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Πρόγραμμα Μαθήματος
Τίτλος: Μείνετε Ασφαλείς Online
Επίπεδο τάξης: Α’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου
Χρόνος: 50 λεπτά

Στόχοι
▪

Ο μαθητής θα εξερευνήσει πιθανούς κινδύνους και πλεονεκτήματα της χρήσης πληροφοριών και
τεχνολογίας

▪

Ο μαθητής θα εξερευνήσει έννοιες σχετικές με την προώθηση της υγείας και την ασφάλεια online

▪

Θα αναλύσει τον αντίκτυπο του internet και την επιρροή της οικογένειας, των συνομηλίκων, της
κουλτούρας, των media και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του παιδιού.

Μέθοδοι & Υλικό
▪

Ατομική εργασία

▪

Σύνδεση στο internet

▪

Ομαδική συζήτηση

▪

Υπολογιστές/Projector/Οθόνη/Τηλεόραση για

▪

Χρήση στην τάξη του moderation tool

παρακολούθηση βίντεο
Παρουσίαση Power Point
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Περιγραφή του Μαθήματος
Τίτλος

Χρόνος

Στόχος

Περιγραφή Δραστηριότητας

Μέθοδοι & Υλικό
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Πώς ορίζουν οι μαθητές τις Διαταραχές Εξάρτησης;
Ο ρόλος
των Social
Media

20’

Κατανόηση
της
επίδρασης
του internet

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ξεκάθαρα πόσο
εθιστικά μπορεί να είναι τα social media. Είμαστε

Ομαδική συζήτηση

ασφαλείς online;
Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης των social me-

Παρουσίαση Power Point

dia και της αύξησης των ναρκισσιστικών
χαρακτηριστικών. ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΕΣ;
Άσκηση 1: Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές
να ορίσουν το ναρκισσισμό και να συζητήσουν την
ιδέα ότι η σημερινή τεχνολογία, ειδικά τα social
media, μπορεί να κάνουν τα άτομα ναρκισσιστές.
Σκεφτείτε υπέρ/κατά για την επίδραση του
internet.
Οδηγίες – συζητήστε το θέμα:
- Νιώθετε ότι τα σημερινά social media, και η
τεχνολογία γενικότερα, μας κάνουν ναρκισσιστές;
Ατομική και ομαδική
- Ρωτώντας τους μαθητές για τη χρήση της
τεχνολογίας τους ενθαρρύνετε να σκεφτούν κριτικά
και ν’ αναλύσουν την κοινωνία τους ως σύνολο.

εργασία

Ορίστε το ναρκισσισμό. Ρωτήστε τους μαθητές αν
πιστεύουν ότι τα social media μας κάνουν
ναρκισσιστές. Χωρίστε την τάξη σε δύο πλευρές
(μια υπέρ του ναι, η άλλη υπέρ του όχι) και αλλάξτε
τους θέση ανάλογα με τη γνώμη τους. Έπειτα
ζητήστε τους να αιτιολογήσουν την άποψή τους.
Συμπέρασμα: Το Internet είναι ένα πολύ σημαντικό
μέρος της ζωής της νέας γενιάς στην κοινωνία.
Λόγω της νέας γενιάς, μια νέα κουλτούρα
επηρεάζει τη ζωή μας, δημιουργώντας: την
κουλτούρα

των

selfies,

προπαγάνδα,

άγχος,

σύγκριση, κατάθλιψη.

Ασφαλής
χρήση του
Internet

25’

Να είναι σε

Αφού δείτε το βίντεο, κάντε μια συζήτηση στην

Παρακολούθηση βίντεο

θέση να

τάξη:

στο Youtube:

αναγνωρίσου
ν
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ασφαλείας

Άσκηση 2: Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές
να συζητήσουν για το internet, οι προτάσεις είναι
ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ:

https://www.youtube.com
/watch?v=ml2Xoqkhjek
Projector/Οθόνη/Τηλεόρα
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στο INTER-

•

NET

Το internet μπορεί να είναι ένα τέλειο μέρος ή

ση για παρακολούθηση

ένα τρομακτικό μέρος αν δε διαχειριστεί

βίντεο

σωστά.
•

Το

internet είναι ένα μέρος απόκτησης

πληροφοριών.
•

Ποτέ

μη

δίνετε

Συζήτηση στην τάξη με
τους μαθητές

πληροφορίες

χωρίς

τη

συγκατάθεση του γονέα.
•

Το internet είναι ένα τέλειο εργαλείο!

•

Το internet είναι διασκεδαστικό αλλά οι
άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί.
Ομαδική συζήτηση

•

Το internet δεν είναι πάντα γεμάτο αλήθεια.

•

Το internet μπορεί να είναι ένας τρόπος να
γνωρίσεις ανθρώπους.

- Ζητήστε απ’ τους μαθητές να σκεφτούν πώς ήταν
η ζωή πριν το Internet. Πείτε τους να γράψουν

Ομάδες εργασίας

όλες τις διαφορές που μπορούν να σκεφτούν και
να μοιραστούν τις απαντήσεις με ένα συμμαθητή.
- Ρωτήστε τους μαθητές «Πιστεύετε ότι εμείς, σαν
κοινωνία, είμαστε εθισμένοι στην τεχνολογία;».
Δώστε στους μαθητές χρόνο να μιλήσουν σε
ζευγάρια ή μικρές ομάδες κι έπειτα να μοιραστούν
με τη τάξη τις απόψεις τους.
Καλέστε τους μαθητές να φτιάξουν μια αφίσα με
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ασφάλειας στο INTERNET – Πώς να
κρατήσετε τα παιδιά ασφαλή Online.
Αξιολόγηση

5’

Οι μαθητές

Ανατροφοδότηση της τάξης – Ζητήστε απ’ τους

Ανατροφοδότηση (Feed-

δίνουν feed-

μαθητές σας να βρουν το Top 3 αποκτηθέντων

back)

back

γνώσεων.

Παραπομπές & επιπλέον υλικό

2018-1-UK01-KA201-048001

▪

https://medium.com/swlh/is-social-media-making-us-narcissistic-fa8b835e866b

▪

https://www.getsafeonline.org/protecting-your-computer/safe-internet-use/

▪

Βίντεο να προβληθεί στην τάξη: https://www.youtube.com/watch?v=ml2Xoqkhjek

▪

https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/how-to-stay-safe-online/

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

