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Σχέδιο συνεδρίας (για εκπαιδευτές) 

 

Κατευθυντή
ριες 
γραμμές 

Το σχέδιο συνεδρίας έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους 

εκπαιδευτές κατά την εφαρμογή της ενότητας κατάρτισης. 

Με βάση το πρόγραμμα κατάρτισης που καθορίστηκε για την 

ενότητα 0, παρουσιάζεται ένα σύνολο πρακτικών 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση όλων των 

περιεχομένων κατάρτισης που ορίζονται για την ενότητα αυτή- 

στην παροχή στους εκπαιδευτές παιδαγωγικών πόρων για την 

υλοποίηση της κατάρτισης, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες 

και το προφίλ των εκπαιδευομένων. 

Για κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα παρουσιάζονται ο στόχος 

της, οι πόροι και οι μέθοδοι που απαιτούνται για την υλοποίησή 

της, καθώς και μια ένδειξη του χρόνου που απαιτείται για την 

εκτέλεσή της.  

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν επιπλέον χρόνο για την 

προετοιμασία των εκπαιδευτών. 

Θα πρέπει να προβάλλετε το βίντεο ID.0.0 στην αρχή της 

εκπαίδευσης. 

 Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα 

καλωσορίσματος των συμμετεχόντων 

Στόχος: Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να 

καλωσορίσει την ομάδα, να ενεργοποιήσει την 

ομάδα και να συμβάλει σε ένα καλό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

Μέθοδοι και πόροι:  

ID. 0.1.1. Δραστηριότητα καλωσορίσματος 

ομάδας: Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

ζωγραφίσουν κάτι που βρίσκουν φοβερό και να 

εξηγήσουν γιατί. Για αυτή τη δραστηριότητα θα 

χρειαστείτε χαρτί, μολύβια και χρωματιστά στυλό.  

Αυτή είναι μια πρόταση, είστε ελεύθεροι να 

επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

εισαγωγής/σπασίματος πάγου.  
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Δραστηριότητα 2: Τι χρειάζομαι για να 

συνδεθώ στο διαδίκτυο;   

Στόχος: Η πρώτη δραστηριότητα θα δώσει στους 

συμμετέχοντες όλα τα απαραίτητα εργαλεία και 

γνώσεις για να συνδεθούν και να μπουν στο 

διαδίκτυο. Θα επικεντρωθεί στη χρήση του wifi, του 

προγράμματος περιήγησης, του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και της λήψης εφαρμογών ή της 

αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Μέθοδοι και πόροι: Για την επεξεργασία αυτής 

της δραστηριότητας υπάρχει ένα επεξηγηματικό 

power point με προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 

Επιπλέον, υπάρχουν 6 πρακτικές δραστηριότητες 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 

εφαρμόσουν στην πράξη το περιεχόμενο του 

powerpoint.  

ID.0.2.1. Σύνδεση, αναζήτηση και επικοινωνία. 

Πρακτική δραστηριότητα 0.2.1A. Βήματα 

σύνδεσης σε wifi. 

Πρακτική δραστηριότητα 0.2.1B. Βήματα για τη 

δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

PA 0.2.1C. Βήματα για να στείλετε ένα email. 

PA 0.2.1D. Βήματα έρευνας στο διαδίκτυο. 

PA 0.2.1E. Βήματα για να κατεβάσετε μια 

εφαρμογή. 

PA 0.2.1F. Βήματα για την αποστολή 

φωνητικού μηνύματος. 

Συμβουλές: Σύμφωνα με τις προηγούμενες 

γνώσεις των συμμετεχόντων, επικεντρωθείτε στις 

τρέχουσες ανάγκες τους. Εάν γνωρίζουν ήδη 

ορισμένα στοιχεία, οι εκπαιδευτές μπορούν να 

περάσουν ελεύθερα στο επόμενο στοιχείο.  
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Δραστηριότητα 3: Δημιουργία ενός ασφαλούς 

και ευχάριστου περιβάλλοντος στο διαδίκτυο  

Στόχος: Οι συμμετέχοντες να αισθάνονται 

ασφαλείς στο διαδίκτυο και να γνωρίζουν πώς να 

αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν ορισμένους από 

τους πιο σύγχρονους κινδύνους. Να εισαχθούν οι 

συμμετέχοντες στις έννοιες της προστασίας των 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.  

Μέθοδοι και πόροι: Για την επεξεργασία αυτής 

της δραστηριότητας υπάρχει ένα επεξηγηματικό 

power point με προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 

Επιπλέον, υπάρχει μια πρακτική δραστηριότητα 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 

εφαρμόσουν στην πράξη το περιεχόμενο του 

powerpoint.  

 

Μέρος 1: Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

δεδομένων  

Μέρος 2: Πρόληψη κινδύνων    

ID 0.3.1. Ένα ασφαλές και αξιόπιστο 

διαδικτυακό περιβάλλον. 

Πρακτική δραστηριότητα 0.3.1A. Βήματα για 

τον έλεγχο της ιδιωτικότητας. 
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Δραστηριότητα 4: Ψηφιακή ταυτότητα    

Στόχος: Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τι είναι 

η ψηφιακή ταυτότητα, πώς να τη διαχειριστούν και 

πώς αλληλεπιδρά με την ταυτότητα του 

"πραγματικού κόσμου".  

Μέθοδοι και πόροι: Για την επεξεργασία αυτής 

της δραστηριότητας υπάρχει ένα επεξηγηματικό 

power point με προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 

Επιπλέον, υπάρχουν 2 πρακτικές δραστηριότητες 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 

εφαρμόσουν στην πράξη το περιεχόμενο του 

powerpoint.  

 

ID 0.4.1. Ψηφιακή ταυτότητα 

Πρακτική δραστηριότητα 0.4.1A. Γκουγκλάρετε 

τον εαυτό σας 

Πρακτική δραστηριότητα 0.4.1B. Ρύθμιση του 

Google Alert 

Ορισμός της ψηφιακής ταυτότητας:   

Η ψηφιακή ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο 

ένα άτομο, ένας οργανισμός ή μια συσκευή 

εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Όλα όσα κατέχετε, 

μοιράζεστε ή κάνετε στον διαδικτυακό κόσμο. Η 

ψηφιακή σας ταυτότητα αποτελείται από διάφορα 

στοιχεία που σας αφορούν -σε ψηφιακή μορφή- τα 

οποία, όταν συνδυαστούν, σας υποδεικνύουν. 

Αυτά τα διάφορα κομμάτια ονομάζονται "ψηφιακά 

χαρακτηριστικά". Τα ψηφιακά χαρακτηριστικά 

αποτελούνται από προσωπικά δεδομένα και την 

ηλεκτρονική δραστηριότητα ενός ατόμου. Μπορεί 

να είναι τόσο εμφανή (αριθμός κοινωνικής 

ασφάλισης) όσο και λιγότερο εμφανή 

(δραστηριότητες αναζήτησης). 

Πρακτική δραστηριότητα:  

Βήμα 1: Σε ένα flipchart και σε post-it, οι 

συμμετέχοντες σημειώνουν ποια στοιχεία και 

χαρακτηριστικά επιθυμούν να εκτιμήσουν στο 
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διαδίκτυο, τι θέλουν να μοιραστούν και τι θέλουν να 

βλέπουν οι άλλοι.  

Βήμα 2: Γκουγκλάρετε τους συμμετέχοντες και 

δείτε ποιες πληροφορίες για αυτούς εμφανίζονται 

στο διαδίκτυο.   

Βήμα 3: Ομαδικός προβληματισμός: "Τι 

αποκομίζω από αυτή τη δραστηριότητα;"  
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 Δραστηριότητα 5: Διαδικτυακή συμπεριφορά   

Στόχος: Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ποια 

είναι η κατάλληλη συμπεριφορά στο διαδίκτυο και 

πώς να επικοινωνούν επαρκώς στο διαδίκτυο.  

Μέθοδοι και πόροι: παρουσίαση Powerpoint με 

έμφαση στα "do's" και "don't". Φύλλο που εξηγεί τι 

είναι η netiquette και δίνει παραδείγματα για το 

πώς να την εφαρμόζετε όταν γράφετε ένα email ή 

όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Θα γίνει παραλληλισμός μεταξύ της 

συμπεριφοράς στον "πραγματικό κόσμο" και στον 

"διαδικτυακό κόσμο". Θα δοθούν επίσης 

συμβουλές στους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν 

αυτοπεριορισμό και να μην κάνουν υπερβολική 

χρήση των ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.  

ID 0.5.1. Διαδικτυακή συμπεριφορά 

Πρακτική δραστηριότητα 0.5.1A. Netiquette 

Πρακτική δραστηριότητα 0.5.1B. 

Αυτοπεριορισμός 

Μέρος 1 : Netiquette  

Μέρος 2 : Αυτοπεριορισμός  

Πρακτική δραστηριότητα (για τη δικτυακή 

δεοντολογία)  

Βήμα 1: Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια.  

02h00m 



                                                                            

 "Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν." 

Βήμα 2: Βάλτε ένα άτομο να στείλει ένα μήνυμα 

στο σύντροφό του που παραβιάζει την εθιμοτυπία 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Βήμα 3: Ζητήστε από τον παραλήπτη να 

διορθώσει το μήνυμα και να το επιστρέψει στον 

αποστολέα. 

Πρακτική δραστηριότητα (για 

αυτοπεριορισμό):  

Βήμα 1: Κατεβάστε μια εφαρμογή που σας δείχνει 

το χρόνο που περνάτε στο διαδίκτυο. Παράδειγμα: 

"Screen Time".  

Βήμα 2: Εξερεύνηση των διαφόρων λειτουργιών 

της εφαρμογής. Αναρωτιόμαστε: Τι έμαθα για τον 

εαυτό μου εξερευνώντας τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν; 
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 Δραστηριότητα 6: Χρήση των κοινωνικών 

δικτύων  

Στόχος: Γνωρίστε ποιες διαφορετικές πλατφόρμες 

κοινωνικών δικτύων υπάρχουν, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά τους και οι διάφορες χρησιμότητές 

τους, πώς να εγγραφείτε και να μοιραστείτε 

περιεχόμενο. Π.χ.: Facebook, Twitter, Zoom.  

Μέθοδοι και πόροι: Για την επεξεργασία αυτής 

της δραστηριότητας υπάρχει ένα επεξηγηματικό 

power point με προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 

Επιπλέον, υπάρχουν 2 πρακτικές δραστηριότητες 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 

εφαρμόσουν στην πράξη το περιεχόμενο του 

powerpoint.  

ID.0.6.1. Χρήση κοινωνικών δικτύων 

Πρακτική δραστηριότητα 0.6.1A. Παιχνίδι 

μνήμης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Πρακτική δραστηριότητα:  
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"Social Media Memory Game" Αντιστοιχίστε την 

περιγραφή του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης με 

το σύμβολό του (δείτε το πρότυπο για να κόψετε 

την περιγραφή και τα λογότυπα). Μετά το παιχνίδι, 

ο εκπαιδευτής μπορεί να παρακινήσει τους 

συμμετέχοντες να μιλήσουν για την εμπειρία τους 

με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης, αν τη χρησιμοποιούν ήδη.  

Υλικό: υλικό: χαρτί, ψαλίδι, υπόδειγμα καρτών 

παιχνιδιού μνήμης κοινωνικών μέσων.  

Πρακτική δραστηριότητα 0.6.1B. Twitter 

 

 

Ζωντανή εμπειρία:   

Γράψτε μια ανάρτηση στο Twitter. Επαληθεύστε με 

τους συναδέλφους σας στον τομέα της κατάρτισης 

ότι η ανάρτηση είναι κατάλληλη.  

Παρακολουθήστε τον λογαριασμό του 

πρωθυπουργού της χώρας σας. Μοιραστείτε το με 

τους συναδέλφους σας: τι μάθατε;  
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 Ομαδικός προβληματισμός 

Στόχος: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προωθήσει 

τη σύνθεση της συνεδρίας, στην οποία οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προωθεί την 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αποφάσεις 

που έλαβαν οι συμμετέχοντες, να επανεξετάζει τα 

θέματα που καλύφθηκαν, να θέτει ερωτήσεις και, 

κατά περίπτωση/ανάγκη, να καθορίζει τις εργασίες 

για το σπίτι. 

Μέθοδοι: Θα πρέπει να δοθεί χώρος και χρόνος 

σε όλους τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν 

και να εκφράσουν τη γνώμη τους. Επειδή μπορεί 
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να μην αισθάνονται όλοι οι συμμετέχοντες 

ελεύθεροι να εκφράσουν τη γνώμη τους, ο 

εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από κάθε 

συμμετέχοντα να πει μόνο μία λέξη για αυτή τη 

συνεδρία. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να γράψουν τη 

λέξη σε ένα post-it ή ακόμη και να ζωγραφίσουν. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να γράψει κάθε λέξη σε έναν 

πίνακα ή να δημιουργήσει ένα σύννεφο λέξεων, για 

παράδειγμα. 

Διάρκεια 

 9 ώρες μαθημάτων (χωρισμένες σε συνεδρίες των 1 έως 2 

ωρών με τακτικά διαλείμματα ενδιάμεσα) + μία δραστηριότητα 

που σπάει τον πάγο (20 λεπτά).  
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