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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Τίτλος μαθήματος: Κίνδυνοι και Ευθύνες στο Διαδίκτυο  

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 –Δικαιώματα και Ευθύνες στο Διαδίκτυο  

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες των 
δικαιωμάτων και των ευθυνών στο διαδίκτυο.  

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές γυνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές  
 Άσπρος πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά 
 Χαρτάκια σημειώσεων  

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

1. Δραστηριότητα 1: Αρχίστε το μάθημα με την 
προβολή του βίντεο (3 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8cik98YmE  
Σχολιάστε το βίντεο με την τάξη. 
 

2. Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στα Δικαιώματα και 
Ευθύνες στο Διαδίκτυο (20 λεπτά) 

Δραστηριότητα 2.1: Δώστε στους μαθητές χαρτάκια 
σημειώσεων και ζητήστε τους να απαντήσουν τα 
ακόλουθα:  

- 3-4 πιθανά δικαιώματα στο διαδίκτυο.  
- 3-4 πιθανές ευθύνες στο διαδίκτυο 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8cik98YmE
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Δραστηριότητα 2.2: Συζητήστε τα δικαιώματα που έχουν 
καταγράψει στις σημειώσεις τους και έπειτα παρουσιάστε 
τα πιο σημαντικά δικαιώματα και ευθύνες που έχουν βρει.  
 

3. Δραστηριότητα 3: Συζήτηση γύρω από τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες στο διαδίκτυο (20 
λεπτά)  

Διαλέξτε μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα και ρωτήστε 
τους μαθητές:  

- Γνωρίζετε ποια τα δικαιώματα και οι ευθύνες σας 
στο διαδίκτυο;  

- Έχετε ποτέ ακούσει για θύματα που τους έχουν 
παραβιάσει  τα δικαιώματα;  

- Έχετε ποτέ αποφύγει κάποια ευθύνη;  
 

4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)  
 

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

 


