφοροι τρόποι να 
καταγράψεις τα 
αξιόπιστα μέσα 
ενημέρωσης και 
ιστοσελίδες. 
 
2. Διαπίστωση της 
αξιοπιστίας των πηγών 
της διαδικτυακής 
πληροφόρησης. 
3.Με την κριτική σου 
σκέψη αξιολόγησε και 
αλληλεπίδρασε με το 
περιεχόμενο που 
αναρτήθηκε από 
άλλους. 

Διαδικτυακές 
ομιλίες 
 

Πηγές  Πηγές 
 

Σενάρια βασισμένα 
σε αλήθειες ή 
ψέματα 

Δημιουργία Ο μαθητής δημιουργεί 
σωστό περιεχόμενο 
βασισμένο στην 
κριτική του σκέψη 
(εικόνα, βίντεο, ήχος, 
κείμενο) 
 

1. Δημιουργια 
περιεχομένου 
βασισμένο σε εικόνα, 
ήχο, βίντεο και κείμενο 
 
2. Κοινοποίηση 
περιεχομένου εικόνας 

Διαδικτυακές 
ομιλίες 

Δημιουργία 
περιεχομένου 
στο κινητό και 
στον προσωπικό 
υπολογιστή του 
καθένα 

Δημιουργία 
περιεχομένου 
στο κινητό και 
στον προσωπικό 
υπολογιστή του 
καθένα 
 

Σωστό η λάθος 
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Ο μαθητής μοιράζεται 
το περιεχόμενο που 
έχει δημιουργήσει στα 
κατάλληλα κανάλια με 
συγκεκριμένη 
στόχευση (Facebook, 
Twitter, YouTube, 
Instagram) 

ήχου, κειμένου και 
βίντεο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube), 
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Πληροφορίες Έργου 

 

Τίτλος Έργου: 
Digital Media Literacy for Active Citizenship (Ψηφιακός 
Γραμματισμός Μέσων για Ενεργή Πολιτότητα) 

Ακρώνυμο Έργου: DIMELI4AC 

Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018-1-DE03-KA201-047411 

Συντονιστής/ρια: Liebniz Universität Hannover 

Ιστοσελίδα Έργου: www.dimeli.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση 

του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.  

 

.

DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

file://///192.168.48.50/2019/3_GRANT%20-%20PROJECTS/1_Erasmus%20Plus/_3_KA2%20Strategic%20Partnerships/6_DIMELI4AC/3_Project%20Implementation/IO2_Competence%20Framework/FINAL%20LAYOUT/www.dimeli.eu
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1 Μαθησιακοί Στόχοι 
 

❑ Μαθαίνοντας για την έννοια της πληροφόρησης, τις προθέσεις πίσω από αυτή 
(συμπεριλαμβανομένων των κακόβουλων) και πως διαδίδεται. 

❑ Απόκτηση οργάνων/μέσα για τη διάκριση των αξιόπιστων και των αναξιόπιστων κομμάτια 
και πηγών πληροφόρησης καθώς και  την εφαρμογή τους. 

❑ Δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τον 
τρόπο αντιμετώπισης της.  

2  Γενική Περιγραφή 
 
Η έννοια του «πληροφοριακού γραμματισμού» δεν εντοπίζεται εύκολα, ούτε η σχέση της με τις έννοιες 
του «ψηφιακού» και του «γραμματισμού μέσων», διάφοροι ορισμοί, ωστόσο, επισημαίνουν 
«ικανότητες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που βασίζονται στην έρευνα και την 
ικανότητα να αλληλοεπιδρούν ουσιαστικά με μέσα ενημέρωσης και κανάλια πληροφοριών σε 
οποιαδήποτε μορφές και τεχνολογίες χρησιμοποιούν» 3.  Αυτή η ενότητα καλεί τους μαθητές να 
προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο που οι πληροφορίες διαδίδονται γύρω μας και στις κοινωνίες 
μας, έχοντας κατά νου ότι οι πηγές πληροφοριών ενδέχεται να ακολουθούν μια συγκεκριμένη ατζέντα.  
Οι μαθητές θα μάθουν να υφαίνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω διαφορετικών καναλιών 
(με έμφαση στο ψηφιακό περιεχόμενο), να εντοπίζουν δείκτες λιγότερο αξιόπιστων ή μεροληπτικών 
πηγών και να αποσυναρμολογούν και να αναλύουν συστηματικά μια πληροφορία.   Έχοντας 
αφομοιώσει τα όργανα/μέσα εμπλοκής τους με πληροφορίες με κριτικό πνεύμα θα είναι σε θέση να 
διαδώσουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα μεταξύ των συνομήλικων και των δικτύων τους.  

 

3  Εισαγωγή στη Θεματική ενότητα 
 
Είμαστε συνεχώς περικυκλωμένοι από διάφορα είδη πληροφοριών, που φτάνουν σε εμάς όλο και 
περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών. Πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο χωρίς να 
πελαγώσουμε ή να εξαπατηθούμε;  Αυτή η ενότητα θα μας διδάξει πως να προσεγγίζουμε πληροφορίες 
(ειδικά διαδικτυακές πληροφορίες) οπλισμένες με δεξιότητες κριτικής σκέψης, πως να ξεχωρίζουμε τις 
αξιόπιστες και αναξιόπιστες πήγες και πως να εξηγήσουμε σε άλλους τον τρόπο έτσι ώστε να μπορούν 
να κάνουν το ίδιο. 

 

 

 

4 Πλαίσιο Δεξιοτήτων  
 

 
3 Media and information literacy curriculum for teachers, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000192971&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_151c732c-c7fd-46f4-9251-5e742c0b8547%3F_%3D192971eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000192971/PDF/192971eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A49%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D
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ΘΕΜΑ 1 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ
ΣΗ & 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ 

Κατανόηση 1.1 Οι μαθητές 
κατανοούν την έννοια 
της πληροφορίας (τι 
είναι, πως παράγεται 
και πως κοινοποιείται 
σε διαφορετικά 
κανάλια).  
 
1.2 Οι μαθητές 
κατανοούν ότι οι 
πληροφορίες 
κοινοποιούνται για 
διαφορετικούς 
σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένω
ν και κακόβουλων. 
 
1.3 Οι μαθητές 
κατανοούν τη διαφορά 
μεταξύ 
Παραπλάνησης, 
Δυσφήμισης και 
Λασπολογίας. 

1.1 Η έννοια της 
πληροφορίας (ορισμός 
και βασικές έννοιες). 
 
1.2 Κοινοποίηση 
πληροφοριών και οι 
λόγοι που κρύβονται 
πίσω από αυτή. 
 
1.3 Ταξινόμηση 
ψευδών και 
επιβλαβών 

πληροφοριών4. 

1.1, 1.2, 1.3  
Διάλεξη 

1.1, 1.2, 1.3  
PPT + Kahoot / 
Mentimeter ή 
Nearpod 
 
1.3 
- Πραγματικά ή 

εφευρεθέντα 
παραδείγματα 
παραπλάνηση
ς, δυσφήμισης 
και 
λασπολογίας, 
που 
επιλέγονται 
από τον 
εκπαιδευτικό 
και 
σχετίζονται με 
την ηλικιακή 
ομάδα  

- Συζήτηση για 
τον αντίκτυπο 
που μπορεί να 
έχει στους 

1.1, 1.2, 1.3  
PPT + Kahoot / 
Mentimeter ή 
Nearpod 
 
1.3 
- Πραγματικά ή 

εφευρεθέντα 
παραδείγματα 
παραπλάνηση
ς, δυσφήμισης 
και 
λασπολογίας, 
που 
επιλέγονται 
από τον 
εκπαιδευτικό 
και 
σχετίζονται με 
την ηλικιακή 
ομάδα. 

- Συζήτηση για 
τον αντίκτυπο 
που μπορεί να 
έχει στους 

1.1, 1.2, 1.3  
Κουίζ 

 
4 Information Disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policymaking, Council of Europe (2017) 

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
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μαθητές 
(πρακτικά, 
συναισθηματι
κά, σχεσιακά 
κ.λπ.) 
 

μαθητές 
(πρακτικά, 
συναισθηματι
κά, σχεσιακά 
κ.λπ.) 

- Πιθανή 
Εργασία:  
Ανασύρετε 
παραδείγματα 
από τους 
λογαριασμούς 
κοινωνικών 
μέσων των 
μαθητών. 

Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Οι μαθητές ξέρουν 
από πού να πηγάσουν 
πληροφορίες για ένα 
επιθυμητό θέμα εντός 
και εκτός σύνδεσης. 
 
2.2 Οι μαθητές 
κατανοούν ότι οι 
πηγές μπορεί να έχουν 
διαφορετικά επίπεδα 
αξιοπιστίας και/ή είναι 
μεροληπτικές.  

2.1 Εύρεση 
πληροφοριών εντός 
και εκτός σύνδεσης 
 
2.2 Αξιοπιστία και 
μεροληψία στις πηγές 
πληροφοριών. 
 

2.1, 2.2 
Συζήτηση στην 
τάξη ξεκινώντας 
από την 
εμπειρία των 
μαθητών και 
ενίσχυση με την 
καθοδήγηση και 
τα 
παραδείγματα 
των 
εκπαιδευτικών. 

2.2 Ο 
εκπαιδευτικός 
προβάλει 
επιλεγμένα 
παραδείγματα 
αμφισβητήσιμω
ν πηγών και 
προκατειλημμέν
ων μέσων και 
πυροδοτεί μια 
συζήτηση.  
 

2.2 Ο 
εκπαιδευτικός 
προβάλει 
επιλεγμένα 
παραδείγματα 
νέων 
αμφισβητήσιμω
ν πηγών και 
προκατειλημμέν
ων μέσων (π.χ. 
αμφισβητήσιμες 
πηγές, 
συνομωσία / 
ψευδοεπιστήμη, 
πολιτικά 
προκατειλημμέν
ες πηγές 

Δεν Υπάρχει 

https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
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αριστερής και 
δεξιάς) και 
πυροδοτεί μια 
συζήτηση.  

Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τους 
δείκτες μιας 
αναξιόπιστής πηγής 
πληροφοριών σε 
διαφορετικά κανάλια 
(ιστότοποι, 
πλατφόρμες 
κοινωνικών μέσων, …). 
 
3.2 Οι μαθητές 
κατανοούν πως 
λειτουργεί η 
διαδικασία ελέγχου 
γεγονότων και είναι σε 
θέση να την 
προσαρμοσουν στα 
κομμάτια 
πληροφοριών που 
συναντούν. 

3.1 Οι δείκτες μια 
αναξιόπιστης πηγής 
πληροφοριών. 
 
3.2 Κατανόηση και 
εφαρμογή 
στρατηγικών ελέγχου 
γεγονότων. 

3.1, 3.2 
Διάλεξη με 
πρακτικά 
παραδείγματα, 
έπειτα θα 
ακολουθήσει 
συζήτηση και 
ασκήσεις. 

3.1 Συγκρίνετε 
τους δείκτες 
που παρέχονται 
από τον 
εκπαιδευτικό με 
τις οδηγίες 
μεγάλων 
πλατφορμών 
κοινωνικών 
μέσων (π.χ. 
συμβουλές του 
Facebook για το 
πώς να 
εντοπίζετε 
ψευδείς 
ειδήσεις, 
κανόνες του 
Reddit για την 
ρύθμιση των 
αναρτήσεων/ειδ
ήσεων). 
 
3.2 Εξετάστε τις 
αναφορές 
ελέγχου 
γεγονότων που 
παράγονται από 
ειδικούς και 

3.1 Συγκρίνετε 
τους δείκτες 
που παρέχονται 
από τον 
εκπαιδευτικό με 
τις οδηγίες 
μεγάλων 
πλατφορμών 
κοινωνικών 
μέσων (π.χ. 
συμβουλές του 
Facebook για το 
πώς να 
εντοπίζετε 
ψευδείς 
ειδήσεις, 
κανόνες του 
Reddit για την 
ρύθμιση των 
αναρτήσεων/ειδ
ήσεων). 
 
3.2 Εξετάστε τις 
αναφορές 
ελέγχου 
γεγονότων που 
παράγονται από 
ειδικούς και 

Κουίζ 

- Σ/Λ ποιο από 
αυτά τα στοιχεία 
μπορεί να είναι 
ενδεικτικό μιας 
αναξιόπιστης 
πηγής 
πληροφοριών; 

 

Εργασία 

Προσδιορισμός ενός 
αμφισβητήσιμου 
αρθρου και 
καθορισμός 
σταρηγικής για 
επαλήθευση της 
αξιοπιστίας του.  
  

https://mediabiasfactcheck.com/left/
https://mediabiasfactcheck.com/right/
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
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εντοπίστε τις 
μεθόδους και τι 
στρατηγικές που 
υιοθετήθηκαν 
(π.χ. μπορείτε 
να φτιάξετε 
ποπ-κορν με ένα 
τουρσί και μια 
μπαταρία ΑΑ;, 
Ανακαλύφθηκε 
στην Αυστραλία 
ένας 
ανθρώπινος 
σκελετός ύψους 
5 μέτρων;, ...) 

εντοπίστε τις 
μεθόδους και τι 
στρατηγικές που 
υιοθετήθηκαν 
(π.χ. Ο 
επιπολασμός 
τους Αυτισμού 
έχει αυξηθεί, 
αλλά οι 
επιστήμονες 
έχουν 
διαπιστώσει 
επανειλημμένα 
ότι δεν τον 
προκαλούν τα 
εμβόλια, Ένα 
γεννιέται κάθε 
λεπτό; Πόσοι 
μετανάστες 
φτάνουν στο 
Ηνωμένο 
Βασίλειο και 
πόσα παιδία 

έχουν; …).  

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
μπορούν να 
κατηγοριοποιήσουν 
μια πληροφορία που 
βρίσκουν εντός ή εκτός 
σύνδεσης ως 
«αξιόπιστη» ή 

4.1 Αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας μιας 
πληροφορίας 

4.1 Πρακτικές 
Ασκήσεις 

4.1 Ο 
εκπαιδευτικός 
καλεί του 
μαθητές να 
δοκιμάσουν τις 
δεξιότητες τους 
σε 

4.1 Ο 
εκπαιδευτικός 
καλεί του 
μαθητές να 
δοκιμάσουν τις 
δεξιότητες τους 
σε 

Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει ένα 
πραγματικό σενάριο 
(π.χ. άρθρο 
ειδήσεων) και καλεί 
τους μαθητές να 
βγάλουν τα δικά τους 

https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
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«αναξιόπιστη».  προκαθορισμέν
α σενάρια (π.χ. 
iReporter του 
BBC) ή σε 
πραγματικές 
υποθέσεις που 
ερευνήθηκαν 
στο παρελθόν 
(πρώτα 
ζητώντας τη 
γνώμη τους και 
στη συνέχεια 
παρουσιάζοντας 
συμπεράσματα 
εμπειρογνωμόν

ων). 

προκαθορισμέν
α σενάρια (π.χ. 
να μάθουν ως 
να διαβάζουν 
άρθρα ειδήσεων 
με κριτικό 
πνεύμα) ή σε 
πραγματικές 
υποθέσεις που 
ερευνήθηκαν 
στο παρελθόν 
(πρώτα 
ζητώντας τη 
γνώμη τους και 
στη συνέχεια 
παρουσιάζοντας 
συμπεράσματα 
εμπειρογνωμόν

ων). 

συμπεράσματα και 
να το 
κατηγοριοποιήσουν 
ως «αξιόπιστο» / 
«αναξιόπιστο».  Το 
συμπέρασμα των 
μαθητών ελέγχεται 
έναντι των 
συμπερασμάτων  των 
εμπειρογνωμόνων 
που ελέγχουν τα 
γεγονότα. 

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
μπορούν να παράγουν 
μια δομημένη 
επεξήγηση για τον 
λόγο για τον οποίο μια 
πληροφορία μπορεί να 
θεωρηθεί αξιόπιστη ή 
αναξιόπιστη.  
 
5.2 Εχοντας 
εσωτερικεύσει τα 
μέσα/όργανα για την 

5.1 Παρουσίαση της 
διαδικασίας σκέψης 
πίσω από την 
αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας μιας 
πληροφορίας 
 
5.2 Ο αντίκτυπος των 
«ψεύτικων ειδήσεων» 
και ο τρόπος 
αντιμετώπισης της 
εξάπλωσής τους. 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 
Καθοδηγούμενη 
δραστηριότητα 
στην τάξη  + 
διαδικτυακό 
παιχνίδι 
 
5.3 Γραπτή 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 Παίζοντας το 
παιχνίδι των 
Κακών Νέων 
(Bad News) 
(έκδοση για 
ηλικίες 8 ως 11, 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 Παίζοντας το 
παιχνίδι των 
Κακών Νέων 
(Bad News) 
(έκδοση για 
ηλικίες 15+; 

Παρουσιάσεις 

Μαθητών 

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://getbadnews.com/#intro
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αναγνώριση 
αναξιόπιστων 
πληροφοριών, οι 
μαθητές μπορούν ν 
δημιουργήσουν τις 
δικές τους ρεαλιστικές 
«ψευδείς ειδήσεις», 
προκειμένου να 
δοκιμάσουν τον 
αντίκτυπο τους σε ένα 
ελεγχόμενο 
περιβάλλον. 
 
5.3 Εχοντας 
εσωτερικεύσει τα 
μέσα/όργανα για την 
αναγνώριση 
αναξιόπιστων 
πληροφοριών, οι 
μαθητές είναι σε θέση 
να επιφέρουν 
ευαισθητοποίηση για 
το θέμα στα δίκτυα 
τους. 

 
5.3 Η σημασία της 
ευαισθητοποίησης: η 
διάδοση του λόγου 

Εργασία υλικό για 
εκπαιδευτικούς)  

 
5.3 Σχεδιασμός 
μιας 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης για 
ενημέρωση μιας 
συγκεκριμένης 
ομάδας ατόμων 
(φίλοι, μέλη της 
οικογένειάς,…) 
σχετικά με τους 
κινδύνους της 
παραπληροφόρ
ησης και πως να 
τους 
αντιμετωπίσετε; 
Σχέδιο: 

- Ένα 
λογότυπο 

- μια φράση 
- μια 

εκδήλωση ή 
πρωτοβουλί
α μικρής 
κλίμακας 

-  

υλικό για 
εκπαιδευτικούς) 

 
5.3 Σχεδιασμός 
μιας 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης για 
ενημέρωση μιας 
συγκεκριμένης 
ομάδας ατόμων 
(δικό σας 
κοινωνικό 
κύκλο, τοπικές 
κοινωνικές 
ομάδες,…) 
σχετικά με τους 
κινδύνους της 
παραπληροφόρ
ησης και πως να 
τους 
αντιμετωπίσετε; 
Σχέδιο: 

- Ένα 
λογότυπο 

- μια φράση 
- ένα 

φυλλάδιο 
- μια σελίδα 

κοινωνικών 
μέσων 

http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
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- μια 
εκδήλωση ή 
πρωτοβουλί
α μικρής 
κλίμακας, 
που μπορεί 
εύκολα να 
αναπαραχθε
ί σε 
διαφορετικά 
περιβάλλοντ
α 
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Πληροφορίες Έργου 

 

Τίτλος Έργου: 
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«Social Bots» 

Θέμα 1ο 

 

1.Μαθησιακοί Στόχοι 
❑ Κατανόηση της έννοιας των Social Bots 

❑ Αναγνώριση των Social Bots 

❑ Αντίδραση στα Social Bots 

❑ Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με τα social bots στην τάξη 

2. Γενική Περιγραφή 
Με βάση εθνική έρευνα κατέστη σαφές ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των social 
bots και της διαδικτυακής χειραγώγησης της γνώμης.  Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τα 
διάφορα είδη social bots που υπάρχουν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο των social bots 
για τους πολίτες και τη δημοκρατία.  Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν, να εκτίθενται και 
να αντιδρούν στα social bots.  Τέλος, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
για τις τάξεις και το σχολικό τους περιβάλλον σχετικά με το θέμα.  

3.Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα 
Το "Bot" είναι συντομία για τον αγγλικό όρο "robot" για ρομπότ.  Αυτά είναι προγράμματα υπολογιστών 

που εκτελούν αυτόματα συγκεκριμένες εργασίες.  Τα Opinion bots (bots προώθησης απόψεων) στα 

κοινωνικά δίκτυα μπορούν επίσης να προσποιηθούν μια ανθρώπινη ταυτότητα σε ψεύτικους 

λογαριασμούς.  Τα ψεύτικα μηνύματα διαδίδονται συχνά μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων όπως το 

Twitter, Facebook και Instagram.  Ο προγραμματισμός ενός social bot είναι εύκολος. Υπάρχει δωρεάν 

λογισμικό στο διαδίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα με λίγες αλλαγές στον κώδικα.  Πίσω 

από τα bots, δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένας αλγόριθμος5.  Αυτή η ενότητα επιδιώκει να 

επισημάνει τον κίνδυνο τέτοιων social bots και το αντίκτυπο τους στις διαδικτυακές συνομιλίες.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τους διαφορετικούς τύπους των social bots, αλλά 

και να γνωρίζουμε στρατηγικές για την ταυτοποίηση τους καθώς και το πως να αντιδρούμε με  τον 

κατάλληλο τρόπο.  Αυτό θα είναι ένα μέρος καίριας σημασίας για αυτή την ενότητα.  

 
5 Βλέπε: https://www.bpb.de/252585/was-sind-social-bots 
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4.Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
 

ΘΕΜΑ 1 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Κατανόηση 1.1 Ο μαθητής 
κατανοούν τη βασική 
έννοια των social bots 
(βασική έννοια των 
αλγορίθμων). 
 
1.2 Ο μαθητής 
κατανοεί ότι υπάρχουν 
διαφορετικά είδη 
social bots 
(overloading bots / 
bots, trendsetter; 
trolls). 
 
1.3 Ο μαθητής 
κατανοεί τον 
αντίκτυπο των social 
bots στις διαδικτυακές 
συνομιλίες. 

1.1 Κατανοώ ότι ένα 
social bot  είναι μια 
μορφή αλγόριθμου  
 
1.2 Κατανοώ ότι 
υπάρχουν τρείς 
σημαντικοί τύποι 
social bots και είμαι σε 
θέση να τους ονομάσω  
 
1.3 Κατανοώ ότι τα 
social bots, 
προσπαθούν να 
χειραγωγήσουν 
απόψεις 
 

1.1 και 1.2 
Διάλεξη μέσω 
διαδικτυακών 
εργαλείων 
 
1.3 Παρουσίαση 
παραδειγμάτων 
πολύ προφανών 
social bots  
 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 Στιγμιότυπα 
οθόνης των 
λογαριασμών 
social bot και 
των 
δημοσιεύσεων 
τους  
 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
 
1.3 Στιγμιότυπα 
οθόνης των 
λογαριασμών 
social bot και 
των 
δημοσιεύσεων 
τους + 
αδιάσειστων 
παραδειγμάτων 
για το πως τα 
social bots 
επηρέασαν τις 
εκλογές στις 
ΗΠΑ το 2017  
 

Πριν – Μετά δοκιμή 
μέσω κουίζ 
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Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Ο μαθητής 
γνωρίζει τους δείκτες 
για αναγνώριση π.χ. 
opinion bots  
  
2.2 Ο μαθητής 
γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιεί τους 
δείκτες για να εκθέσει 
τα social bots  
 

2.1 και 2.2 Γνωρίζω τις 
σημαντικές ερωτήσεις 
για την αναγνώριση 
των social bots: 
https://www.tellerrepo
rt.com/tech/--bot-or-
no-bot—how-to-
recognize-opinion-
robots-r1c6Eaoy4.html 
 

2.1 και 2.2 
Παρουσίαση 
αναφορικά με 
τους δείκτες 
 

2.1 Οι μαθητές 
λαμβάνουν έναν 
λογαριασμό 
social bot και 
κάνουν κλικ σε 
όλους τους 
δείκτες που 
φαίνεται να 
είναι δείκτες  
social bot. 

2.2 Οι μαθητές 
λαμβάνουν δύο 
διαφορετικούς 
λογαριασμούς 
και πρέπει να 
αναγνωρίσουν 
ποιος είναι ένα 
social bot και 
ποιος είναι 
πραγματικό 
άνθρωπος 
χρησιμοποιώντα
ς τους δείκτες. 

Αξιολόγηση με 
αναλογία σωστών 
απαντήσεων / 
προσπάθειες για να 
πάρετε όλες τις 
σωστές απαντήσεις. 
 

 

Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 
αναλύουν την επιρροή 
των social bots στα 
κοινωνικά δίκτυα. 

3.1 Είμαι σε θέση να 
αναλύσω ποια επιρροή 
έχουν τα social bots 
στη δημοκρατία / 
κοινωνία / κοινότητα 
μας. 

3.1 Παρουσίαση 
 
3.1 Παράδειγμα 
των social bots 
στην 
καθημερινή μας 
ζωή 

Διαφορετικά 
παραδείγματα 
διαφορετικών 
bots που έχουν 
σοβαρό 
αντίκτυπο στην 
πολιτική (π.χ.) 
μετανάστευση, 
πρόσφυγες - 
social bots που 
προσπάθησαν 
να ωθήσουν το 
δεξιό κίνημα) 
 

Διαφορετικά 
παραδείγματα 
των social bots 
με 
διαφορετικούς 
στόχους: 
 
1. Ανάλυση 

διάφορων 
ειδών social 
bots και την 
περιοχή 
αντίκτυπού 
τους 
(πολιτική, 
περιβάλλον 
φιλίες, κ.λπ.) 

2. Ανάλυση της 
συναλλαγής 

3.1 Γράφοντας ένα 
σύντομο γράμμα 
εξηγώντας τις πτυχές 
των social bots σε 
ένα φίλο  
 
3.1 Σενάριο: Ένα 

social bot αρχίζει 
να σχολιάζει σε 
μια σας 
ανάρτηση– ποια 
αντίδραση θα 
δείχνατε; 
(επιλογή από 
αρκετές 
επιλογές) 

https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
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των social 
bots στην 
δημοκρατία 

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
βαθμολογούν 
ιστοσελίδες για την 
επιρρέπεια τους στα 
social bots. 

4.1 Γνωρίζω τα 
πρότυπα ασφαλείας 
έναντι των social bots 
σε ιστοσελίδες και 
μπορώ να εκτιμήσω 
εάν αυτά τα πρότυπα 
εφαρμόζονται. 

4.1 Οι μαθητές 
αποφασίζουν με 
βάση τη δική 
τους έρευνα εάν 
θα μπορούσαν 
να 
χρησιμοποιήσου
ν διαφορετικές 
διαδικτυακές 
πλατφόρμες ως 
πηγή 
πληροφοριών ή 
όχι.  

4.1 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι. 
 

4.1 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 
(λιγότερο 
προφανές από 
το βασικό 
σενάριο) 
 

Αξιολόγηση με 
αναλογία σωστών 
απαντήσεων / 
προσπάθειες για να 
πάρετε όλες τις 
σωστές απαντήσεις 
 

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
αναπτύσσουν θεωρία 
γιατί τα social bots 
προσελκύουν 
ανθρώπους. 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο και μια 
εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για 
το πρόβλημα των 
social bots, και πώς να 
τα αναγνωρίζουν. 
 

5.1-5.3 Αντιδρώ στο 
πρόβλημα των social 
bots δημιουργώντας 
ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το 
πρόβλημα. 

5.1-5.3 Οι 
μαθητές 
φέρνουν το 
θέμα των social 
bots στις τάξεις 
τους και 
αναπτύσσουν 
στρατηγικές για 
την 
καταπολέμηση 
τους / 
ευαισθητοποίησ
η της τάξης για 
το θέμα. 

5.1-5.3 “Οδηγός 
Δράσης (action 
guide) για τα 
Social bots” – 
πρότυπα και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης στα σχολεία. 
 

5.1-5.3 “Οδηγός 
Δράσης (action 
guide) για τα 
Social bots – 
πρότυπα και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης στα σχολεία. 
 (Προηγμένο 
επίπεδο). 

Αξιολόγηση μέσω 
εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων της 
εκστρατείας μέσα 
στα σχολεία 
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5.3 Οι μαθητές 
δημιουργούν ένα 
εργαλείο captcha, το 
οποίο θα επιτρέπει τον 
εντοπισμό των social 
bots. 
 

 

 

 

 

 

«Clickbait» 
Θέμα 2 

 

1 Στόχοι Μάθησης 
❑ Κατανόηση της έννοιας του Click baiting 

❑ Αναγνώριση του Click baiting 

❑ Αντίδραση στο Click baiting 

❑ Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με το Click baiting στην τάξη 

2 Γενική Περιγραφή 
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το click baiting και τον μηχανισμό λειτουργίας του με στόχο την προσέλκυση ατόμων, χρησιμοποιώντας 
ελκυστικούς τίτλους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ‘click’.  Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν, να εκθέτουν και να αντιδρούν στο click 



 

55 
 

Ενότητα 4η – Ψηφιακός Χειρισμός 

 
baiting.  Τέλος, οι μαθητές θα σκεφτούν τρόπους ευαισθητοποίησης σχετικά με το click baiting στην τάξη και θα προβληματιστούν σχετικά με την επίδραση 
που έχει τοclick baiting στα άτομά. 

3 Εισαγωγή στη θεματική ενότητα 
«OMG, WOW, LOL ή SMH»: Το Click baiting προκαλεί έντονα συναισθήματα και χρησιμοποιεί ψυχολογικά εφέ για να σας οδηγήσει στο κλικ και στην 

κοινοποίηση στα μέσα.  Η βασική αρχή δεν εφευρέθηκε στο Διαδίκτυο, ήταν ήδη γνωστή από τον Κίτρινο Τύπο  (tabloid press) και με τη μορφή Cliffhanger 

(αγωνιώδες φινάλε) καθώς και από την κινηματογραφική βιομηχανία.  Στο click baiting, οι εκδότες και ειδικά οι υπεύθυνοι στον τομέα του μάρκετινγκ, 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το click baiting μέσω φράσεων και τίτλων για να αυξήσουν τα κλικ, την επισκεψιμότητά τους και έτσι τα διαφημιστικά τους 

έσοδα.  Αυτή η ενότητα επιδιώκει να επισημάνει τον κίνδυνο των στρατηγικών του click baiting και τον αντίκτυπο τους στη διαδικτυακή συμπεριφορά.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τις βασικές έννοιες του click baiting αλλά και να γνωρίζουμε στρατηγικές για τον εντοπισμό του καθώς και 

να μπορούμε να προστατευτούμε από τη επιρροή του.  Αυτό θα είναι ένα μέρος καίριας σημασίας σε αυτή την ενότητα.  

 

4 Πλαίσιο 
 

ΘΕΜΑ 2 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 
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CLICKBAIT 

Κατανόηση 1.1 Ο μαθητής 
κατανοούν τη βασική 
έννοια του click 
baiting. 
 
1.2 Ο μαθητής 
κατανοεί τα κίνητρα 
που βρίσκονται πίσω 
από το click baiting.  

1.1 Κατανοώ γιατί 
ορισμένοι ιστότοποι /  
χρήστες χρησιμοποιού 
το  click baiting  
 
1.2 Κατανοώ ότι το 
click baiting  θα 
μπορούσε να έιναι 
χειραγώγηση της 
γνώμης μου 

1.1 και 1.2 
Διάλεξη μέσω 
διαδικτυακών 
εργαλείων 
 
1.3 Παρουσίαση 
παραδειγμάτων 
πολύ προφανών 
click bait. 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 
Παραδείγματα 
από το 
διαδίκτυο 
αναφορικά με 
το click baiting: 
https://www.gig
a.de/extra/inter
net/gallery/click
bait-bedeutung-
einfach-erklaert-
an-6-
beispielen/#pag
e=5 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 
Παραδείγματα 
από το 
διαδίκτυο 
αναφορικά με το 
click baiting 
(λιγότερο 
προφανές, ο 
μαθητής/ρια 
πρέπει να 
σκεφτεί 
παραδείγματα 
που είδε ο 
ίδιος/α στο 
διαδίκτυο 
πρόσφατα).  

Πριν – Μετά δοκιμή 
μέσω κουίζ 
 

Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Ο μαθητής 
γνωρίζει ότι το click 
baiting υπάρχει. 
 
2.2 Ο μαθητής μπορεί 
να δείξει 
παραδείγματα click 
baits στο διαδίκτυο. 

 

2.1 και 2.2 Γνωρίζω τι 
είναι click baiting και 
μπορώ να δείξω 
παραδείγματα στα 
Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

2.1 και 2.2 Οι 
μαθητές 
αναζητούν click 
baits  μέσα από 
τους δικούς  
τους 
λογαριασμούς / 
ηλεκτρονικές 
εφημερίδες 

2.1 Οι μαθητές 
αναζητούν μέσα 
από 
διαφορετικά 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, 
ψάχνοντας να 
βρουν clickbait  
 

2.1 Οι μαθητές 
αναζητούν μέσα 
από 
διαφορετικές 
ηλεκτρονικές 
εφημερίδες για 
να δουν αν 
βρουν κάτι που 
να μπορούν να 
περιγράψουν ως 
clickbait   

Δεν Υπάρχει 

https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
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Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 

αναλύουν την επιρροή 
του click baiting στα 
κοινωνικά δίκτυα. 
 
3.2 Οι μαθητές 
αναλύουν τις 
στρατηγικές clickbait 
σε βίντεο στο YouTube 
videos. 

3.1 Είμαι σε θέση να 
αναλύσω ποια 
επηρεάζουν 
στοχεύοντας σε μικρό 
βαθμό τα άτομα 
(συναίσθημα, 
αντίδραση, 
ενδιαφέρον 
 
3.2 Είμαι σε θέση να 
αναγνωρίσω το 
clickbait στο YouTube  

3.1 Παρουσίαση 
Και συζήτηση 
 
3.2 Έρευνα 

3.2 Διαφορετικά 
βίντεο στο 
YouTube, 
χρησιμοποιούν 
ελκυστικούς 
τίτλους και 
μπροστινές 
φωτογραφίες. 

3.2 Διαφορετικά 
βίντεο στο 
YouTube, 
χρησιμοποιούν 
ελκυστικούς 
τίτλους και 
μπροστινές 
φωτογραφίες. 

3.2 Οι μαθητές 
προετοιμάζουν μια 
σύντομη 
παρουσίαση με π.χ. 
στιγμιότυπα οθόνης 
των  τίτλων σε 
διάφορα βίντεο στο 
YouTube, που 
πιστεύουν πως είναι 
clickbait  
 

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
αξιολογούν σε ποιο 
βαθμό μπορούν οι 
στρατηγικές 
clickbaiting να 
εκπληρώσουν το 
διαδικτυακό 
περιεχόμενο των 
τίτλων. 
 
4.2 Οι μαθητές 
συζητούν σχετικά με 
τις ηθικές πτυχές του 
click bait.  

4.1 Είμαι σε θέση να 
αξιολογήσω αν ένα 
διαδικτυακό βίντεο 
περιέχει το 
περιεχόμενο που 
υπόσχεται η 
επικεφαλίδα 
 
4.2 Σκέφτηκα την 
ηθική πτυχή του click 
bait και διαμόρφωσα 
μια γνώμη πάνω σε 
αυτό 

4.1 και 4.2 Οι 
μαθητές 
αποφασίζουν με 
βάση τη δική 
τους έρευνα εάν 
θα μπορούσαν 
να 
χρησιμοποιήσου
ν διαφορετικές 
διαδικτυακές 
πλατφόρμες ως 
πηγή 
πληροφοριών ή 
όχι. 

4.1 και 4.2 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 

4.1 και 4.2 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 

Οι μαθητές γράφουν 
μια επιστολή σε ένα 
φίλο για τα 
ευρήματα τους από 
την έρευνα τους  

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
αναπτύσσουν θεωρία 
γιατί το clickbait 

5.1 Με βάση τις 
γνώσεις μου σχετικά 
με το click bating, 
μπορω να αναπτύξω 

5.1 Οι μαθητές 
συλλέγουν ιδέες 
και τις 

5.1 Συλλογή 
διαφορετικών 
ελκυστικών 
τίτλων που 

5.1 Συλλογή 
διαφορετικών 
ελκυστικών 
τίτλων που 

Αξιολόγηση μέσω 
εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων της 
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Ενότητα 4η – Ψηφιακός Χειρισμός 

 
προσελκύει 
ανθρώπους. 
. 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο με στόχο να 
επιφέρει 
ευαισθητοποίηση για 
τους πιθανούς 
κινδύνους του click 
baiting. 

μια θεωρία ως το γιατί 
οι άνθρωποι τείνουν 
να κάνουν ‘κλικ’ ο 
περιεχόμενο που έχει 
ελκυστικό τίτλο 
 
5.2 Είμαι σε θέση να 
παρουσιάσω τις 
γνώσεις μου σχετικά 
με το click baiting, 
μέσω ενός φυλλαδίου  

απεικονίζουν σε 
μια αφίσα 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο  

χρησιμοποιήθηκ
αν ως 
πρωτοσέλιδα 
στο παρελθόν. 

χρησιμοποιήθηκ
αν ως 
πρωτοσέλιδα 
στο παρελθόν, 
από 
διαφορετικούς 
τομείς: 
ομορφιά, 
ειδήσεις για 
σημαντικούς 
ανθρώπους , 
πολιτική κ.λπ.  

εκστρατείας μέσα 
στα σχολεία 
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Πληροφορίες Έργου 

 

Τίτλος Έργου: 
Digital Media Literacy for Active Citizenship (Ψηφιακός 
Γραμματισμός Μέσων για Ενεργή Πολιτότητα) 

Ακρώνυμο Έργου: DIMELI4AC 

Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018-1-DE03-KA201-047411 

Συντονιστής/ρια: Liebniz Universität Hannover 

Ιστοσελίδα Έργου: www.dimeli.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση 

του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.  

 

 

 

 

 

 

DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

file://///192.168.48.50/2019/3_GRANT%20-%20PROJECTS/1_Erasmus%20Plus/_3_KA2%20Strategic%20Partnerships/6_DIMELI4AC/3_Project%20Implementation/IO2_Competence%20Framework/FINAL%20LAYOUT/www.dimeli.eu
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1.Μαθησιακοί Στόχοι 
❑ Μαθαίνοντας για τους κινδύνους που μπορεί να έχει η διαδικτυακή επικοινωνία στην 

ψυχική και σωματική μας ευεξία.  

❑ Κατανόηση των διαφορετικών τύπων ψυχικής και σωματικής βλάβης που μπορεί να 

προκύψει από διαδικτυακή παρενόχληση. 

❑ Αντιμετώπιση κακόβουλων ή επιβλαβών συμπεριφορών εναντίον μας. 

 

2 Γενική Περιγραφή 
Στον σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο, πολλές από τις πτυχές της κοινωνίας αντικατοπτρίζονται στο 
διαδίκτυά, τόσο θετικές όσο και αρνητικές.  Το διαδίκτυο προσφέρει ελευθερία λόγου και δεκτικότητα, 
τα οποία δίνουν στους ανθρώπους αμέτρητες ευκαιρίες και νέους τρόπους επικοινωνίας και επαφής 
μεταξύ τους.  Παρόμοιά με κάθε τεχνολογία, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κακόβουλα από διάφορους ανθρώπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει ζημιά – είτε 
σκόπιμα είτε ακούσια 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει στους μαθητές τις πιθανές απειλές που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσου ενώ βρίσκονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.  Η διαδικτυακή αποπλάνηση θα 
παρουσιάσει τους κινδύνους της επικοινωνίας με αγνώστους σε ένα επίπεδο που είναι προσβάσιμο 
από τους μαθητές και ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα διδάξει στους μαθητές να αναγνωρίζουν και να 
απορρίπτουν τέτοιες συμπεριφορές από άλλους και θα παρουσιάσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις του 
διαδικτυακού εκφοβισμού.   

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές θα διδαχθούν πως να διατηρήσουν την ψυχική και σωματική τους 
ευημερία από εξωτερικές απειλές που μπορούν να συναντήσουν στο διαδίκτυο.  

3.Εισαγωγή στη θεματική ενότητα 
Η επικοινωνία έχει γίνει πολύ πιο εύκολη λόγω του διαδικτύου και άλλων τεχνολογικών εξελίξεων.  

Μπορούμε να συνδεθούμε με σχεδόν οποιονδήποτε, σχεδόν παντού στον ψηφιακό κόσμο του σήμερα.  

Αυτό είναι μια τεράστια βελτίωση στη ζωή μας, αλλά έχει επίσης και κάποιους κινδύνους που μπορεί 

να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε εμάς, ειδικά εάν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτούς.  

Για να προστατευτούμε πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε τους κίνδυνους και τις απειλές 

που ενδέχεται να συναντήσουμε στο διαδίκτυο.  Επιπλέον, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με τρόπους 

αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων και να γνωρίζουμε πότε είναι ώρα να μιλήσουμε έναν ενήλικο για 

βοήθεια.  

. 
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4.Πλαίσιο Δεξιοτήτων 

ΘΕΜΑ 1 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Κατανόηση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
1.1 Κατανοούν τι είναι 
ο εκφοβισμός 

 
1.2 Διακρίνουν τι είναι 
ο Διαδικτυακός 
εκφοβισμός 

 
1.3 Κατανοούν την 
έννοια του όρου hate 
speech (λόγος μίσους) 

 
1.4 Αποδέχονται ότι η 
διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση είναι η 
αντανάκλαση της 
αλληλεπίδρασης 
πρόσωπο-με-πρόσωπο 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
1.1 Ορισμός της 
έννοιας ‘Εκφοβισμός’ 

 
1.2 Ορισμός της 
έννοιας ‘Διαδικτυακός 
Εκφοβισμός’   

 
1.3 Ορισμός του όρου 
hate speech (λόγος 
μίσους) 

 
1.4 Τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 
ως επέκταση της 
κοινωνίας 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση 

1.1 to 1.3 
Παρουσίαση και 
βίντεο 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6ctd75a7_Y
w  

1.1 to 1.3 
Παρουσίαση και 
βίντεο 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=6ctd75a7_Y
w  

Προκαταρτική 
Αξιολόγηση: Κουίζ 
(Τι γνωρίζουν οι 
μαθητές για τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό, 
γνωρίζουν πως να 
τον αντιμετωπίσουν 
;) 

https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
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Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
2.1 Αναγνωρίζουν ποια 
συμπεριφορά αφορά 
τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

 
2.2 Αντιλαμβάνονται α 
σημάδια 
θυματοποίησης του 
(διαδικτυακού) 
εκφοβισμού σε τρίτα 
άτομα 

 
2.3 Αντιδρούν εναντίον 
σε περιπτώσεις 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν: 
 
2.1 Μοτίβα 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 

 
2.2 Σημάδια ότι 
κάποιος πέφτει θύμα 
εκφοβισμού (στο 
διαδίκτυο) 

 
2.3 Ανταπόκριση στον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

2.1 -2.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 

Ανάλυση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
 
3.1 Αναλύουν τους 
λόγους πίσω από τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν: 
 
3.1 Λόγοι πίσω από 
τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

 
3.2 Ποιος γίνεται 
(διαδικτυακός) 
εκφοβιστής 

 

3.1 Παρουσίαση Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 
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3.2 Λαμβάνουν υπόψη 
τα προσωπικά 
ζητήματα ενός 
ανθρώπου που μπορεί 
να τον οδηγήσουν 
στον εκφοβισμό άλλων 

 
3.3 Αναλύουν τη δική 
τους εμπειρία – στο 
παρελθόν υπήρξαν 
θύματα ή εκφοβιστές; 

3.3 Διαδικτυακός 
εκφοβισμός και ο 
εαυτός μας 

Αξιολόγηση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
4.1 Λάβουν υπόψη τις 
συνέπειες του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 
 
4.2. Σκεφτούν καλές 
αντιδράσεις προς τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό 
 
4.3 Σκεφτούν κακές 
αντιδράσεις προς τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό 
 
 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν: 
 
4.1 Οι συνέπειες του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 
 
4.2 Αντίδραση στον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό  
 
4.3 Η σημασία της 
υποστήριξης 

4.1 και 4.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση  
 
Δραστηριότητα: 
Βίντεο 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=MV5v0m6p
EMs  

Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 

https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs
https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs
https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs
https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs
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4.4 Κατανοήσουν τη 
σημασία της 
υποστήριξης των 
θυμάτων 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 

Δημιουργία Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
5.1 Αξιολογήσουν τη 
δική τους διαδικτυακή 
συμπεριφορά και να 
την 
ξαναδημιουργήσουν, 
τροποποιήσουν, 
προσαρμόσουν κ.λπ. 
ανάλογα, με στόχο να 
αποτρέψουν τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό  
 
5.2 Δημιουργήσουν 
ένα ασφαλές 
διαδικτυακό 
περιβάλλον για τον 
εαυτό τους  
 
5.3 Βοηθήσουν άλλα 
άτομα να 
αντιμετωπίσουν τον 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν: 
 
5.1 Τι πρέπει να 
αναρωτηθούν οι 
μαθητές σχετικά με 
τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό 
 
5.2 Συμβουλές που 
πρέπει να 
ακολουθήσουν οι  
μαθητές για την 
πρόληψη κατά του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 
 
5.3 Συνομιλία με 
άλλους σχετικά με τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

5.1 και 5.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 
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διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

 

 

ΘΕΜΑ 2 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣ

Η 

Κατανόηση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
1.1 Κατανοούν τι είναι 
η αποπλάνηση  
 
1.2 Αποδέχονται ότι η 
διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση είναι η 
αντανάκλαση της 
αλληλεπίδρασης 
πρόσωπο-με-πρόσωπο 
 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
1.1 Ορισμός της 
έννοιας Αποπλάνηση 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση και 
βίντεο 
 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση και 
βίντεο 

Προκαταρτική 
Αξιολόγηση: Κουίζ  
(Τι γνωρίζουν οι 
μαθητές σχετικά με 
την διαδικτυακή 
αποπλάνηση, 
γνωρίζουν πώς να 
την αντιμετωπίσουν 
;) 

Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
 

2.1 - 2.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 
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2.1 Αναγνωρίζουν ποια 
συμπεριφορά αφορά 
την διαδικτυακή 
αποπλάνηση 
 
2.2 Αντιλαμβάνονται α 
σημάδια 
θυματοποίησης της 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης σε τρίτα 
άτομα 
 
2.3 Αντιδρούν εναντίον 
σε περιπτώσεις 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης  

2.1 Η διαδικασία 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 
2.2 Πώς να 
αναγνωρίζετε την 
διαδικτυακή 
αποπλάνηση 
 
2.3 Σημάδια ότι 
κάποιος βιώνει 
διαδικτυακή 
αποπλάνηση 
 
2.4 Τι κάνουμε σε 

περιπτώσεις 

διαδικτυακής 

αποπλάνησης 

Ανάλυση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
3.1 Αναλύουν τους 
λόγους γιατί οι 
άνθρωποι πέφτουν 
θύματα διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 
3.2 Αναλύουν τη δική 
τους εμπειρία – έχουν 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
3.1 Λόγοι γιατί τα 
παιδιά πέφτουν 
θύματα διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 
3.2 Διαδικτυακή 
αποπλάνηση και ο 
εαυτός μας 

3.1 Παρουσίαση Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 
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βιώσει διαδικτυακή 
επαφή με κάποιον που 
ήθελε να τους 
παραπλανήσει στο 
παρελθόν; 

Αξιολόγηση Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
4.1 Λάβουν υπόψη τις 
συνέπειες της 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 

4.2 Σκεφτούν καλές 

αντιδράσεις προς την 

διαδικτυακή 

αποπλάνηση 

 

4.3 Σκεφτούν κακές 

αντιδράσεις προς 

συμπεριφορές 

διαδικτυακής 

αποπλάνησης 

 

4.4  Κατανοήσουν τη 

σημασία της 

υποστήριξης 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
4.1 Οι συνέπειες της 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 

4.2 Αντίδραση στην 

διαδικτυακή 

αποπλάνηση 

 

4.3 Η σημασία της 

υποστήριξης 

4.1 & 4.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση  
 
Δραστηριότητα: 
Βίντεο 

Ομαδικές 
Συνεντεύξεις (Focus 
Group)  
 
Κουίζ 
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Δημιουργία Μέχρι το τέλος των  
μαθημάτων, οι 
μαθητές θα είναι σε 
θέση να: 
 
5.1 Αξιολογήσουν τη 
δική τους διαδικτυακή 
συμπεριφορά και να 
την 
ξαναδημιουργήσουν, 
τροποποιήσουν, 
προσαρμόσουν κ.λπ. 
ανάλογα, με στόχο να 
αποτρέψουν την 
διαδικτυακή 
αποπλάνηση 
 
5.2 Δημιουργήσουν 
ένα ασφαλές 
διαδικτυακό 
περιβάλλον για τον 
εαυτό τους  
 
5.3 Βοηθήσουν άλλα 
άτομα να 
αντιμετωπίσουν την 
διαδικτυακή 
αποπλάνηση 

Θέματα που πρέπει να 
διδαχθούν από τον 
εκπαιδευτικό: 
 
5.1 Συμβουλές που 
πρέπει να 
ακολουθήσουν οι  
μαθητές για την 
πρόληψη κατά της 
διαδικτυακής 
αποπλάνησης 
 
5.2 Συνομιλία με 
άλλους σχετικά με την 
διαδικτυακή 
αποπλάνηση 

5.1 & 5.2 
Παρουσίαση 

Παρουσίαση Παρουσίαση Κουίζ: 
Πολλαπλών επιλογών 
και ερωτήσεις Σ/Λ. 
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To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 
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Online Identity  1.Μαθησιακοί Στόχοι 
❑ 1.Να μάθουν οι μαθητές τι περιλαμβάνει η ψηφιακή μας ταυτότητα και τους λόγους για τους 

οποίους  πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή 

❑ 2.Να αποκτήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να 

διακρίνουν μεταξύ κατάλληλων και ακατάλληλων διαδικτυακών συμπεριφορών οι οποίες 

διαμορφώνουν τελικά την ψηφιακή τους ταυτότητα 

❑ 3.Να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται την 

ηλεκτρονική τους ταυτότητα έτσι ώστε να αποφεύγουν τις παγίδες που μπορεί να προκύψουν 

από την υβριστική ή απρεπή συμπεριφορά καθώς και τη χρήση του διαδικτύου 

2 Γενική περιγραφή 
Σε μια εποχή που επικρατεί η ψηφιακή τεχνολογία, η διαδικτυακή μας ταυτότητα είναι τόσο σημαντική 

και έγκυρη όσο και η πραγματική μας ταυτότητα, αν όχι και ακόμη σημαντικότερη, καθώς πολλοί 

άνθρωποι βλέπουν πρώτα το διαδικτυακό μας προφίλ και στη συνέχεια μας συναντούν 

αυτοπροσώπως. Έχοντας υπόψη αυτό, πρέπει να  αντιληφθούμε ότι στο διαδίκτυο καταγράφονται τα 

πάντα.  Όταν κάτι αναρτάται στο διαδίκτυο, δε μπορεί ποτέ να διαγραφεί εντελώς. Επομένως, είναι 

ζωτικής σημασίας να διατηρούμε  ένα διαδικτυακό προφίλ το οποίο προάγει μια θετική εικόνα. Είναι 

επίσης σημαντικό να διατηρούμε μια ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακής και της πραγματικής μας 

ταυτότητας μας με μέτρο και σύνεση, με τη σωστή χρήση της οθόνης έχοντας υπόψη τον χρόνο που 

ξοδεύουμε καθώς και τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιούμε την οθόνη. 

Η ενότητα αυτή, η οποία αποτελείται από 3 θέματα, παροτρύνει τους μαθητές να προβληματιστούν 

σχετικά με τη δική τους διαδικτυακή ταυτότητα και να διαμορφώσουν υγιείς και κατάλληλες συνήθειες 

για τη χρήση διαδικτύου.  Στο 1ο κεφάλαιο, Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette), 

οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι η διαδικτυακή τους συμπεριφορά είναι εξίσου σημαντική όσο και η 

συμπεριφορά τους στον πραγματικό κόσμο. Το 2ο κεφάλαιο, Ψηφιακό Αποτύπωμα (Digital Footprint), 

αποτελεί μια προέκταση του πρώτου κεφαλαίου, απεικονίζοντας τη σημασία του να έχεις ψηφιακή 

συνείδηση, καθώς  και να αποκτήσεις τρόπους ώστε να διατηρείς ενεργό το ψηφιακό σου αποτύπωμα 

χωρίς όμως να παραποιείται. 

Το τελευταίο κεφάλαιο, Διαχείριση Χρόνου στο Διαδίκτυο (Screen Time Management), θα παρουσιάσει 

στους μαθητές τη σημασία της διατήρησης μίας ισορροπίας μεταξύ του διαδικτυακού και του 

πραγματικού κόσμου, ενώ παράλληλα θα τους διδάξει τρόπους οι οποίο θα μετριάσουν τις ενέργειές 

τους και τον χρόνο που περνούν μπροστά από μια οθόνη. 

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές θα διδαχθούν τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει διαχειρίζονται τη 

συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο και γύρω από αυτό, ώστε να προωθείται η ευημερία τους, ενώ 

παράλληλα θα προστατεύονται από τις «παγίδες» της χρήσης της τεχνολογίας.  

3.Εισαγωγή στη θεματική ενότητα 
Σήμερα η τεχνολογία αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι 

είναι περισσότερο διαδικτυακά ενεργοί σε αντίθεση με την εκτός διαδικτύου δράση τους. Όπως 

διαφαίνεται, οι άνθρωποι βρίσκονται σχεδόν συνεχώς μπροστά από μια οθόνη, ένα smartphone, έναν 
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Online Identity ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν φορητό υπολογιστή ή ένα tablet. Με βάση αυτή την περιγραφή είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά κάθε ανθρώπου στο διαδίκτυο έχει αντίκτυπο στη ζωή 

του.   

Αυτή η ενότητα θα σας διδάξει γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί με τη διαδικτυακή σας ταυτότητα, 

πώς θα πρέπει να προάγεται η θετική σας εικόνα μέσω διαδικτύου και μέσω των διαδικτυακών σας 

αλληλεπιδράσεων και πώς να διαχειρίζεστε το χρόνο σας κατά τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες.. 

 

 

4 Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
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Online Identity 
ΘΈΜΑ 1 

Δείκτες / 
Επίπεδο 

Κύριος 
Στόχος 

Στόχοι Δραστηριότητ
α 

Πηγές/Σενάρια 
Βασικό 

επίπεδο 
(συν. Ηλικία:  

10-12) 

Πηγές/Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(συν. Επίπεδο: 

13-15) 

Α
ξι
ο
λ
ό
γ
η
σ
η 

Κανόνες 
Ορθής 

Συμπεριφ
οράς στο 
Διαδίκτυο 

Κατανόηση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
1.1 Να 
γνωρίζουν τι 
είναι 
Netiquette 
και πού 
επιτυγχάνετα
ι 

 
1.2 Να 
κατανοήσουν 
πως τα Μέσα 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης 
(ΜΚΔ) είναι  
η προέκταση 
της 
κοινωνικής 
ζωής και των 
διαπροσωπικ
ών 
αλληλεπιδρά
σεων  

 
1.3 Να 
εντοπίζουν 
τους λόγους 
τους οποίους 
οι άνθρωποι 
μερικές 
φορές 
συμπεριφέρο
νται άσχημα 
ή 
παρεξηγούντ
αι στα Μέσα 
Κοινωνικής 

Ύλη – θέματα: 
 
1.1 Ο ορισμός 
του  Netiquette - 
έννοια 

 
1.2 Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης ως 
μια προέκταση 
της κοινωνικής 
ζωής  

 
1.3 Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 
στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο  
 
 
 
 

1.1 -  1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

1.1 -  1.3  
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Αρχική 
Αξιολόγηση   
Διαγώνισμα:  
(Τι γνωρίζουν 
οι μαθητές 
σχετικά με 
τον ορισμό 
netiquette, 
μπορούν να 
υποθέσουν;) 
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Online Identity Δικτύωσης 
(ΜΚΔ) 
(σκόπιμα και 
τυχαία) 

Συμμετοχή 
/ 
Αλληλεπίδρ
αση 

Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
2.1  
Να 
συμμετέχουν 
σε διάφορες 
μορφές 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
ως μια 
μορφή 
δημιουργίας 
περιεχομένο
υ (π.χ. βάσει 
σεναρίων) 
Να 
συμμετέχουν 
σε διάφορες 
μορφές 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
ως μια 
μορφή 
δημιουργίας 
περιεχομένο
υ (π.χ. βάσει 
σεναρίων) 

 
2.2 Να με 
άλλους 
αλληλεπιδρο
ύν 
διαδικτυακά 
σύμφωνα με 
τους κανόνες 
Netiquette, 
ανάλογα με 
το 
περιβάλλον 
έτσι ώστε να 
εντοπίζονται 
κάθε φορά οι 
απαιτήσεις 
στην 

Ύλη – θέματα: 
 
2.1 Ανταπόκριση 
στο περιεχόμενο 
ως περιεχόμενο 
(μορφές 
αλληλεπίδρασης
: βίντεο, 
κείμενο, ήχος, 
εικόνα) 
2.1 Ανταπόκριση 
στο περιεχόμενο 
ως περιεχόμενο 
(μορφές 
αλληλεπίδρασης
: βίντεο, 
κείμενο, ήχος, 
εικόνα) 
2.1 Ανταπόκριση 
στο περιεχόμενο 
ως περιεχόμενο 
(μορφές 
αλληλεπίδρασης
: βίντεο, 
κείμενο, ήχος, 
εικόνα) 

 
2.2 Κανόνες 
netiquette 

 
2.3 Netiquette 
σε διαφορετικό 
περιβάλλον 

 
 

2.1 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
2.1 YouTube 
“react” βίντεο  
 
2.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο  
 

Βίντεο σχετικά 
με τους 
κανόνες 
netiquette: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=FWMk
_Zv7nB8 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Βίντεο σχετικά 
με τους 
κανόνες 
netiquette: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=FWMk
_Zv7nB8 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ 

https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
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Online Identity επικοινωνία 
(π.χ. 
επαγγελματικ
ή χρήση, 
άτυπη 
επικοινωνία) 

Ανάλυση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους κανόνες 
του 
Netiquette 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους κανόνες 
του 
Netiquette 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους κανόνες 
του 
Netiquette 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους κανόνες 
του 
Netiquette 

 
3.2 Να 
εντοπίζουν 
τις συνέπειες 
της 
διαδικτυακής 
αλληλεπίδρα
σης 
 

Ύλη – θέματα: 
 
3.1 Τα 
πλεονεκτήματα 
του Netiquette 

 
3.2 Οι συνέπειες 
της 
αλληλεπίδρασης 
χωρίς την χρήση 
των κανόνων 
του netiquette 
(παρεξηγήσεις 
εξαιτίας του 
γραπτού λόγου, 
πληγώνεις 
άτομα) 

3.1 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 

(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Σενάριο: 
Περιπτώσεις 
διαδικτυακώ
ν 
αλληλεπιδρά
σεων που 
δίνονται 
στους 
μαθητές. 
Ποιες οι 
συνέπειες/α
παντήσεις?  

Αξιολόγηση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
4.1 Να 
αξιολογούν 
παραδείγματ
α Netiquette 
από 

Ύλη – θέματα: 
 
4.1 Λέξεις 
κλειδιά/φράσεις 
netiquette 
 
4.2 Λέξεις 
κλειδιά/φράσεις 
που μπορούν να 
οδηγήσουν σε 

4.1 -  4.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
Οι μαθητές και 
οι 
εκπαιδευτικοί 
ανασκοπούν 
τις 

Καλά 
παραδείγματα 
Netiquette 
βασισμένα σε 
αληθινά 
παραδείγματα 
(μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, 

Καλά 
παραδείγματα 
Netiquette 
βασισμένα σε 
αληθινά 
παραδείγματα 
(μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, 

Οι μαθητές 
μπορούν να 
κληθούν να 
αξιολογήσου
ν 
πραγματικές 
περιπτώσεις 
επικοινωνίας 
στο 
διαδίκτυο 
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Online Identity διαδικτυακές 
επικοινωνίες 
 
4.2 Να 
εξετάσουν 
καλά 
παραδείγματ
α Netiquette 
 
4.3 Να 
εξετάσουν 
κακά 
παραδείγματ
α 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
που μπορεί 
να 
οδηγήσουν 
σε 
παρεξήγηση 
–να μη 
μεταδίδονται 
σωστές 
πληροφορίες  
 
4.4 Να 
κρίνουν 
παραδείγματ
α 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
που μπορούν 
να 
προσβάλουν 
άλλους 

παρεξηγήσεις 
(κακές) 
 
4.3 Λέξεις 
κλειδιά/φράσεις 
που μπορούν να 
οδηγήσουν σε 
προσβολή 
(κακές) 
 
 

περιπτώσεις 
ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας 
(μπορούν να 
γίνουν σε 
φυλλάδια που 
δίδονται στην 
τάξη ή σε μια 
παρουσίαση) 

πλατφόρμες 
κτλ.) 
 
Κακά 
παραδείγματα  
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
βασισμένα σε 
αληθινά 
παραδείγματα 
(μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, 
πλατφόρμες 
κτλ.) 

πλατφόρμες 
κτλ.) 
 
Κακά 
παραδείγματα  
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
βασισμένα σε 
αληθινά 
παραδείγματα 
(μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, 
πλατφόρμες 
κτλ.) 

Δημιουργία Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
5.1 Να 
αξιολογούν 
την 
διαδικτυακή 
τους 
επικοινωνία 
και να 
δημιουργούν
, 
τροποποιούν, 

Ύλη – θέματα: 
 
5.1 Τι πρέπει να 
αναρωτηθούν οι 
μαθητές σχετικά 
με την 
διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση  
 
5.2 
Προτεινόμενες 
αλλαγές, 
τροποποιήσεις, 
δράσεις που 

5.1 -  5.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
5.3 Ομαδική 
εργασία 

Ομαδική 
εργασία: σε 
κάθε ομάδα 
μπορεί να 
δοθεί 
διαφορετικό 
σενάριο 
(βίντεο, 
ανάρτηση, 
εικόνα, ήχος) 
 
Το υλικό 
πρέπει να 
διαφοροποιηθ

Ομαδική 
εργασία: σε 
κάθε ομάδα 
μπορεί να 
δοθεί 
διαφορετικό 
σενάριο 
(βίντεο, 
ανάρτηση, 
εικόνα, ήχος) 
 
Το υλικό 
πρέπει να 
διαφοροποιηθ

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 
 
Εργασία:  
Δημιουργία 
περιεχομένο
υ με βάση 
τους κανόνες 
Netiquette. 
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Online Identity 

 

 

ΘΈΜΑ 
2 

Δείκτες / 
Επίπεδο 

Κύριος 
Στόχος 

Στόχοι Δραστηριότητ
α 

Πηγές/Σενάρια 
Βασικό 

επίπεδο 
(συν. Ηλικία:  

10-12) 

Πηγές/Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(συν. Επίπεδο: 

13-15) 

Α
ξ
ι
ο
λ
ό
γ
η
σ
η 

Ψηφιακό 
Αποτύπωμα 

Κατανόηση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
1.1 Να 
γνωρίζουν τι 
είναι το 
ψηφιακό 
αποτύπωμα  
 
1.2 Να 
κατανοήσουν 
πως 
σχηματίζεται 
το ψηφιακό 

Ύλη – θέματα: 
 
1.1 Ο ορισμός 
του ψηφιακού 
αποτυπώματος 

 
1.2 Πως 
σχηματίζεται το 
ψηφιακό 
αποτύπωμα 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
 
 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

1.1 -  1.3  
Online 

presentation 

or video 

(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Αρχική 
Αξιολόγηση   
Διαγώνισμα:  
(Τι γνωρίζουν 
οι μαθητές 
σχετικά με 
τον ψηφιακό 
αποτύπωμα, 
πως 
σχηματίζεται, 
γιατί είναι 
σημαντικό, 
πως μπορεί 
να έχει 

προσαρμόζο
υν κτλ. 
αναλόγως 
 
 
5.2 Να 
συμμετέχουν 
ενεργά και 
συνειδητά σε 
διαφορετικές 
περιστάσεις 
σύμφωνα με 
τους κανόνες 
netiquette 
(κοινωνικά 
μέσα, 
συνομιλίες, 
παιχνιδιών, 
φόρουμ) 
 

πρέπει να 
ληφθούν κ.λπ. 
 
5.3 Συμβουλές 
για τους 
μαθητές σχετικά 
με την 
διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση 
 
5.4 Σενάρια 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας για 
εξάσκηση των 
γνώσεων που 
αποκτήθηκαν  

εί ώστε να 
καλύπτει την 
ομάδα 
μαθητών 
ηλικίας 10-12 

εί ώστε να 
καλύπτει την 
ομάδα 
μαθητών 
ηλικίας 13-15 
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Online Identity αποτύπωμα 
και από τι 
αποτελείται 

αρνητικές 
συνέπειες) 

Συμμετοχή 
/ 
Αλληλεπίδρ
αση 

Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
2.1 Να 
αναγνωρίζου
ν τη διαφορά 
μεταξύ 
ενεργητικού 
και 
παθητικού 
ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 
 
2.2 Να 
παρακολουθ
ούν το 
ψηφιακό 
τους 
αποτυπώματ
ος 
 
2.3 Να 
συμμετέχουν 
στη 
δημιουργία 
ενός 
ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 

Ύλη – θέματα: 
 

2.1 Ψηφιακό 
αποτύπωμα : 
Ενεργό έναντι 
παθητικού 

 
2.2 Ψηφιακό 
αποτύπωμα: 
Παρακολούθηση 
του ψηφιακού 
αποτυπώματος 

2.1 -  2.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο  
  
 

2.1 -  2.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 

Ηλεκτρονικά 
εργαλεία για 
παρακολούθη
ση ψηφιακού 
αποτυπώματος  
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 
 

Ανάλυση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
3.1 Να 
αναλύουν 
ένα 
συγκεκριμέν
ο ψηφιακό 
αποτύπωμα 

 
3.2 Να 
αναλύουν τη 
σημασία του 
ψηφιακού 

Ύλη – θέματα: 
 
3.1 Η σημασία 
του ψηφιακού 
αποτυπώματος: 
ποιος μπορεί να 
το δει και γιατί 
 
3.2 Πιθανές 
δυσμενείς 
επιπτώσεις από 
ένα «κακό» 
ψηφιακό 
αποτύπωμα 

3.1 -  3.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
Παρακολούθη
ση βίντεο 
(διαφορετικό 
βίντεο για 
κάθε ηλικιακή 
ομάδα) 

3.1 -  3.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

3.1 - 3.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Ασκήσεις: 
Παραδείγματ
α 
διαδικτυακώ
ν προφίλ: 
Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις 
(θετικές και 
αρνητικές) 
στα 
συγκεκριμέν
α 
παραδείγματ
α; 
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Online Identity αποτυπώματ
ος (ποιος 
μπορεί να το 
δει και γιατί) 
 
3.3 Να 
προβλέπουν 
τις συνέπειες 
των 
δραστηριοτή
των τους στο 
διαδίκτυο  

Αξιολόγηση Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
4.1 Να 
αξιολογούν 
παραδείγματ
α ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 
 
4.2 Να 
αξιολογούν 
καλά 
παραδείγματ
α ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 
 
4.3 Να 
κρίνουν κακά 
παραδείγματ
α ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 
 
4.4 Να 
ακολουθούν 
μια 
διαδικασία 
αξιολόγησης 
ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 

Ύλη – θέματα: 
 
4.1 Δείκτες 
καλού 
ψηφιακού 
αποτυπώματος  
 
4.2 Δείκτες 
κακού 
ψηφιακού 
αποτυπώματος 
 
4.3 Διαδικασία 
αξιολόγησης 
 
4.4 Εργαλεία 
αξιολόγησης ή 
μηχανισμοί 
 
 

4.1 -  4.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
Συζήτηση 

Ανασκόπηση 
παραδειγμάτω
ν  Ψηφιακών 
Αποτυπωμάτω
ν από τους 
μαθητές και 
τους 
καθηγητές  
(περιεχόμενο 
μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
διαδικτυακά 
προφίλ, 
αναρτήσεις σε 
φόρουμ) 
 
(μπορεί να 
γίνει με φύλλα 
εργασίας ή 
παρουσίαση 
μέσα στην 
τάξη)  
 

Ανασκόπηση 
ψηφιακών 
παραδειγμάτω
ν από τους 
μαθητές και 
τους 
καθηγητές  
(περιεχόμενο 
μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
διαδικτυακά 
προφίλ, 
φόρουμ) 
 
(μπορεί να 
γίνει με φύλλα 
εργασίας ή 
παρουσίαση 
μέσα στην 
τάξη)  
 

Παραδείγματ
α Ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος: Τι είναι 
καλό και τι 
κακό στο 
καθένα από 
αυτά; 
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Online Identity Δημιουργία Οι 
μαθητές/τριε
ς: 
 
5.1 Να 
δημιουργούν 
(τροποποιού
ν) κατάλληλο 
ψηφιακό 
αποτύπωμα 
για το προφίλ 
τους 
 
5.2 Να 
ακολουθούν 
χρήσιμες 
συμβουλές 
και να 
χρησιμοποιο
ύν το 
ψηφιακό 
τους 
αποτύπωμα 
προς όφελος 
τους (αφορά 
μεγαλύτερου
ς μαθητές) 
 
5.3 Να 
προτείνουν 
αλλαγές, 
εναλλακτικές 
λύσεις για 
την 
ηλεκτρονική 
δραστηριότη
τα κ.λπ. για 
τη βελτίωση 
ενός 
συγκεκριμέν
ου ψηφιακού 
αποτυπώματ
ος 

Ύλη – θέματα: 
 
5.1 Τι χρειάζεται 
να 
αναρωτηθούν οι 
μαθητές για το 
ψηφιακό τους 
αποτύπωμα 
 
5.2 Συμβουλές 
για τους 
μαθητές σχετικά 
με το ψηφιακό 
τους 
αποτύπωμα 
 
5.3 Πως 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσου
ν το ψηφιακό 
τους 
αποτύπωμα 
προς όφελος 
τους (αφορά 
μεγαλύτερους 
μαθητές) 

5.1 -  5.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
5.3 Σενάριο 
 
 
 

Σενάριο:  
 
α. Κάποιος 
επισημαίνει το 
όνομα σας σε 
μια 
προσβλητική 
ανάρτηση. Τι 
κάνετε? 
 
β. Η γιαγιά σας 
μόλις σας 
πρόσθεσε στο 
Facebook. Με 
πόσα από 
αυτά που 
έχετε 
ποστάρει είστε 
άνετοι να δει? 
 

Σενάριο: 
 
α. Υποβάλλετε 
αίτηση για 
δουλειά. Τι 
θέλετε να δει ο 
μελλοντικός 
εργοδότης στο 
προφίλ σας; 
 
β. Έχετε μια 
μικρή 
διαδικτυακή 
επιχείρηση. Τι 
θα ήταν καλό 
να δουν οι 
πελάτες/συνερ
γάτες σας στο 
προφίλ σας.  
 
γ. Η γιαγιά σας 
μόλις έγινε 
φίλη σας στο 
Facebook.  
Πόσα από 
αυτά που έχεις 
αναρτήσει στο 
προφίλ σου 
είσαι 
άνετος/άνετη 
να δει; 

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 
 
Εργασία: 
Αξιολογήστε 
το δικό σας 
ψηφιακό 
αποτύπωμα.  
Τι είναι καλό 
και τι κακό; 
Τι λέει το 
ψηφιακό σας 
αποτύπωμα 
για εσάς; 
Πως  θα 
αλλάζατε τις 
συνήθειες 
σας στο 
διαδίκτυο; 
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Online Identity 

ΘΈΜΑ 
3 

Δείκτες / 
Επίπεδο 

Κύριος 
Στόχος 

Στόχοι Δραστηριότητ
α 

Πηγές/Σενάρια 
Βασικό 

επίπεδο 
(συν. Ηλικία:  

10-12) 

Πηγές/Σενάρια 
Προχωρημένο 

Επίπεδο 
(συν. Επίπεδο: 

13-15) 

Αξιολόγηση 

Διαχείριση 
Χρόνου στο 
Διαδίκτυο 

Κατανόηση Οι 
μαθητές/τρ
ιες: 
 
1.1 Να 
κατανοούν 
τι είναι ο 
εθισμός 
στην οθόνη 

 
1.2 Να 
προσδιορίζ
ουν για 
ποιο σκοπό 
οι 
συνομήλικο
ι τους 
χρησιμοποι
ούν τις 
συσκευές 
τους 

 
1.3 Να 
καταλαβαίν
ουν ότι ο 
εθισμός 
στην οθόνη 
μπορεί να 
προέρχεται 
από 
διάφορα 
μέσα 
(διάφορες 
συσκευές 
και 
δραστηριότ
ητες) 

 
1.4 Να 
αναγνωρίζο
υν τους 
λόγους που 
εθίζονται οι 
άνθρωποι 
στην 
τεχνολογία 

Θέματα που 
διδάσκονται: 
 
1.1 Ορισμός 
εθισμού στην 
οθόνη 

 
1.2 Κύριες 
δραστηριότητες  
των εφήβων στο 
διαδίκτυο 
 
1.3 Είδη 
εθισμού οθόνης 

 
1.4 Λόγοι 
εθισμού οθόνης 

 
 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
 
 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

1.1 - 1.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Αρχική 
Αξιολόγηση 
(Τι γνωρίζουν 
οι μαθητές 
για τον 
εθισμό στην 
οθόνη, 
πιστεύουν 
ότι είναι 
πραγματικό 
πρόβλημα, 
πιστεύουν 
ότι είναι 
σοβαρό 
πρόβλημα, 
πιστεύουν 
ότι μπορεί να 
επηρεάσει 
σημαντικά τη 
ζωή τους;) 

Συμμετοχή / 
Αλληλεπίδρα

Οι 
μαθητές/τρ
ιες: 

Θέματα που 
διδάσκονται: 
 

2.1 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 

2.1 - 2.2  
Παρουσίαση ή 
βίντεο 

2.1 -  2.2  
Παρουσίαση ή 
βίντεο 

Διαγώνισμα: 
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Online Identity ση  
 
 
2.1 Να 
αναγνωρίζο
υν την υγιή 
χρήση της 
τεχνολογίας 

 
2.2 Να 
διακρίνουν 
τις 
διαφορές 
υγιής και 
μη-υγιής 
χρήσης της 
τεχνολογίας 
 
2.3 Να 
χρησιμοποι
ούν την 
τεχνολογία 
ως ένα 
εργαλείο 
για έναν 
σκοπό (δηλ. 
ο στόχος 
δεν είναι το 
διαδίκτυο 
καθαυτό, 
αλλά ένα 
μέσο) 
 
2.4 Να 
αναλάβουν 
ενεργό 
ρόλο στην 
υγιή χρήση 
της 
τεχνολογίας 
ως ένα 
εργαλείο 
για 
διάφορους 
σκοπούς 

2.1 Δείκτες για 
τη σωστή χρήση 
της οθόνης 
2.1 Δείκτες για 
τη σωστή χρήση 
της οθόνης 
2.1 Δείκτες για 
τη σωστή χρήση 
της οθόνης 

 
2.2 Τεχνολογία: 
ένα εργαλείο 
που πρέπει να 
χρησιμοποιείται 
με προσοχή 

 
2.3 Τρόποι 
μέτρησης της 
χρήσης της 
οθόνης 

 
2.2 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
 

 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 

Ανάλυση Οι 
μαθητές/τρ
ιες: 
 
3.1 Να 

Θέματα που 
διδάσκονται: 
 
3.1 Λόγους για 
την ανάγκη 

3.1 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=0Me0T
n22ZHk 

(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Συζήτηση 
στην τάξη, με 
συντονιστή 
τον δάσκαλο: 
Πιστεύουν οι 

https://www.youtube.com/watch?v=0Me0Tn22ZHk
https://www.youtube.com/watch?v=0Me0Tn22ZHk
https://www.youtube.com/watch?v=0Me0Tn22ZHk
https://www.youtube.com/watch?v=0Me0Tn22ZHk
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Online Identity αναλύουν 
τους 
λόγους για 
μετρίαση 
της χρήσης 
της οθόνης 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους 
λόγους για 
μετρίαση 
της χρήσης 
της οθόνης 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους 
λόγους για 
μετρίαση 
της χρήσης 
της οθόνης 
3.1 Να 
αναλύουν 
τους 
λόγους για 
μετρίαση 
της χρήσης 
της οθόνης 

 
3.2 Να 
αναλύουν 
τις 
συνέπειες 
της 
υπερβολική
ς χρήσης 
της οθόνης 

 
 

μετρίασης της 
χρήσης της 
οθόνης 
 
3.2 Συνέπειες 
υπερβολικής 
χρήσης της 
οθόνης 

 
 

Βίντεο με 
χρήσιμες 
πληροφορίες 
που μπορούν 
να 
συμπεριληφθο
ύν στην 
παρουσίαση 
αλλά δεν είναι 
κατάλληλο για 
την τάξη 

μαθητές πως 
είναι 
σημαντικό να 
ελέγξουν τον 
χρόνο που 
περνούν 
μπροστά από 
την οθόνη; 
Είναι κάτι 
που έχουν 
δοκιμάσει 
στο 
παρελθόν; 
Γνωρίζουν 
κάποιον που 
ίσως να 
αντιμετωπίζε
ι αυτό το 
πρόβλημα; 
Έχουν οι ίδιοι 
τον έλεγχο 
σχετικά με 
τον χρόνο 
που περνούν 
μπροστά 
στην οθόνη; 

Αξιολόγηση Οι 
μαθητές/τρ
ιες: 
 
4.1 Να 
αναγνωρίζο
υν στους 
εαυτούς 
τους τυχόν 
σημάδια 
εθισμού 
στην οθόνη 

Θέματα που 
διδάσκονται: 
 
4.1 Σημάδια 
εθισμού της 
οθόνης 
(εσωτερικά) 
 
4.2 Σημάδια 
εθισμού της 
οθόνης 
(εξωτερικά) 

4.1 - 4.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 

Ομαδική 
εργασία: 
Χωρίστε την 
τάξη σε 2 
ομάδες, 1 
σενάριο για 
κάθε ομάδα 
 
α. Μοτίβα 
συμπεριφοράς 
ενός ατόμου 
στην χρήση 

Ομαδική 
εργασία:  
Χωρίστε την 
τάξη σε 2 
ομάδες, 1 
σενάριο για 
κάθε ομάδα 
 
α. Μοτίβα 
συμπεριφοράς 
ενός ατόμου 
στην χρήση 

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 
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Online Identity  
4.2 Να 
αξιολογούν 
με κριτική 
τη χρήση 
της οθόνης 
και την 
πιθανότητα 
εθισμού σε 
άλλους 
 
4.3 Να 
προβληματί
ζονται 
σχετικά με 
διάφορες 
συμπεριφο
ρές (δικές 
τους ή 
συνομήλικ
ων τους) 
που μπορεί 
να 
οδηγήσουν 
σε 
εξάρτηση 
οθόνης 

 
4.3 Εθιστικές 
συμπεριφορές 
στο διαδίκτυο 
 
4.4 Τρόποι για 
αξιολόγηση και 
μέτρηση 
διαδικτυακών 
συμπεριφορών 
 
 

τεχνολογίας. 
Θα λέγατε ότι 
αντιμετωπίζει 
προβλήματα 
εθισμού; 
 
β. Περιγραφή 
συναισθημάτω
ν ενός ατόμου 
σε σχέση με το 
χρόνο που 
περνά 
μπροστά στην 
οθόνη. Θα 
λέγατε ότι 
αντιμετωπίζει 
προβλήματα 
εθισμού; 

τεχνολογίας. 
Θα λέγατε ότι 
αντιμετωπίζει 
προβλήματα 
εθισμού; 
 
β. Περιγραφή 
συναισθημάτω
ν ενός ατόμου 
σε σχέση με το 
χρόνο που 
περνά 
μπροστά στην 
οθόνη. Θα 
λέγατε ότι 
αντιμετωπίζει 
προβλήματα 
εθισμού; 

Δημιουργία Οι 
μαθητές/τρ
ιες: 
 
5.1 Να 
κρίνουν και 
να 
σκέφτονται 
τις 
συνήθεις 
τους 
μπροστά 
στην 
οθόνη, 
κάνοντας 
τις σωστές 
ερωτήσεις 
 
5.2 Να 
εξοικειωθο
ύν με 
τρόπους 
διαχείρισης 

Θέματα που 
διδάσκονται: 
 
5.1 Τι πρέπει να 
αναρωτηθούν οι 
μαθητές για τις 
συνήθειες τους 
μπροστά στην 
οθόνη  
 
5.2 Μέθοδοι 
διαχείρισης 
χρόνου οθόνης 
 
5.3 Μετριασμός 
δραστηριοτήτων 
οθόνης 
 
 

5.1 - 5.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
 
 

5.1 - 5.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

5.1 - 5.3 
Παρουσίαση ή 
βίντεο 
 
(επιπρόσθετο 
υλικό θα 
προστεθεί 
αργότερα) 

Διαγώνισμα: 
Πολλαπλής 
επιλογής και 
Σ/Λ. 
 
Εργασία: 
Παράγραφος 
που 
περιγράφει 
τις συνήθειες 
ενός εφήβου 
σχετικά με τη 
χρήση της 
οθόνης. Τι θα 
άλλαζες; Τι 
συμβουλή θα 
έδινες σε 
αυτό το 
άτομο για το 
πώς να 
περιορίσει το 
χρόνο που 
περνά 
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Online Identity 

 

 

 

 

 

του χρόνου 
που 
αφιερώνου
ν μπροστά 
σε μια 
οθόνη, και 
να τους 
υιοθετήσου
ν. 
 
5.3 Να 
χρησιμοποι
ούν 
τρόπους 
για να 
διαχειρίζον
ται τον 
χρόνο που 
περνούν 
μπροστά 
από την 
οθόνη 
 
5.4 Να 
λάβουν 
μέτρα κατά 
της 
υπερβολική
ς χρήσης 
της οθόνης  

μπροστά 
στην οθόνη; 
Εξήγησε γιατί 
θα ήταν καλό 
να μειώσει 
το χρόνο που 
περνά 
μπροστά 
στην οθόνη. 
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Παράρτημα A3: Μαθησιακό Υλικό  
Mπορείτε να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Υλικό του έργου DIMELI από τον ιστότοπό μας στα Αγγλικά, 

Γερμανικά και Ελληνικά, ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: 
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Παράρτημα A4: Παιχνίδι Άβαταρ 
Μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι DIMELI Avatar από τον ιστότοπό μας ακολουθώντας τον  

παρακάτω  υπερσύνδεσμο: 

http://dimeli.eu/avatar-game/  

 

 

 

http://dimeli.eu/avatar-game/
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Παράρτημα A5: Το σύστημα των «Open Badges» 

“Open Badges” του έργου  DIMELI4AC 
Τα «Open Badges» παρέχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες δεξιότητες και επιτεύγματα. Οι 

μαθητές μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες αποκτώντας αυτές τις βεβαιώσεις που 

αντιπροσωπεύουν  ένα σύνολο δεξιοτήτων. Τα Open Badges αντιπροσωπεύουν βεβαιώσεις που 

περιγράφονται  με ένα σήμα και συνδέονται με το έργο DIMELI4AC. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε τον αναλυτικό οδηγό για το έργο DIMELI4AC εδώ: 

http://dimeli.eu/platform-and-avatar-game/ 

 

 

 

 

 

http://dimeli.eu/platform-and-avatar-game/
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2 Παράρτημα B: Πρότυπα για την εφαρμογή 

του έργου DIMELI4AC 
 

Παράρτημα B1: Πρόσκληση 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 

 

 

 

 

                                                                                            DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  
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                                                                               view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 
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Παράρτημα B2: Φόρμα Εγγραφής 

Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 
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Παράρτημα B3: Γονική Συναίνεση 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

                                                                           view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 
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Παράρτημα B5: Λίστα Συμμετεχόντων 
 Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 

 

 

 

      

 

DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  
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Παράρτημα B5: Ερωτηματολόγιο Διδασκόντων:  
https://docs.google.com/forms/d/1ux3h7PexkPE2wL4DgEjHVA_VNx7XB7C9RpT5yddC4qE/edit 

 

Παράρτημα B6: Ερωτηματολόγιο Μαθητών: 
https://docs.google.com/forms/d/1YQKT4HapkXoP9Pp94skDALSe7adi-b8gYMEjjnnMj-Y/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1BRK-2OVuS-ENxXM-Z9tDouSYfMxERKMwF-Wie1bItuM/edit 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ux3h7PexkPE2wL4DgEjHVA_VNx7XB7C9RpT5yddC4qE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YQKT4HapkXoP9Pp94skDALSe7adi-b8gYMEjjnnMj-Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BRK-2OVuS-ENxXM-Z9tDouSYfMxERKMwF-Wie1bItuM/edit
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Παράρτημα B7: Συναίνεση για φωτογραφικό υλικό και βίντεο 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 
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 Παράρτημα B8: Βεβαίωση 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 
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1. Παράρτημα Γ: Οπτικό υλικό για την 

υλοποίηση του έργου DIMELI4AC  
Παράρτημα Γ1: Φυλλάδιο 1ο 
Βρείτε μια εκτυπώσιμη έκδοση στο φάκελο .Διατίθεται στα Αγγλικά, στα Γερμανικά και  στα Ελληνικά  

 

                                                                                      DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

                                                                                  To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0 
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Παράρτημα Γ2: Πόστερ 1ο 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                       DIMELI Tool Kit by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

                                                                To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 



 

99 
 

DIMELI Εργαλειοθήκη: Πακέτο Εφαρμογής Α-Ω  

  

 

Παράρτημα Γ3: Πόστερ 2ο 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση. . 
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Παράρτημα Γ4: Απεικονίσεις αντίστροφης μέτρησης 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση.  
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Παράρτημα Γ5: «Badges» μαθητών για εκτύπωση 
Αυτή είναι μια έκδοση προς εκτύπωση  
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