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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Όνομα Ενότητας: Κριτικός Γραμματισμός  

Υπο-Ενότητα 4 Τίτλος: Γραμματισμός των μέσων έναντι διαδικτυακής ασφάλειας 

Σχέδιο Μαθήματος 6 – Αναζητώντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο (μέρος 2) 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος 

Στόχος του μαθήματος είναι, να ευαισθητοποιήσει τους παραλήπτες/ μαθητές σχετικά 
με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ είναι ψηφιακά εγγράμματοι. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός 

● Τάξη 

● Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

● Υπολογιστής/ Laptop 

● Προτζέκτορας 

● Λευκός πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 

 

Εργαλεία/ Υλικά 

● Χαρτί A3  

● Αυτοκόλλητες σημειώσεις 

● Συνοδευτικό υλικό 1 

● Συνοδευτικό υλικό 2 

● Συνοδευτικό υλικό 3 

 

Βασικές Εργασίες 

1. Έναρξη της συνάντησης : υπενθυμίζουμε πληροφορίες από προηγούμενα 

εργαστήρια  (5 λεπτά) 

 
2. Εργασία 1: Διαφορά μεταξύ HTTP και HTTPS (10 λεπτά) 

 

1.1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν μια εργασία στο φύλλο εργασίας  (βλ. 
Συνοδευτικό υλικό 1) 
 

3. Εργασία 2:  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (10 λεπτά) 
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Επί του παρόντος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δημοφιλή μέρη για 
εικονικές συναντήσεις και σχόλια, ειδικά κατά τη διάρκεια του Covid. Ενθαρρύνουν 
τους χρήστες να μοιράζονται τη ζωή τους με άλλους. Θεωρητικά, δεν υπάρχει τίποτα 
κακό σε αυτό. Ωστόσο, είναι ένας τρόπος να παραιτηθούμε από την ιδιωτικότητα μας. 
Η παροχή μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών σχετικά με τον εαυτό μας δημιουργεί τον 
κίνδυνο, αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Είναι σύνηθες να 
ανταλλάσσονται και να χρησιμοποιούνται δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. 
Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε έγκλημα στον κυβερνοχώρο:  π.χ.  παρακολούθηση. 
 
2.1. Συζήτηση: Πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
Παραδείγματα: 

● Περιορίστε την ανάρτηση φωτογραφιών, πληροφοριών για τον εαυτό σας. 

● Μην συναινείτε στην αποστολή προσφορών μάρκετινγκ. 

● Εξαιρεθείτε από την παροχή των στοιχείων σας. 

● Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που λαμβάνετε από φίλους. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί τους, να ρωτήσετε αν ο σύνδεσμος είναι ασφαλής. 

● Χρησιμοποιήστε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. 

● Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς. 

● Ενημερώστε το λογισμικό. 

● Περιορίστε την κοινή χρήση της τοποθεσίας σας. 

● Μην στέλνετε προσωπικά δεδομένα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

e-mail, SMS. Είναι καλύτερο να το κάνετε αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά, σε 

ένα ασφαλές μέρος. 

● Ελέγχουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.  

ιδιωτικό προφίλ). 

 
4. Εργασία 3: Ηλεκτρονική τραπεζική (15 λεπτά) 

 
3.1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα λαμβάνει μια κάρτα με μία 
λέξη κλειδί (βλ. Συνοδευτικό υλικό 2).  Θα πρέπει να γράψουν τις ιδέες τους, για το 
πώς να προστατευτούν κατά τη χρήση του προϊόντος. 

● Ηλεκτρονικός τραπεζικός λογαριασμός 

● Πιστωτική κάρτα 

● Τραπεζική εφαρμογή για κινητά 

3.2 Παρουσίαση και συζήτηση ιδεών, αναζήτηση πρόσθετων λύσεων. 
● Θέματα σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού (εμφάνιση, 

αποθήκευση), https, την εμφάνιση του λουκέτου, την αποθήκευση της κάρτας 

πληρωμής, τον αριθμό PIN, τον αριθμό επαλήθευσης CVC, τη χρήση της κάρτας 

ή τη σύνδεση στο λογαριασμό σε δημόσιους χώρους, κλοπή κάρτας, τηλέφωνο 

- κλείδωμα οθόνης, χρήση από την τράπεζα μέσω του δημόσιου δικτύου, 

ασφάλιση του τηλεφώνου κ.λπ.) 
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5. Εργασία 4: Ψεύτικα e-mails – ηλεκτρονικό ψάρεμα (15 λεπτά) 

 
4.1 Οι συμμετέχοντες θα δουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 
σταλεί στα εισερχόμενα ενός ιδιωτικού λογαριασμού (βλ. Συνοδευτικό υλικό 3). 
Πρέπει να κρίνουν την αξιοπιστία του. 
 

6. Εργασία 5: Σύνοψη (5 λεπτά) 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Γραμματισμός των μέσων έναντι 

ασφάλειας στο διαδίκτυο 

 

Αντιστοίχιση σελίδων στην κατάλληλη στήλη. Ποιες σελίδες πρέπει να ξεκινούν 
με https; 

 

Αρ. Ιστοσελίδα  HTTPS  

1. Ιστότοποι ηλεκτρονικής τραπεζικής  

2. Ιστοσελίδες γραφείων συναλλάγματος  

3. Πύλες που προσφέρουν δάνεια  

4. Ιστοσελίδες με ειδήσεις  

5. Διαδικτυακά καταστήματα  

6. Ιστότοποι που προσφέρουν πληρωμές με πιστωτικές κάρτες  

7. Πύλες με δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης χρηστών  

8. 
Σελίδες που σας επιτρέπουν να εισάγετε προσωπικά 
δεδομένα 

 

 



| Σελίδα 5 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

Submission Number: 2019-1-PT01-KA204-060701 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Γραμματισμός των μέσων έναντι 

ασφάλειας στο διαδίκτυο 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Γραμματισμός των μέσων έναντι 

ασφάλειας στο διαδίκτυο 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
 

 

 

 



| Σελίδα 7 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

Submission Number: 2019-1-PT01-KA204-060701 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Γραμματισμός των μέσων έναντι 

ασφάλειας στο διαδίκτυο 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3: Γραμματισμός των μέσων έναντι 

ασφάλειας στο διαδίκτυο 

 

Γειά σας (το όνομά σας)! 

Ήσασταν τυχεροί και το e-mail σας επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην 

κλήρωσή μας. Έχετε τη μοναδική ευκαιρία να κατεβάσετε μία δωροεπιταγή 

Decathlon αξίας 2000 ευρώ! 

Τι πρέπει να κάνετε; Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας πατώντας ΕΔΩ. 

Βιαστείτε! Ο αριθμός των δωροκαρτών Decathlon αξίας 2.000 ευρώ είναι 

περιορισμένος! 

Καλή τύχη!

 

 


