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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 4 – Τρόποι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης  

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους 
μαθητές τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
προστατέψουν τα προσωπικά τους δεδομένα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές  
 Άσπρος πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά 
 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

1. Δραστηριότητα 1: Επίγνωση Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  

Δραστηριότητα 1.1: Αρχίστε το μάθημα με την προβολή του 
βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=UhhYSrUHnao 
(3 λεπτά) 
 
Δραστηριότητα 1.2: Σχολιάστε το βίντεο με την τάξη 
ρωτώντας: (10 λεπτά) 

- Μπορείτε να γράψετε σε μια λίστα τους κινδύνους 
που υπάρχουν με την δημοσίευση προσωπικών 
δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

 
2. Δραστηριότητα 2: Χωρίστε τους μαθητές σε 

ομάδες των δύο ατόμων και ζητήστε τους να 
καταγράψουν όσους πιο πολλούς κινδύνους 

https://www.youtube.com/watch?v=UhhYSrUHnao
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μπορούν της δημοσίευσης προσωπικών 
δεδομένων στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
ομάδα που θα βρει τους περισσότερους κερδίζει. 
(15 λεπτά) 

 
3. Δραστηριότητα 3: Δώστε μια παρουσίαση για τα 

βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να 
προστατέψουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (15 λεπτά) 

 
1. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)  

 

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

 


