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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 2 – Κίνδυνοι για τα Δεδομένα και τις Πληροφορίες & Αναφορά 
Απατεώνων στο Διαδίκτυο  

Διάρκεια: 45 – 60 λεπτά 

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια των 
κινδύνων για τα δεδομένα και τις πληροφορίες και η 
ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους αναφοράς των 
απατεώνων στο διαδίκτυο.  

Ομάδα-στόχος Μαθητές γυνασίου/λυκείου 

Χώρος/ Εξοπλισμός  Τάξη 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 Φορητοί υπολογιστές  
 Άσπρος πίνακας  

Εργαλεία/ Υλικά 
Χαρτάκια σημειώσεων  

Περιεχόμενα/Περιγραφή 
 
  

Δραστηριότητα 1: Αρχίστε το μάθημα με την προβολή του 
βίντεο  

https://www.youtube.com/watch?v=AuYNXgO_f3Y (5 
λεπτά) 

 
Συζήτηση γύρω από το βίντεο: (10 λεπτά) 
 

- Πως αντιλαμβάνεστε την Κυβερνοασφάλεια και το 
Ηλεκτρονικό Έγκλημα; 

 
Στη συνέχεια παρουσιάστε ακόμα ένα βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=kDFeSUUwRnA (2.5 
λεπτά) 

 
Συζήτηση γύρω από το βίντεο: (10 λεπτά) 

- Πως θα περιγράφατε την Κλοπή Ταυτότητας; 

https://www.youtube.com/watch?v=AuYNXgO_f3Y
https://www.youtube.com/watch?v=kDFeSUUwRnA
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- Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στους πιθανούς 

κινδύνους για τα δεδομένα και τις πληροφορίες (20 
λεπτά) 

2.1 Δραστηριότητα: Δώστε στους μαθητές χαρτάκια 
σημειώσεων και ζητήστε τους να σας απαντήσουν τις 
ακόλουθες ερωτήσεις και να τις συζητήσουν με την 
υπόλοιπη τάξη:   

- Γράψτε /περιγράψτε 3-4 πιθανούς κινδύνους για τα 
δεδομένα  

- Γράψτε /περιγράψτε 3-4 πιθανούς κινδύνους για τις  
πληροφορίες  
 

2.2 Περιγράψτε στους μαθητές τους διάφορους κινδύνους 
για τα δεδομένα και τις πληροφορίες.  
 

- Δραστηριότητα 3: Εισαγωγή τους τρόπους 
αναφοράς των απατεώνων στο διαδίκτυο (15 
λεπτά)   

- Παρουσιάστε στους μαθητές τους τρόπους 
αναφοράς των απατεώνων στο διαδίκτυο 

- Ρωτήστε τους αν νιώθουν άνετοι με τους τρόπους 
αναφοράς που αναφέρατε. 

 
- Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά)  

 

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

 


