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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Τίτλος μαθήματος: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων   

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 3 – Κακόβουλα Ηλεκτρονικά μηνύματα & συνδέσμοι  

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους μαθητές τους 
τρόπους να αναγνωρίσουν τα κακόβουλα ηλεκτρονικά 
μηνύματα και συνδέσμους και τι να κάνουν αν κατα λάθος 
πατήσουν πάνω σε ένα τέτοιο σύνδεσμο.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές  
 Άσπρος πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά 
 Χαρτάκια σημειώσεων  

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

1. Δραστηριότητα 1: Αναγνώριση κακόβουλων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων  

Δραστηριότητα 1.1: Αρχίστε το μάθημα με την προβολή 
του βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=U7tbJVSInvo (5 
λεπτά) 
 
Δραστηριότητα 1.2: Ενθαρρύνετε τους μαθητές να 
συζητήσουν το βίντεο (10 λεπτά) ρωτώντας: 

- Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κίνδυνοι πίσω από τα 
κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα;  

- Έχει πατήσει κανείς ποτέ πάνω σε κακόβουλο 
σύνδεσμο σε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα; Τι έγινε 
μετά;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7tbJVSInvo
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Δραστηριότητα 1.3: Δώστε μια παρουσίαση για τους 
τρόπους που μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα κακόβουλα 
ηλεκτρονικά μηνύματα (20 λεπτά)  
 

2. Δραστηριότητα 2: Αναγνώριση κακόβουλων 
συνδέσμων  

Δραστηριότητα 2.1: Βάλτε το ακόλουθο βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=BcoHrDt-v_4 (4 
λεπτά) 
Δραστηριότητα 2.2: Δώστε στους μαθητές σας χαρτάκια 
σημειώσεων και ζητήστε τους να γράψουν σε αυτά 
παραδείγματα από το τι θα έκαναν  αν νόμιζαν ότι ο 
σύνδεσμος στον οποίο ακολούθησαν είναι κακόβουλος.  
 
Δραστηριότητα 2.3: Εξηγήστε στους μαθητές τι θα 
μπορούσαν να κάνουν αν υποψιάζονταν ότι ακολούθησαν 
ένα κακόβουλο σύνδεσμο.  
 

3. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)  
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcoHrDt-v_4

