Φίλοι εντός κι εκτός διαδικτύου
Αντικείμενο:
Να κατανοήσετε ότι οι διαδικτυακοί φίλοι δεν είναι πάντα έμπιστοι ή αυτοί που πραγματικά λένε
ότι είναι.
Δραστηριότητα:
Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη για να βοηθήσετε τους νέους να συνειδητοποιήσουν ποιοι
είναι οι φίλοι τους και αν αυτού τους φίλους τους γνωρίζουν εντός ή εκτός διαδικτύου.
Ξεκαθαρίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται κάθε φίλος σας και ανοίξτε το δρόμο για
περαιτέρω συζήτηση όσον αφορά στη φιλία και την εμπιστοσύνη.
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διεξαχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με βάση τις
ανάγκες των μαθητών σας, αλλά το σημαντικό είναι να κατατάξετε τους φίλους σας
χρησιμοποιώντας το παρακάτω
Μπορείτε να κατατάξετε τους φίλους σας με
διάγραμμα:
τους παρακάτω τρόπους:
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Γράψετε το όνομα/ όνομα χρήστη αυτών
των ατόμων στο κενό διάγραμμα που
συνοδεύει αυτή τη δραστηριότητα
Χρησιμοποιείστε δύο κύκλους και
γράψτε τα ονόματα σε κάρτες ή πάρτε
φωτογραφίες των ατόμων και
τοποθετήστε τις στο σωστό τμήμα του
διαγράμματος.
Συμπληρώστε το διάγραμμα σε έναν
υπολογιστή για να αντιγράψετε και να
επικολλήσετε εικόνες από τις
ιστοσελίδες/υπηρεσίες που
χρησιμοποιείτε και να γράψετε τα
ονόματα αυτών στους κύκλους.

Η κατηγορία «Φίλοι εκτός διαδικτύου» κατά βάση θα περιλαμβάνει μέλη της
οικογένειας, προσωπικό του σχολείου, φίλους από το σχολείο και άτομα που
γνωρίζουν οι μαθητές από την καθημερινή τους ζωή εκτός διαδικτύου. Η κατηγορία
«Φίλοι μόνο εντός διαδικτύου» μπορεί να περιλαμβάνει ονόματα διαδικτυακών
φίλων, ονόματα χρηστών ή ονόματα παικτών από διαδικτυακά παιχνίδια. Τέλος, η
κατηγορία «Φίλοι εντός κι εκτός διαδικτύου» θα περιλαμβάνει κυρίως φίλους
από το σχολείο και μέλη της οικογένειας.
Είναι χρήσιμο να ζητήσετε από τους μαθητές σας να συλλέξουν φωτογραφίες των
φίλων τους ώστε να επισημάνετε ότι για κάποια άτομα που γνωρίζουν μόνο εντός
διαδικτύου δεν έχουν φωτογραφία για να τους αναγνωρίσουν. Η μόνη εικόνα που
μπορούν να βρουν μπορεί να είναι μια φωτογραφία από κινούμενο σχέδιο ή μια
φωτογραφία προφίλ. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στην συζήτηση για την
αξιοπιστία κάποιου.
Μόλις οι μαθητές ξεκαθαρίσουν τους φίλους τους είναι σημαντικό να συζητήσετε τις διαφορές
ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες. Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι:
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Τα άτομα που γνωρίζουν μόνο στο διαδίκτυο μπορεί να μην εμφανίζουν την πραγματική
τους ταυτότητα (μπορεί να δηλώνουν ψεύτικες πληροφορίες και να κοινοποιούν ψεύτικες
εικόνες/ φωτογραφίες).
Οι άνθρωποι κάποιες φορές συμπεριφέρονται διαφορετικά στο διαδίκτυο και διαφορετικά
έξω από αυτό (π.χ. μπορεί να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση/ πιο συζητήσιμος/
λιγότερο ευγενικός κ.τ.λ.).
Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός φίλου είναι να είναι έμπιστος. Αν οι μαθητές δεν έχουν
γνωρίσει κάποιον κατά πρόσωπο εκτός διαδικτύου τότε αυτός παραμένει άγνωστος και
πρέπει να του συμπεριφέρονται ανάλογα.
Οι νέοι δεν πρέπει ποτέ να συναντήσουν κάποιον που γνωρίζουν μόνο μέσω διαδικτύου.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συζητήσετε τις υπόλοιπες
ιδιότητες που διαθέτει ένας καλός φίλος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
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