


Διδακτικό σενάριο

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε με
σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να
αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα, να
προφυλάσσουν τον εαυτό τους και τα ευαίσθητα
προσωπικά τους δεδομένα και να ελέγχουν το
ψηφιακό τους αποτύπωμα.



Ομάδα στόχος/ Χρονική διάρκεια

8ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
Δ΄ τάξη
12 παιδιά
Σχολικό έτος 2021-2022
Χρονική διάρκεια: 3μήνες



Μεθοδολογία

Project
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Μελέτη περίπτωσης
Σενάρια
Δια ζώσης και σύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία



Υλικά

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Προτζέκτορας
Φυλλάδια εργασίας



Ενότητες

1. Ψηφιακό αποτύπωμα
2. Ηλεκτρονική αλληλογραφία
3. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
4. Πνευματικά δικαιώματα
5. Ασφαλής πλοήγηση



1.Ψηφιακό αποτύπωμα-Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να:
 κατανοήσουν την έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος.
 διακρίνουν μεθόδους παρακολούθησης του ψηφιακού 

αποτυπώματος από άγνωστους χρήστες.
 εξηγούν με ποιον τρόπο το ψηφιακό αποτύπωμα παρέχει 

προσωπικές πληροφορίες.
 διαχειρίζονται υπεύθυνα τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο.



1.1 Ψηφιακό αποτύπωμα

 Προβάλλονται εικόνες με πρόσωπα και διάφορες αναρτήσεις που έχουν 
ανεβάσει σε ιστοσελίδες, ενώ οι μαθητές/τριες, με βάση αυτά που 
βλέπουν, καλούνται να διακρίνουν  τις πληροφορίες που δίνουν έμμεσα 
οι εικόνες. Στη συνέχεια, καλούνται να τις καταγράψουν και να τις 
κατηγοριοποιήσουν σε φυλλάδιο.

 Κατόπιν, μέσα από τη συζήτηση αντιλαμβάνονται την ευκολία 
συλλογής πληροφοριών από αναρτήσεις και στοιχεία που μοιράζεται 
κάποιος στο διαδίκτυο.

 Γίνεται αναφορά στο ψηφιακό αποτύπωμα, ενώ σε ομάδες προσπαθούν 
να αντλήσουν μεταξύ τους πληροφορίες από τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτονται οι ίδιοι.



1.2. Ψηφιακό αποτύπωμα 

 Στη συνέχεια, προβληματίζονται για το ποιοι είναι αυτοί που θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τις προσωπικές μας πληροφορίες και 
πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν προς όφελός τους.

 Έπειτα, κατηγοριοποιούν τις ενέργειες των προσώπων σε ασφαλείς και 
μη ασφαλείς.

 Αναφέρουν τρόπους προφύλαξης από τη δημοσιοποίηση προσωπικών 
πληροφοριών που διαμορφώνουν το διαδικτυακό μας  προφίλ.

 Ύστερα, σε ομάδες καλούνται να αποθηκεύσουν  συγκεκριμένες 
εικόνες από την ιστοσελίδα του σχολείου με screenshot.



1.3 Ψηφιακό αποτύπωμα

 Η εκπαιδευτικός, στη συνέχεια, διαγράφει τις εικόνες, χωρίς να το πει 
και καλεί εκ νέου τα παιδιά να τις αναζητήσουν και να τις 
αποθηκεύσουν. Η μη ανεύρεση, αλλά ταυτόχρονα, πρώτη αποθήκευση 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οτιδήποτε έχει αναρτηθεί δύναται να 
διαγραφεί, αλλά όχι να εξαφανιστεί, αφήνοντας, ωστόσο, αποτύπωμα.

 Καταγράφονται συμβουλές για την προστασία του διαδικτυακού 
προφίλ και της διαχείρισης του ψηφιακού αποτυπώματος.



2. Ηλεκτρονικά μηνύματα/spam-Στόχοι

 Οι μαθητές/τριες να
 αντιληφθούν τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος.
 συνθέτουν ηλεκτρονικά μηνύματα.
 γνωρίζουν ασφαλείς τρόπους χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 αναφέρουν τρόπους αντίδρασης όταν λαμβάνουν ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία (spam).



2.1. Ηλεκτρονικά μηνύματα

 Αφόρμηση αποτελεί η συζήτηση για τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, 
όπου αναμένεται να αναφερθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 Παρουσιάζεται ένα σενάριο με έναν μαθητή που καλεί τα παιδιά να 
απαντήσουν, συνθέτοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

 Κατόπιν, παρουσιάζεται η συνέχεια του σεναρίου με το άνοιγμα του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εμφάνιση, μεταξύ άλλων και 
άγνωστων μηνυμάτων. Τα παιδιά προβληματίζονται για την προέλευση 
και τον σκοπό τους.

 Ακολουθεί η ανάλυση της ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ώστε να 
αντιληφθούν οι μαθητές-τριες τον στόχο αποστολής τους.



2.2. Ηλεκτρονικά μηνύματα

 Γίνεται επεξεργασία σε ομάδες διαφόρων μηνυμάτων και 
καταγράφονται κοινά στοιχεία που οδηγούν στην αναγνώρισή τους.

 Ανακαλούνται οι γνώσεις της προηγούμενης ενότητας, του ψηφιακού 
αποτυπώματος, ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά πως οι διαδικτυακές 
μας ενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο λήψης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

 Τέλος, καταγράφονται τρόποι αποφυγής των ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων.



3. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα-Στόχοι

 Οι μαθητές/τριες να
 τηρούν κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του διαδικτύου
 τηρούν κανόνες ασφαλείας όταν μιλούν διαδικτυακά
 να διακρίνουν τα προσωπικά δεδομένα που δεν πρέπει να 

δημοσιοποιούν
 να αναφέρουν τρόπους αντιμετώπισης όταν αισθάνονται άβολα ή 

κίνδυνο
 είναι ικανοί να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν ισχυρούς κωδικούς 

πρόσβασης.



3.1. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

 Ιδεοθύελλα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου
 Αναμένεται να αναφερθεί η επικοινωνία, τα παιχνίδια και διάφορα 

κοινωνικά δίκτυα.
 Εστιάζουμε στην επικοινωνία που προσφέρουν οι παραπάνω χρήσεις 

και προβληματίζουμε τους μαθητές με το ερώτημα, αν θα ένιωθαν την 
ίδια  ασφάλεια να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο σε αγνώστους στον 
δρόμο.

 Τονίζεται ο κίνδυνος που κρύβεται στην ανωνυμία του διαδικτύου.
 Στη συνέχεια καταγράφουν σε ομάδες ποιες πληροφορίες δίνουν σε 

συνομιλίες κι έπειτα οι ομάδες κρίνουν μεταξύ τους αν πρόκειται για 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.



3. 2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

 Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις ορθές απαντήσεις και συμπληρώνει, 
αν έχει παραληφθεί κάτι.

 Ακολουθεί σενάριο όπου κάποιο παιδί συνομιλεί με κάποιον άγνωστο 
που προσποιείται τον ανήλικο.

 Οι μαθητές/τριες κρατούν σημειώσεις για όσα τους προβληματίζουν.
 Μετά από συζήτηση διαμορφώνονται κανόνες προστασίας και 

δημιουργείται μία αφίσα.
 Επίσης, κατηγοριοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες και τα παιδιά 

ζωγραφίζουν μία καρδιά μέσα στην οποία γράφονται τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα.



3.3. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

 Η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές με ποιους τρόπους μπορούν να 
προφυλάξουν τα πράγματά τους (λουκέτα, κλειδαριές κ.λπ).

 Γίνεται παραλληλισμός με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 
ανακαλώντας την πρότερη γνώση και οι μαθητές προβληματίζονται με 
το ερώτημα, αν θα έδιναν σε κάποιον άγνωστο το κλειδί του σπιτιού 
τους ή του κουμπαρά τους.

 Διακρίνουν την ανάγκη χρήσης ισχυρού κωδικού πρόσβασης
 Παρουσιάζονται κανόνες δημιουργίας ισχυρού κωδικού πρόσβασης και 

τα παιδιά σε ένα φυλλάδιο καλούνται να δημιουργήσουν τους δικούς 
τους κώδικες, τους οποίους παρουσιάζουν, δεχόμενοι την 
ανατροφοδότηση των συμμαθητών τους.



4.Πνευματικά δικαιώματα-Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να εξηγούν την έννοια των 

πνευματικών δικαιωμάτων.
αναφέρουν ορθά την πηγή μιας ιστοσελίδας.
αναζητούν μία ιστοσελίδα βάσει της πηγής της.



4.1.Πνευματικά δικαιώματα

 Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν σε εφαρμογή ζωγραφικής ένα 
δικό τους έργο. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός τους ρωτάει, αν θα 
ήθελαν να βάλουν τα ονόματά τους τυχαία κάτω από τις ζωγραφιές 
άλλων. Ενδεχομένως ορισμένοι μαθητές να απαντήσουν καταφατικά, 
ωστόσο, κάποιοι θα αρνηθούν. Αυτοί καλούνται να δικαιολογήσουν την 
άρνησή τους. Στη συζήτηση στην ολομέλεια εισάγεται ο όρος της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ερμηνεύοντας την έννοια πως οτιδήποτε 
«φτιάχνουμε με το μυαλό μας μάς ανήκει. Αναφέρονται τρόποι 
κατοχύρωσης των έργων μας και η σημαντικότητα αναφοράς των 
πηγών. Επίσης αναφέρεται και η έννοια της λογοκλοπής.



4.2. Πνευματικά δικαιώματα 

Στη συνέχεια, δίνεται ένα θέμα προς 
διερεύνηση στο διαδίκτυο και οι 
μαθητές/τριες σε ομάδες αναζητούν υλικό 
σε διάφορες ιστοσελίδες, τις οποίες 
αναφέρουν στο γραπτό τους ως πηγές.



5. Ασφαλής πλοήγηση-Στόχοι

 Οι μαθητές-τριες να 
 αναγνωρίζουν ασφαλείς ιστοσελίδες
 διακρίνουν το σύμβολο μιας ασφαλούς ιστοσελίδας
 ερμηνεύουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 αντιλαμβάνονται παραπλανητικές πληροφορίες
 κρίνουν πότε θα συμβουλεύονται κάποιον ενήλικα σε περίπτωση που 

αντιληφθούν κάτι ανησυχητικό.



5. 1. Ασφαλής πλοήγηση 

 Σε φυλλάδιο εργασίας οι μαθητές/τριες καταγράφουν τις ιστοσελίδες 
που επισκέπτονται συχνά και τις παρουσιάζουν μεταξύ τους. Στη 
συνέχεια αναφέρουν σε ποιες από αυτές χρειάστηκε να κάνουν 
εγγραφή. Παρουσιάζεται μία λίστα στοιχείων που πρέπει να 
υποστηρίζουν οι ιστοσελίδες, ώστε να χαρακτηρίζονται ασφαλείς. 
Έπειτα, δίνεται ένα φυλλάδιο με ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι 
μαθητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν με την ομάδα τους τα 
στοιχεία που διακρίνουν ασφαλείς ιστοσελίδες και μη ασφαλείς. 
αντίστοιχα.

 Επισημαίνεται επίσης ότι οι ιστοσελίδες διαφέρουν ως προς την 
αξιοπιστία τους και δίνεται φυλλάδιο με συγκεκριμένα κριτήρια.



5.2. Ασφαλής πλοήγηση 

 Σε επόμενο βήμα η εκπαιδευτικός  ανοίγει μία μηχανή αναζήτησης που 
έχει σχεδιαστεί για παιδιά και προτείνει ένα θέμα αναζήτησης σε 
ομάδες. Οι μαθητές, αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, αναφέρουν 
τι είδους ιστοσελίδες εμφανίστηκαν και τις συγκρίνουν με τις 
ιστοσελίδες κοινών μηχανών αναζήτησης.



5.3.  Ασφαλής πλοήγηση 

 Στους μαθητές/τριες παρουσιάζονται ψηφιακά επεξεργασμένες 
φωτογραφίες και καλούνται να εντοπίσουν μη πραγματικά στοιχεία. 
Στη συνέχεια παρατηρούν εικόνες διασήμων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και τις συγκρίνουν με μη επεξεργασμένες. 
Προβληματίζονται για το ποιοι είναι οι λόγοι που κάποιος θέλει να 
επεξεργάζεται τις φωτογραφίες του και να θέλει να φαίνεται  άψογος. 

 Έπειτα παρουσιάζεται η περίπτωση μίας μαθήτριας που θεωρεί τον 
εαυτό της άσχημο και τον συγκρίνει με την αγαπημένη της ηθοποιό. Τα 
παιδιά επιχειρηματολογούν για να την πείσουν να αγαπήσει τον εαυτό 
της.



Αξιολόγηση/Διάχυση

 Μετά από κάθε ενότητα υπήρχε φυλλάδιο αξιολόγησης, ενώ οι 
συζητήσεις μεταξύ των παιδιών λειτουργούσαν ανατροφοδοτικά.

 Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά κατέγραψαν συμβουλές για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
σχολείου https://blogs.sch.gr/8dimrodou/archives/3504

 και παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για την ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2022 που διοργανώθηκε από το Διαπεριφερειακό Θεματικό 
Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 
https://blogs.sch.gr/8dimrodou/archives/3637

https://blogs.sch.gr/8dimrodou/archives/3504
https://blogs.sch.gr/8dimrodou/archives/3637


Συμβουλές



Κουίζ για τη ασφάλεια στο διαδίκτυο



Παρουσίαση προγράμματος
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