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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακή Επικοινωνία & Συνεργασία 

Τίτλος μαθήματος: Προώθηση εαυτού και Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας   

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 – Εισαγωγή στο Ψηφιακό Αποτύπωμα και στην Ψηφιακή Ταυτότητα  

Διάρκεια: 45- 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους μαθητές τους 
όρους ‘ψηφιακό αποτύπωμα’  και ‘ψηφιακή ταυτότητα’. 

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

 
Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 

 Προβολέας διαφανειών - που να δείχνει το βίντεο   
 Φορητοί υπολογιστές 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικά  Φυλλάδιο με πληροφορίες (Επισυναπτόμενο) 
 Χαρτάκια σημειώσεων 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
   

1. Δραστηριότητα 1: Να αρχίσει το μάθημα με αυτό το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I   (5 

λεπτά) 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με το βίντεο (10 λεπτά) 
Ποιο ήταν το μυστικό του ανθρώπου που διάβαζε την σκέψη;  
Πως ήξερε όλες εκείνες τις πληροφορίες;  
 

2.  Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στους όρους ‘ψηφιακό 

αποτύπωμα’ και ‘ψηφιακή ταυτότητα’ (15 λεπτά)  

2.1 Δραστηριότητα: Δείξτε στους μαθητές την ακόλουθη εικόνα (10 
λεπτά)  

https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
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Δώστε τους μερικά χαρτάκια σημειώσεων και ζητήστε τους να 
γράψουν τις απαντήσεις τους σε αυτές τις ερωτήσεις και έπειτα 
συζητήστε τες με όλη την τάξη:  

- Τι νομίζετε ότι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα;  

- Κατά την άποψη σας είναι κάτι καλό ή κακό να έχει κάποιος; 

Γιατί;  

- Έχουν όλοι ψηφιακό αποτύπωμα;  

 

2.2 Διανέμετε στους μαθητές το φυλλάδιο με όνομα ‘Ψηφιακό 
Αποτύπωμα’ το οποίο περιέχει ορισμούς και γεγονότα σχετικά με το 
ψηφιακό αποτύπωμα (επισυναπτόμενο). (15 λεπτά)  
 

3. Δραστηριότητα 3: Αξιολόγηση του Ψηφιακού 

Αποτυπώματος (15 λεπτά)  

 
Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν μερικά παραδείγματα από 
διάφορα πράγματα που κάνουν στο διαδίκτυο καθημερινά 
χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος του φυλλαδίου (Το Ψηφιακό 
Αποτύπωμα).  
 
Εξηγήστε τους ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες φτιάχνουν την 
ψηφιακή ταυτότητα του καθενός.   
 
 Διαλέξτε μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα και ρωτήστε:  
 

● Τι ‘ψηφιακά ίχνοι’ αφήνει πίσω της αυτή σας η ενέργεια; 

Ενεργό/ Παθητικό  

● Είναι κάτι που θα θέλατε να ξέρουν οι άλλοι για εσάς;  

4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

Αξιολόγηση 
Διαγώνισμα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 
Σωστό/Λάθος, Αντιστοίχηση   
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