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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

Όνομα Ενότητας: Επικοινωνία και Συνεργασία 

Υπο-Ενότητα 4 Τίτλος: Ψηφιακή Πολιτότητα  

Σχέδιο Μαθήματος 34  –  Ψηφιακά  Δικαιώματα & Υποχρεώσεις, Ψηφιακή Ασφάλεια & Ιδιωτικότητα, 
Ψηφιακή Υγεία & Ευεξία 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι η παροχή όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, την ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα και την ψηφιακή υγεία και 
ευεξία. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προτζέκτορας 

 Λευκός Πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 

Εργαλεία/ Υλικά 

 Συνοδευτικό υλικό 1 

 Συνοδευτικό υλικό 2 

 Συνοδευτικό υλικό 3 
 

Βασικές εργασίες  

1. Εργασία 1: Εισαγωγή στα ψηφιακά  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
 
1.1 Ξεκινήστε την εργασία με το βίντεο: 
  https://www.youtube.com/watch?v=q5L-kTUtQ_c&ab_channel=SaraVassallie  
(3 λεπτά) 
 
1.2  Ερωτήσεις για το βίντεο (15  λεπτά)  

 Τι είναι τα «ψηφιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις»   

 Γιατί τα ψηφιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις είναι σημαντικά;  
 
 

2. Εργασία 2:  Ψηφιακά  δικαιώματα και υποχρεώσεις 
 
2.1  Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν, τι είναι τα «Ψηφιακά Δικαιώματα 
και οι Υποχρεώσεις»  στην ψηφιακή πολιτότητα (βλέπε Συνοδευτικό υλικό 1)  (20  
λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=q5L-kTUtQ_c&ab_channel=SaraVassallie
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3. Εργασία 3: Εισαγωγή στην ψηφιακή  ασφάλεια και ιδιωτικότητα 

 
3.1 Ξεκινήστε την εργασία με το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=TTZERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber 
  (3 λεπτά) 
 
3.2 Ερωτήσεις για το βίντεο (15  λεπτά)  

 Τι είναι η «ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα»;   

 Γιατί η ψηφιακή ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι σημαντικές;  
 

4. Εργασία 4:  Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα 
 
4.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν, τι είναι η «Ψηφιακή Ασφάλεια και 
Ιδιωτικότητα»  στην ψηφιακή πολιτότητα (βλέπε Συνοδευτικό υλικό 2)  (20 
λεπτά) 
 
4.2 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να παρέχουν στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ένα 
σύνδεσμο ενός διαδικτυακού παιχνιδιού για την «Ψηφιακή Ασφάλεια και 
Ιδιωτικότητα»  https://phishingquiz.withgoogle.com/ (10 λεπτά) 
 
4.3 Οι μαθητές θα πρέπει, να αρχίσουν να παίζουν το διαδικτυακό παιχνίδι και να 
εξερευνήσουν τι είναι η ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα  (15  λεπτά) 
 

5. Εργασία 5: Εισαγωγή στην  ψηφιακή υγεία και ευεξία 
 
5.1 Ξεκινήστε την εργασία με το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=0oXcJJPz7AA&ab_channel=MelissaKlein  (3 
λεπτά) 
 
5.2 Ερωτήσεις για το βίντεο (15  λεπτά)  

 Τι είναι η «ψηφιακή υγεία και ευεξία»;   

 Γιατί η ψηφιακή υγεία και ευεξία είναι σημαντική;  
 

6. Εργασία 6:  Ψηφιακή υγεία και ευεξία 
 
6.1 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να εξηγήσουν, τι είναι η «Ψηφιακή Υγεία και 
Ευεξία»  στην ψηφιακή πολιτότητα (βλέπε Συνοδευτικό υλικό 3)  (20 λεπτά) 
 
6.2 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει, να παρέχουν στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ένα 
σύνδεσμο ενός διαδικτυακού παιχνιδιού για την «Ψηφιακή Υγεία και Ευεξία 
https://plato.algonquincollege.com/ac-library/healthWellness/story_html5.html  
(10 λεπτά) 
 
6.3 Οι ενήλικες μαθητές πρέπει, να αρχίσουν να παίζουν το διαδικτυακό παιχνίδι 
και να εξερευνήσουν τι είναι η ψηφιακή υγεία και ευεξία (15  λεπτά) 
 

7. Εργασία 7: Σύνοψη (10 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=TTZERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber
https://www.youtube.com/watch?v=TTZERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber
https://phishingquiz.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0oXcJJPz7AA&ab_channel=MelissaKlein
https://plato.algonquincollege.com/ac-library/healthWellness/story_html5.html
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Ψηφιακά  δικαιώματα και 

υποχρεώσεις 

  

Ψηφιακά Δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις: 

 
Όπως και στον πραγματικό κόσμο, 
υπάρχουν δικαιώματα και ευθύνες 
για τον καθένα μας, έτσι, το ίδιο 
ισχύει και για τις ψηφιακές 
κοινότητες! Τα άτομα πρέπει να 
κατανοήσουν, ότι τους παρέχονται 
μεν ευκαιρίες, όπως η πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο και τα διαδικτυακά 
προϊόντα και εργαλεία, αλλά 
πρέπει επίσης, να ακολουθούν 
κανόνες, να γνωρίζουν τους 
πιθανούς κινδύνους και να 
συμμετέχουν στην προστασία 
τόσο των ίδιων όσο και των άλλων. 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ψηφιακή ασφάλεια και 
ιδιωτικότητα: 

 
Είναι ευθύνη όλων των 
διαδικτυακών χρηστών, να 
προστατεύουν τα εργαλεία και τα 
δεδομένα τους, έχοντας λογισμικό 
και εφαρμογές που αποτρέπουν 
τις διαδικτυακές εισβολές. Καθώς 
είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας, 
όλοι έχουν ευθύνη για την 
ασφάλεια. 
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 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3: Ψηφιακή υγεία και ευεξία 

 

Ψηφιακή Υγεία και Ευεξία: 
 

Η τεχνολογία μας επέτρεψε να 
αγοράζουμε και να πουλάμε 
προϊόντα και υπηρεσίες από και 
προς όλο τον κόσμο. Αυτό 
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. 
Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
ενέχει κινδύνους. Τα άτομα θα 
πρέπει να τους γνωρίζουν και να 
ξέρουν, πώς να τους 
αντιμετωπίζουν προκειμένου να 
παραμένουν ασφαλείς στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. 


