Να το κοινοποιήσω ή όχι;
Αντικείμενο:
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δεν πρέπει να κοινοποιούν όλες τις προσωπικές τους
πληροφορίες.
Δραστηριότητα:
Πριν ξεκινήσετε αυτή την άσκηση, είναι καλό να ερευνήσετε τις διαφορές ανάμεσα στους
διαδικτυακούς και τους πραγματικούς φίλους μέσα από τη χρήση άλλων δραστηριοτήτων του
Star Toolkit.
Αυτή είναι μία εναλλακτική δραστηριότητα για την δραστηριότητα «Να το κρατήσω απόρρητο ή
να το κοινοποιήσω;» που στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ποιες
προσωπικές πληροφορίες πρέπει να κρατάνε ιδιωτικές στο διαδίκτυο και ποιες μπορούν να
κοινοποιούν ελεύθερα. Για κάποιους από τους μαθητές η παρακάτω μέθοδος μπορεί να ταιριάζει
περισσότερο, καθώς χρησιμοποιεί περισσότερο οπτικό υλικό.
Τοποθετήστε δύο στεφάνια στο πάτωμα και απλώστε τα ακόλουθα στοιχεία δίπλα στα
στεφάνια. Εξηγήστε ότι ένα στεφάνι είναι «θα μπορούσα να το μοιραστώ» και το άλλο
στεφάνι είναι «δεν πρέπει να το μοιραστώ».
Βρείτε τα ακόλουθα αντικείμενα και ζητήστε από τους μαθητές σας να τα τοποθετήσουν στα
στεφάνια:
o Μια οδοντόβουρτσα
o Μια φωτογραφία του σπιτιού σας
o Αναμνηστικό από το αγαπημένο σας συγκρότημα
o Έναν κωδικό πρόσβασης
o Το κινητό σας τηλέφωνο
o Ένα σάντουιτς
o Ένα στυλό
o Μια λευκή κόλλα χαρτί
o Τις κάρτες που συνοδεύουν αυτή τη δραστηριότητα
Μόλις τελειώσει η άσκηση συζητήστε με τους μαθητές σας τους λόγους για τους οποίους
τοποθέτησαν με αυτόν τον τρόπο τα αντικείμενα. Κάποιοι μαθητές μπορεί να πιστεύουν ότι είναι
καλό να τα μοιράζεσαι όλα, καθώς νιώθουν ότι το «να μοιράζεσαι» είναι μια καλή πράξη. Για
κάποια αντικείμενα (π.χ. οδοντόβουρτσα/ φαγητό) μπορεί να πουν ότι δεν τα μοιράζονται για
λόγους υγιεινής.
Όσον αφορά στις προσωπικές πληροφορίες, είναι καλύτερο να συμβουλεύσετε τα παιδιά να τις
μοιράζονται μόνο με άτομα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται εκτός διαδικτύου, κάτι που χρήζει
περαιτέρω συζήτησης. Η επισήμανση των διαφορών στους φίλους εντός και εκτός διαδικτύου
είναι επίσης απαραίτητη για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι κάποιοι με τους
οποίους συνομιλούν στο διαδίκτυο παραμένουν ξένοι. Η δραστηριότητα «Friendbook» μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση αυτού του μηνύματος, καθώς επισημαίνει πόσα πράγματα
μπορούμε να μάθουμε για κάποιον όταν μοιράζεται πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο.
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