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 Διδακτικά πλάνα μαθήματος για δασκάλους της MeLDE ACADEMY  

 

 

Θεματική Ενότητα: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Τίτλος μαθήματος: Παραπληροφόρηση και κακόβουλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο 

Διδακτικό πλάνο μαθήματος 1 – Η διαφορά μεταξύ αυθεντικής και ψεύτικης ιστοσελίδας  

Διάρκεια: 45-60 λεπτά 

Σκοπός 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις ψεύτικες 
ιστοσελίδες και στις διαφορές που έχουν με τις αυθεντικές.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυμνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Προβολέας που να δείχνει βίντεο  
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Άσπρος Πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά 
 

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

1. Δραστηριότητα 1: Ξεκινήστε το μάθημα με το 
βίντεο:  

- https://www.youtube.com/watch?v=-
ZnmqvM4yyk (8 λεπτά) 

 
Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν το βίντεο 
απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: (10 λεπτά) 

- Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο εύκολο είναι να 
αντιγράψει κανείς μια ιστοσελίδα;  

- Ποιοι είναι η κίνδυνοι αντιγραφής μιας 
ιστοσελίδας;  

 
2. Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στις διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα σε μια αυθεντική και μια 
ψεύτικη ιστοσελίδα (30 λεπτά)  

Δραστηριότητα 2.1: Παρουσιάστε στους μαθητές μια 
ψεύτικη ιστοσελίδα από αυτή την σελίδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZnmqvM4yyk
https://www.youtube.com/watch?v=-ZnmqvM4yyk
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https://legalbeagles.info/forums/forum/legal-
forums/scams-fraud-it/copycat-unofficial-third-party-
website-issues/96338-example-copycat-and-third-party-
websites και ζητήστε τους να σας πουν ποια τα σημάδια 
που προδίδουν αυτές τις ιστοσελίδες.  
 
Δραστηριότητα 2.2: Συζητήστε για τα σημάδια που 
ανέφεραν οι μαθητές και τα κοινά στοιχεία που έχουν οι 
ψεύτικες ιστοσελίδες.   
 

3. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 
 

Αξιολόγηση 
Διαγώνισμα - Ερωτήσεις Πολλαπλής χρήσεως, 
Σωστού/Λάθους, Αντιστοίχιση  
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