Γυµνάσιο Γαζίου

Σχέδιο µαθήµατος µε τίτλο:
Όποιος στο ∆ιαδίκτυο "περπατά", αφήνει πίσω του
…. προσωπικά δεδοµένα
Οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό
1η διδακτική ώρα:
Μετά από µια εισαγωγή για το θέµα της διδασκαλίας µοιράζουµε στα παιδιά το φύλλο
εργασίας. Στη δραστηριότητα 1 συζητάµε µαζί τους µερικά από τα θετικά του
∆ιαδικτύου που µπορεί να γίνουν αρνητικά αν δεν κάνουµε ορθή χρήση και
συµπληρώνουν στο α) µοιραζόµαστε µε όλους; στο β) είναι πάντα αυτός που φαίνεται;
στο γ) ό,τι βρίσκουµε στο ∆ιαδίκτυο είναι πάντα αληθινό; και στο δ) υπερβολικά µε
κίνδυνο να πάθουµε εξάρτηση/εθισµό;
Στη συνέχεια ζητάµε από τους µαθητές µας να σηκώνουν το χέρι τους όσοι έχουν θετική
απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήµατα:
α) Πόσοι έχουν κινητό; β) Πόσοι έχουν Ιnstagram; γ) Πόσοι έχουν viber; κλπ και
επισηµαίνουµε την ευκολία µε την οποία µας παρείχαν τα προσωπικά τους δεδοµένα
χωρίς να ρωτήσει κάποιος γιατί τα ζητάµε ή πώς θα τα χρησιµοποιήσουµε. Έπειτα, τους
ρωτάµε αν έχουν ακούσει για τον GDPR/ΓΚΠ∆ και γράφουµε στον πίνακα τα αρχικά µε
αγγλικά και ελληνικά γράµµατα.
Ζητάµε από τους µαθητές µας να συµπληρώσουν τα κενά στη δραστηριότητα 2 (Γενικός
Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων), συζητάµε τον όρο «Προσωπικά ∆εδοµένα» για να
κατανοήσουν την έννοιά του, αναφέρουµε σύντοµα 2-3 από όλα τα δικαιώµατα των
πολιτών (πχ. δικαίωµα ενηµέρωσης, δικαίωµα στη λήθη κλπ.) και τους δίνουµε το link
https://saferinternet4kids.gr/gdpr/ για περισσότερη ενηµέρωση στο σπίτι.
Η δραστηριότητα 3 µπορεί και να παραλειφθεί αν µας πιέζει ο χρόνος, διαφορετικά
πρέπει να έχουµε δώσει από το προηγούµενο µάθηµα το link http://gymgaziou.ira.sch.gr/images/pdf_files/privacy.pdf του άρθρου να το έχουν διαβάσει από το σπίτι
τους και στην τάξη να το συζητήσουµε σύντοµα και να δώσουµε έµφαση στο ότι οι
διάφορες εφαρµογές µας παρέχουν υπηρεσίες αλλά ως αντάλλαγµα µας παίρνουν
προσωπικά δεδοµένα, των οποίων η επεξεργασία ενδέχεται µελλοντικά να επηρεάσει
αρνητικά τη ζωή µας (πχ. σπουδές , εργασία κλπ.)
Στη δραστηριότητα 4 λέµε στα παιδιά να γράψουν στο πλαίσιο τι άλλο θα µπορούσε να
είναι προσωπικό δεδοµένο, φροντίζοντας να πούµε και εµείς ένα-δύο που δεν είναι πολύ
προσωπικά, όπως πχ. χώρα καταγωγής, όνοµα κατοικίδιου κλπ. Στη συνέχεια, τους λέµε
να κυκλώσουν αυτά που είναι πολύ προσωπικά και δε θα πρέπει να τα δηµοσιεύουµε στο
∆ιαδίκτυο. Επισηµαίνουµε ότι αν κάποιος ξέρει κάτι για εµάς, µπορεί να µας υποδυθεί
(κλοπή ταυτότητας) ή να µας εκφοβίσει κλπ. Έπειτα, τα ρωτάµε «Πώς αποκαλύπτουµε
προσωπικά δεδοµένα χωρίς να το συνειδητοποιούµε;» και περιµένουµε ή φροντίζουµε να
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ακουστούν απαντήσεις, όπως πχ. αν δεν έχουµε ιδιωτικό προφίλ, µέσω φωτογραφιών,
βίντεο ή σχολίων που δηµοσιεύουµε, µέσω εφαρµογών που κατεβάζουµε, µέσω
φυλλοµετρητών όταν πλοηγούµαστε στο ∆ιαδίκτυο κλπ.

Και συνεχίζουµε στη δραστηριότητα 5 µε το ερώτηµα: «Πώς µπορεί κάποιος να µας
εξαπατήσει και να µας πάρει προσωπικά δεδοµένα;» Εξηγούµε σύντοµα µε ένα
παράδειγµα τι είναι το phishing και ποιες οι συνέπειες, (πχ. αποστολή αληθοφανούς
ηλεκτρονικού µηνύµατος από µία τράπεζα κλπ.)

2η διδακτική ώρα
Ξεκινάµε τη δραστηριότητα 6 µε το ερώτηµα: «Είµαστε αόρατοι στο ∆ιαδίκτυο;» Μετά
την απάντηση του ερωτήµατος συµπληρώνουν στο φυλλάδιο την πρόταση: Όποιος στο
∆ιαδίκτυο «περπατά» αφήνει πίσω του ψηφιακά αποτυπώµατα. Στη συνέχεια τους ζητάµε
να γράψουν ποια ψηφιακά αποτυπώµατα αφήνουµε κάθε φορά που χρησιµοποιούµε το
∆ιαδίκτυο. Επισηµαίνουµε ότι όλα αυτά καθορίζουν την ψηφιακή µας φήµη, δηλαδή τον
τρόπο µε τον οποίο µας βλέπουν οι άλλοι, κάτι το οποίο θα επηρεάσει σηµαντικά τη ζωή
µας στο µέλλον θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε τα αποτυπώµατα που έχουµε αφήσει. (πχ.
φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια, likes, cookies, µηνύµατα, αναζητήσεις …). Τους ζητάµε να
ελέγχουν τακτικά την ψηφιακή τους φήµη, (Google το ονοµατεπώνυµό τους).
Στη δραστηριότητα 7 µαθαίνουµε να δηµιουργούµε ισχυρούς κωδικούς που δε θα τους
ξεχνάµε, γι’ αυτό ζητάµε από τους µαθητές µας να γράψουν µια αγαπηµένη τους
συνήθεια και να υπογραµµίσουν τον πρώτο χαρακτήρα σε κάθε λέξη και τα σηµεία στίξης.
Πχ. «Κάθε Τρίτη, Πέµπτη και Σάββατο πηγαίνω κολυµβητήριο για 2ωρη προπόνηση!»
Έπειτα, να τοποθετήσουν τα υπογραµµισµένα µε λατινικούς χαρακτήρες στα κουτάκια και
έτσι θα προκύψει ένας πολύ ισχυρός κωδικός µε περισσότερα από 8 ψηφία, κεφαλαία,
πεζά, σηµεία στίξης και αριθµούς.
Ξεκινάµε τη δραστηριότητα 8 µε
Μετά τους ζητάµε να ζωγραφίσουν
ίδιο. Σχολιάζουµε ότι τώρα τα
παρακολουθούν και αυτό πρέπει
χρησιµοποιούµε το ∆ιαδίκτυο.

το ερώτηµα αν τα 3 σχηµατάκια τους δείχνουν κάτι.
δύο µατάκια σε κάθε σχήµα και τους ξαναρωτάµε το
σχηµατάκια µοιάζουν µε πλασµατάκια που µας
να το έχουµε στο µυαλό µας κάθε φορά που

Καταλήγουµε στο ερώτηµα της δραστηριότητας 9 και περιµένουµε η απάντηση να είναι
ΝΑΙ, αλλά µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζουµε κάποιες καλές πρακτικές για να
προστατεύουµε τα προσωπικά µας δεδοµένα και να παραµένουµε ασφαλείς στο
∆ιαδίκτυο. Στη συνέχεια µοιράζουµε το φυλλάδιο µε τίτλο: «Προσωπικά δεδοµένα» και
ανάλογα µε το χρόνο που έχουµε συζητάµε τις καλές πρακτικές.
Κλείνουµε µε τη συµπλήρωση του quiz στη δραστηριότητα 10, αν υπάρχει χρόνος,
διαφορετικά τους ζητάµε να το συµπληρώσουν στο σπίτι.
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