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Αντικείμενο:  
Η κατανόηση του όρου «προσωπικά δεδομένα». Τι πρέπει να μένει κρυφό και ποιες 
πληροφορίες μπορούμε να κοινοποιούμε ελεύθερα στο διαδίκτυο. 
 

 
Δραστηριότητα: 
Αυτή η δραστηριότητα σας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε με τους μαθητές σας ποια 
προσωπικά δεδομένα πρέπει να παραμένουν κρυφά ή να κοινοποιούνται μόνο σε έμπιστους 
φίλους και μέλη της οικογένειας, καθώς και τα είδη πληροφοριών που μπορούν αν κοινοποιηθούν 
σε όλους.  
Πριν ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα είναι σημαντικό να συζητήσετε και να ξεκαθαρίσετε ποια 
στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. το ονοματεπώνυμο σας, η ημερομηνία γέννησης, 
το αγαπημένο φαγητό, η  τοποθεσία που βρίσκεστε, η διεύθυνση του σπιτιού σας, ονόματα 
χρηστών, κωδικοί, αγαπημένο φαγητό, το όνομα του σχολείου, η εμφάνισή σας κ.τ.λ.). Είναι 
σημαντικό οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποιες είναι τα προσωπικά δεδομένα ώστε 
να μπορούν, ενημερωμένα πλέον, να αποφασίσουν αν θα δημοσιεύσουν μια πληροφορία στο 
διαδίκτυο.  
Η δραστηριότητα «Να το κρατήσω απόρρητο ή να το δημοσιεύσω;» είναι ένα παιχνίδι όπου οι 
μαθητές πρέπει να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν μια πληροφορία ιδιωτική στο διαδίκτυο ή θα 
την δημοσιεύσουν (να την κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε στο διαδίκτυο, ακόμα κι έναν ξένο).  
 
Το παιχνίδι μπορεί να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες:  
 

Χρησιμοποιείστε τις διαφάνειες του PowerPoint που συνοδεύει αυτή τη 
δραστηριότητα για να δείξετε ή να διαβάσετε δυνατά  το κάθε είδος προσωπικής 
πληροφορίας. Αν οι μαθητές θεωρούν ότι πρέπει να κρατήσουν ασφαλή την 
πληροφορία τότε πρέπει να σταυρώσουν τα χέρια μπροστά από το στήθος τους 
(Εικ.1) . Αν θεωρούν ότι μπορούν να δημοσιεύσουν την πληροφορία στο διαδίκτυο, 
τότε πρέπει να ανοίξουν τα χέρια τους (Εικ. 2). Αυτές οι κινήσεις μπορούν να 
προσαρμοστούν όπως επιθυμείτε με βάση τις ανάγκες των μαθητών σας.  
 
 

 
 
 

 
Μετά από κάθε πληροφορία που αναφέρετε είναι καλό να ρωτήσετε τους μαθητές γιατί έκαναν τη 
συγκεκριμένη επιλογή. Αυτό είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό παρανοήσεων που μπορεί να 
απαιτήσουν περαιτέρω συζήτηση σε άλλη χρονική στιγμή.  
 
Οι διαφάνειες του PowerPoint παρέχουν αρχικά παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που 
μπορείτε να συζητήσετε, τα οποία μπορούν να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στη συζήτηση 
που επιθυμείτε να διεξάγετε με τους μαθητές.  
 
Ένα είδος πληροφορίας το οποίο απαιτεί περαιτέρω συζήτηση είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο, 
καθώς και το είδος των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να μάθει κάποιος που θα τις δει. 
Είναι καλύτερο να συμβουλεύσετε τους μαθητές σας να κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες μόνο 
σε άτομα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται στην καθημερινή τους ζωή.  
 

Εικ 1. Να το κρατήσω απόρρητο Εικ. 2 Να το δημοσιεύσω  
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Αυτό το θέμα θα χρειαστεί αναλυτική συζήτηση. Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρύνετε τον κάθε 
μαθητή σας να ρωτάει την οικογένεια και τους φίλους τους πριν δημοσιεύσει φωτογραφία τους στο 
διαδίκτυο.          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

