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1. Εισαγωγή  

Μετά τον προσδιορισμό των αναγκών των νέων και των επαγγελματιών του τομέα της 
νεολαίας, το πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS4YOUTH στοχεύει: 
- Καθορισμός σημείων αναφοράς και δεικτών για το πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS4YOUTH, 

βάσει των οποίων θα παρακολουθούνται, θα αξιολογούνται και θα επικυρώνονται οι 
δεξιότητες ψηφιακής πολιτειότητας των νέων μέσω του συστήματος Open Badges που θα 
αναπτυχθεί στο IO3.  

- Σχεδιασμός του κώδικα δεοντολογίας που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το πρόγραμμα 
DICIPASS4YOUTH που θα προσφέρεται στους νέους για την απόκτηση ικανοτήτων 
ψηφιακής πολιτειότητας και θα χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για τη χάραξη της 
στρατηγικής τους.  

 
Το πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS4YOUTH και ο κώδικας δεοντολογίας είναι μια προσπάθεια 
εισαγωγής προτύπων ποιότητας στη διδασκαλία των αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων, γνώσεων 
και κριτικής κατανόησης της ψηφιακής ιθαγένειας σε διάφορα περιβάλλοντα. Το πλαίσιο είναι 
στην ουσία η διδακτέα ύλη που θα χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις νεολαίας ή άλλους 
φορείς.  Παράλληλα, ο Κώδικας Δεοντολογίας υποστηρίζει την εισαγωγή μετρήσιμης 
προόδου και αξιολόγησης. Παρέχει τη βάση στην οποία θα σχεδιαστεί και θα προσφερθεί το 
πρόγραμμα Ψηφιακής Ιθαγένειας, καθώς και τη διαδικασία και τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί για την απόκτηση του σήματος DICIPASS4YOUTH.  
 

2. Περίληψη της έρευνας  
Με βάση τις εκθέσεις των χωρών (Ελλάδα, Λιθουανία, Γερμανία, Κύπρος και Ισπανία) 
μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και αναφερόμενες 
λέξεις-κλειδιά της ψηφιακής ιθαγένειας: εικονική προστασία (40%), ηλεκτρονική ψηφοφορία 
και ηλεκτρονική ιθαγένεια αντίστοιχα (30%), ψηφιακή επικοινωνία (30%). Οι νέοι και οι 
λειτουργοί νεολαίας επιδεικνύουν επαρκή γνώση και κατανόηση της ψηφιακής ιθαγένειας, 
παρόλο που περίπου το 70% όλων των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργών νεολαίας και των νέων) δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο ψηφιακή ιθαγένεια. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Δείκτη κάθε εταίρου, τα τρία στοιχεία ψηφιακής 
ιθαγένειας που επιλέγονται περισσότερο σε κάθε χώρα είναι τα εξής: 
 
Γερμανία: Γερμανία: Με βάση το αποτέλεσμα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, 
προκύπτει ότι η βασική έννοια της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη και οι διάφορες μορφές 
εκπαίδευσης του πολίτη που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για 
τους πολίτες στην ψηφιακή εποχή. Περιγράφονται οι διάφορες δεξιότητες και ικανότητες που 
συμβάλλουν στην εμπλοκή της κοινότητας μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και προωθείται 
ένας ορισμός εργασίας. Με βάση την έρευνα, οι λειτουργοί νεολαίας θεωρούν ότι η πιο 
σημαντική πτυχή της ψηφιακής ιθαγένειας είναι η ψηφιακή ασφάλεια και τα ψηφιακά 
δικαιώματα σε αντίθεση με τους νέους που για αυτούς η πιο σημαντική πτυχή είναι η ψηφιακή 
πρόσβαση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ομάδα εστίασης, η πτυχή της 
ψηφιακής ασφάλειας, της ψηφιακής πρόσβασης και της ψηφιακής επικοινωνίας είναι το πιο 
σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση και την εργασία με τους νέους. 
 
Λιθουανία: Με βάση τα δεδομένα, υπάρχουν 2 επιλογές που προκρίνονται μεταξύ των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία. Προσεκτική, υπεύθυνη και ασφαλής χρήση 
των ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα, ιστολόγια, 
κοινωνικά δίκτυα) Ψηφιακή επικοινωνία και στοιχείο της Ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και τους διαδικτυακούς πόρους σε όλους τους νέους παρά την 



 

 5 

κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την αναπηρία, τα γεωγραφικά εμπόδια και άλλους 
παράγοντες (Ψηφιακή πρόσβαση). Ως τρίτο πιο σημαντικό στοιχείο της ψηφιακής ιθαγένειας 
στη γραμμή των ικανοτήτων σύμφωνα με τους λειτουργούς νεολαίας είναι ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων και των ευθυνών στον ψηφιακό κόσμο (Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες).  
 
Κύπρος: Παρόλο που οι περισσότερες εκπαιδεύσεις σχετικά με την ψηφιακή ιθαγένεια στην 
Κύπρο πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τόσο από επίσημες όσο και 
από μη επίσημες εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι νέοι και οι εργαζόμενοι στη νεολαία 
εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη επίγνωση του ορισμού της ψηφιακής ιθαγένειας και των 9 
στοιχείων της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τα 9 στοιχεία πρέπει να 
διδάσκονται πρώτα στα σχολεία, καθώς οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν ταμπλέτες και 
κινητές συσκευές από πολύ μικρή ηλικία. Οι εργαζόμενοι στους τομείς της νεολαίας δεν 
έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, το ψηφιακό δίκαιο και την ψηφιακή 
υγεία. Σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων, τα πιο σημαντικά στοιχεία της 
ψηφιακής ιθαγένειας είναι η ψηφιακή πρόσβαση, η ψηφιακή επικοινωνία και το ψηφιακό δίκαιο. 
 
Ισπανία: Η έρευνα δείχνει ότι, στην Ισπανία, υπάρχει έλλειψη ισότητας στην ψηφιακή 
πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους και ψηφιακό χάσμα, με αποτέλεσμα την έλλειψη βασικών 
δεξιοτήτων και γραμματισμού στον ψηφιακό κόσμο. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
στις διάφορες έρευνες και τις ομάδες εστίασης συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ψηφιακές ικανότητες, καθώς και 
με τις πτυχές που σχετίζονται με την ψηφιακή ιθαγένεια. 
 
Ελλάδα:  
στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές με στόχο την ενσωμάτωση της ψηφιακής 
ιθαγένειας, κυρίως με την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή εμπλοκή των 
πολιτών και τις ψηφιακές τεχνικές. Ειδικότερα, έχουν γίνει σχέδια, με στόχο την ενθάρρυνση 
των πολιτών να συμμετέχουν σε μια ψηφιακά ενεργοποιημένη κοινωνία, με τη δημιουργία 
πολλών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την κατάρτιση για την ψηφιακή υιοθέτηση και την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.  
Επίσης, στην Ελλάδα υπάρχουν πόροι, εργαλεία και ευκαιρίες μάθησης που σχετίζονται με την 
ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη, τόσο για τους νέους όσο και για τους εργαζόμενους στον τομέα 
της νεολαίας, που εστιάζουν σε πολλές πτυχές της ψηφιακής εμπλοκής των πολιτών.   
 
 
Ιρλανδία:  
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τα νέα άτομα, που τους βοηθούν να ενσωματώσουν την 
τεχνολογία της πληροφορίας στη ζωή τους και έτσι να συμμετέχουν ψηφιακά στην κοινωνία, 
καθώς υπάρχουν πολλοί πόροι και εργαλεία που είναι διαθέσιμα και δωρεάν για όλους. Η 
Ιρλανδία ενσωμάτωσε στις στρατηγικές της θέματα πρώιμης ψηφιακής ιθαγένειας, καθώς η 
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακής κοινωνίας που εξελίσσεται, η 
οποία υποστηρίζεται από συμπληρωματικά εθνικά μέτρα. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα απευθύνονται 
και σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες (όπως οι NEET).  Για αυτές τις μειονεκτούσες ομάδες που 
παλεύουν με τον κοινωνικό αποκλεισμό, η ψηφιακή τους συμμετοχή, δεδομένου ότι ζούμε στην 
ψηφιακή εποχή, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κοινωνικής τους ένταξης και, συνεπώς, 
της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία.  
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3. Πλαίσιο ικανοτήτων DICIPASS 

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την ανάπτυξη του DICIPASS4YOUTH (Πλαίσιο), θα δοθεί μια 
διευκρίνιση των όρων και θα αναλυθεί από τους εταίρους το πλαίσιο των πλέον αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων/ικανοτήτων. Κάθε εταίρος θα 
αναλύσει έναν τύπο ικανοτήτων όπως προσδιορίστηκε στην έρευνα. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει: πλαίσιο, διδακτικό υλικό, μεθόδους 
αξιολόγησης. 
 
Πίνακας 1:  Ενότητες και θέμα  

 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  PROTECT 

Ψηφιακές ετικέτες  
 
Θέματα:  
! Εθιμοτυπία της τεχνολογίας  
! Netiquette  
! Πολιτικές αποδεκτής χρήσης (AUP) 

Ψηφιακός αλφαβητισμός 
 
Θέματα: 
! Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα 
! Αξιολόγηση των ληφθέντων πληροφοριών 
! Ψηφιακά εργαλεία για παραπομπές, αναφορές  

Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη 
 
Θέματα: 
! Κανόνες τεχνολογίας 
! Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο  
! Ψηφιακό τατουάζ/ αποτύπωμα  

Ψηφιακή πρόσβαση 
 
Θέματα: 
! Ψηφιακό χάσμα 
! Πρόσβαση στην τεχνολογία 
! Διαθεσιμότητα συσκευής  

Ψηφιακή επικοινωνία  
 
Θέματα: 
! Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
! Κατάλληλη χρήση E-Mail  
! Επιλογή μοντέλων επικοινωνίας  

Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία  
 
Θέματα: 
! Προστασία τεχνολογίας  
! Κίνδυνοι για το Spyware/adware 
! Ασφάλεια των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης  

Ψηφιακό δίκαιο και πνευματικά δικαιώματα 
 
Θέματα: 
! Νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τεχνολογίας 
! Πειρατεία λογισμικού 
! Πλατφόρμα ανοικτού κώδικα  

Ψηφιακό εμπόριο 
 
Θέματα: 
! Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές 
! Τεχνολογία και κλοπή ταυτότητας 
! Τεχνολογία και πιστωτικό ζήτημα 

Ψηφιακή υγεία και αποτύπωμα  
 
Θέματα: 
! Εθισμός στην τεχνολογία 
! Τεχνολογία και καλή υγεία 
! Εργονομία υπολογιστών  
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Οι ικανότητες του DICIPASS4YOUTH χωρίζονται σε μεγάλες ενότητες, οι οποίες 
ονομάζονται "MODULES". Κάθε Ενότητα καλύπτει ένα συγκεκριμένο σύνολο 
γνώσεων/δεξιοτήτων/ικανοτήτων/συμπεριφορών που πρέπει να αποκτήσει ο ενήλικας. Κάθε 
ΜΟΝΑΔΑ αποτελείται από διάφορες πτυχές (ΘΕΜΑΤΑ) που αναλύονται λεπτομερέστερα 
προκειμένου να εξηγηθεί πλήρως το πλαίσιο κάθε Ψηφιακής Ικανότητας.  
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η συμβατότητα μεταξύ των ανωτέρω ψηφιακών 
ικανοτήτων, καθώς και η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές συστάσεις, όπως παρουσιάζονται 
στο Πλαίσιο Ψηφιακής Ιδιότητας του Πολίτη, προτείνεται να συνδυαστούν οι 9 κατηγορίες που 
χρησιμοποιήθηκαν στο μαζί με τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, η οποία 
εισήγαγε πιο πρακτική προοπτική στην ψηφιακή απόκτηση των νέων (π.χ. ενότητα Εισαγωγή: 
Τι είναι ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη).  
 
Πίνακας 2:  Δομή DICIPASS COMPETENCES 
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4. Πλαίσιο ικανοτήτων  

Πρόκειται για ένα απαραίτητο έγγραφο για τη διδασκαλία, καθώς σκιαγραφεί τα βασικά 
στοιχεία ενός μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που θα καλυφθούν. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η διδακτέα ύλη για το DICIPASS4YOUTH αποτελείται από 6 στοιχεία, τα οποία 
περιλαμβάνουν: 
 
Συνιστώσα 1: Τίτλος ενότητας - Η ονομασία της αρμοδιότητας 
 
Συνιστώσα 2: Κύριος στόχος - παρέχει τον γενικό στόχο του τι επιδιώκουν να επιτύχουν οι 
εκπαιδευτές/εκπαιδευτές. 
 
Συνιστώσα 3: Θέματα - τα οποία αναφέρονται στα συγκεκριμένα κεφάλαια που οι 
εκπαιδευτές/εκπαιδευτές στοχεύουν να διδάξουν.  
 
Συνιστώσα 4: Μαθησιακοί στόχοι κάθε θέματος - θα πρέπει να περιγράφει με όρους πίνακα τι 
θα πρέπει να γνωρίζουν ή να είναι σε θέση να κάνουν οι ομάδες-στόχοι στο τέλος του 
μαθήματος που. Θα πρέπει να περιγράφει τη σημαντική και ουσιαστική μάθηση που οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν επιτύχει και μπορούν να αποδείξουν αξιόπιστα στο τέλος ενός 
μαθήματος ή προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι μαθησιακοί στόχοι προσδιορίζουν τι θα 
γνωρίζει και τι θα είναι σε θέση να κάνει ο εκπαιδευόμενος στο τέλος ενός μαθήματος ή 
προγράμματος. 
Συμβουλές:https://www.bu.edu/cme/forms/RSS_forms/tips_for_writing_objectives.pdf 
 
Συνιστώσα 5: Θέματα - Θα πρέπει να περιγράφει τα σημαντικά και βασικά θέματα που θα 
μάθουν οι νέοι. 
 
Συνιστώσα 6: Μαθησιακά αποτελέσματα - τα οποία υποδεικνύουν τις συγκεκριμένες 
δεξιότητες που η ομάδα-στόχος/οι νέοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν, να μάθουν ή να 
γνωρίζουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματα δηλώνουν τι αναμένεται να γνωρίζει, να είναι σε 
θέση να κάνει και να κατανοεί ένας μαθητής στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας ή 
ακολουθίας. Ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται και γράφονται αυτά τα αποτελέσματα 
προσανατολίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση και επηρεάζει την ποιότητα και τη συνάφεια της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  
 
Συνιστώσα 6.1: Γνώση - γνώση και κριτική κατανόηση, θεωρητικές και πραγματικές εισροές, 
όπως ένα διευρυμένο σύνολο βασικών γεγονότων, μέτρια σύνθετων εννοιών και θεωριών, 
καθώς και οι εξαρτήσεις μεταξύ επιλεγμένων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και των 
προϊόντων της ανθρώπινης σκέψης- ένα ευρύτερο φάσμα επιλεγμένων γεγονότων, μέτρια 
σύνθετων εννοιών, θεωριών σε συγκεκριμένους τομείς και οι μεταξύ τους εξαρτήσεις- οι 
βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής δραστηριοτήτων.  
 
Συνιστώσα 6.2: Δεξιότητες - γνωστικές (που περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής 
και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (που περιλαμβάνουν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα 
και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). Βασικές δεξιότητες όπως η 
ολοκλήρωση μέτριας πολυπλοκότητας εργασιών, εν μέρει χωρίς οδηγίες, συχνά υπό 
μεταβλητές συνθήκες- επίλυση μέτριας πολυπλοκότητας και κάπως μη συνηθισμένων 
προβλημάτων συχνά υπό μεταβλητές συνθήκες- αυτόνομη μάθηση σε δομημένη μορφή- 
κατανόηση σύνθετων δηλώσεων, διατύπωση μέτριας πολυπλοκότητας δηλώσεων για ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων- κατανόηση και διατύπωση απλών δηλώσεων σε ξένη γλώσσα. 
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Συνιστώσα 6.3: Αξίες και στάσεις - Οι αξίες είναι ιδιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι 
μαθητές ως αρχές που στηρίζουν τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων, ενώ οι στάσεις 
υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία. Και οι δύο είναι προσωπικές ιδιότητες που πρέπει να 
αναπτύξουν οι μαθητές. Κατά τη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας, οι αξίες και οι 
στάσεις αλληλοεπηρεάζονται 
 
 
 
 
 
4.1 Εισαγωγική ενότητα - Τι είναι ο ψηφιακός πολίτης  
4.1.1 Γενική περιγραφή  
Αυτή η ενότητα είναι μια ενότητα εισαγωγής για την πιλοτική δοκιμή. Ο ψηφιακός πολίτης είναι 
οι κανόνες συμπεριφοράς όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.  Περιλαμβάνει: την 
πρόσβαση στην τεχνολογία, την προθυμία και την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
δίκαια, με επάρκεια και με υπευθυνότητα.  Η έννοια του ψηφιακού πολίτη είναι σύνθετη και 
πολύπλευρη.  Αυτή η πηγή επικεντρώνεται στην ψηφιακή ιθαγένεια καθώς αφορά τα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  Η ψηφιακή ιθαγένεια στην εκπαίδευση περιλαμβάνει την 
καταλληλότητα και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας κατά τη χρήση της τεχνολογίας σε 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και όχι μόνο. 
 
Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια επισκόπηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή 
ιθαγένεια και καλύπτονται από το πρόγραμμα DICIPASS. Οι 9 ενότητες που αποτελούν μέρος 
του προγράμματος ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: "σεβασμός", "εκπαίδευση" και 
"προστασία". Αυτές οι κατηγορίες επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τις ακόλουθες συμπεριφορές: 
σεβασμός του εαυτού σας και σεβασμός των άλλων, εκπαίδευση του εαυτού σας και σύνδεση 
με τους άλλους και προστασία του εαυτού σας και προστασία των άλλων. Κάθε κατηγορία 
περιλαμβάνει τρεις ενότητες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο κατάλογο, μαζί με τα συναφή 
θέματά τους. Η σειρά είναι τυχαία και δεν αντιπροσωπεύει καμία βαρύτητα σπουδαιότητας. 
 

Σεβασμός Εκπαιδεύστε το Προστατεύστε το 
- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Ψηφιακό χάσμα 
Θέμα 2: Πρόσβαση στην τεχνολογία 
Θέμα 3: Διαθεσιμότητα συσκευών 
 

- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Αλληλεπίδραση μέσω 
τεχνολογιών 
Θέμα 2: Κοινή χρήση πληροφοριών και 
περιεχομένου 
Θέμα 3: Συνεργασία μέσω ψηφιακών 
καναλιών 

- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες 
Θέμα 2: Διαδικτυακός εκφοβισμός 
Θέμα 3: Ψηφιακό αποτύπωμα 
 

- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Ψηφιακή εθιμοτυπία (ή 
δικτυακή εθιμοτυπία) 
Θέμα 2: Κανόνες Netiquette 
Θέμα 3: Να τηρείτε τη δικτυακή 
δεοντολογία σε διάφορες μορφές 
διαδικτυακής επικοινωνίας 

- Τίτλος ενότητας: (συμπληρωματική 
ενότητα) 
Θέμα 1: Ασφαλείς ηλεκτρονικές 
αγορές 
Θέμα 2: Τεχνολογία και κλοπή 
ταυτότητας 
Θέμα 3: Τεχνολογία και πιστωτικό 
ζήτημα 
 

- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Ηλεκτρονική προστασία και μέτρα 
Θέμα 2: Κίνδυνοι από κακόβουλο 
λογισμικό/κατασκοπευτικό 
λογισμικό/Adware 
Θέμα 3: Ασφάλεια των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
 

- Τίτλος ενότητας: (κύρια ενότητα) 
Θέμα 1: Παραβίαση πνευματικών 
δικαιωμάτων  
1.1. Λογοκλοπή  
1.2. Παράνομη κοινή χρήση αρχείων 
1.3. Πειρατεία λογισμικού 
Θέμα 2: Δημιουργία ιών 
Θέμα 3: Hacking  
Θέμα 4: Ηλεκτρονική κλοπή 
ταυτότητας 
Θέμα 5: Λογισμικό ανοικτού κώδικα 

- Τίτλος ενότητας: (συμπληρωματική 
ενότητα) 
Θέμα 1: Πληροφοριακή παιδεία 
Θέμα 2: Γραμματισμός στα μέσα 
ενημέρωσης  
Θέμα 3: Γραμματισμός στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
 

- Τίτλος ενότητας: (συμπληρωματική 
ενότητα) 
Θέμα 1: Εθισμός στο Διαδίκτυο 
Θέμα 2: Ψυχική υγεία 
Θέμα 3.1: Σωματική υγεία 
Θέμα 3.2: Εργονομία υπολογιστών  
Θέμα 4: Πώς να εξισορροπήσετε τη χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας 
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Στόχος αυτής της εισαγωγικής ενότητας είναι να παράσχει μια επισκόπηση όλων των 
προαναφερθέντων θεμάτων, να ευαισθητοποιήσει προς αυτά και να εισαγάγει την έννοια της 
ψηφιακής ιθαγένειας. Καθώς αυτή η ενότητα χρησιμεύει ως εισαγωγή, κάθε ενότητα θα 
καλυφθεί εν συντομία με παραδείγματα, τα οποία θα δείξουν, γιατί είναι σημαντικό να 
ενημερωθείτε γι' αυτά. Για να δοθεί κάποια βαθύτερη εικόνα, θα καλυφθεί λεπτομερέστερα 
μία ενότητα από κάθε κατηγορία. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 
 
- Σεβασμός: (Ανοικτός κώδικας, ψηφιακό χάσμα, πρόσβαση στην τεχνολογία, διαθεσιμότητα 
συσκευών, ιδέες για την υποστήριξη της δημόσιας υποδομής του Διαδικτύου, hacking (εξέλιξη 
με την πάροδο του χρόνου)) 

- Εκπαιδεύστε: (μηχανές αναζήτησης και επικύρωση πληροφοριών) 
- Προστατέψτε: ψηφιακή ασφάλεια (ψηφιακό αποτύπωμα και ιδιωτικότητα και ασφάλεια) 
 
Η επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρθηκαν αποσκοπεί στην ενσωμάτωση 
συζητήσιμων πτυχών των στοιχείων της ψηφιακής ιθαγένειας, οι οποίες θα ενισχύσουν την 
κριτική σκέψη των μαθητών, μια ικανότητα που το πρόγραμμα DICIPASS επιδιώκει να 
εκπαιδεύσει σε όλο το πρόγραμμα σπουδών του.   
 
Θέμα 1. Σεβασμός: Ψηφιακή πρόσβαση 
Για να μπορέσει κάποιος να γίνει ψηφιακός πολίτης, είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση σε 
υλικό, λογισμικό και στο Διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες της ενότητας θα συνειδητοποιήσουν τις 
συνέπειες του ψηφιακού χάσματος, μιας έννοιας που περιλαμβάνει την έλλειψη πρόσβασης 
στην τεχνολογία και την έλλειψη κατανόησης του τι είναι διαθέσιμο σε εμάς. Ταυτόχρονα οι 
συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει ψηφιακή πρόσβαση, ακόμη και με 
λίγους οικονομικούς πόρους και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες υποδομές του 
Διαδικτύου. 
 
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ψηφιακή πρόσβαση με 
λιγότερους πόρους, οι συμμετέχοντες θα μάθουν ποιες απαιτήσεις υπάρχουν για το υλικό και 
τι θα μπορούσαν να αγοράσουν με μικρό προϋπολογισμό. Επιπλέον, θα μάθουν για το 
λειτουργικό σύστημα Linux και για το λογισμικό ανοικτού κώδικα για τις συνήθεις περιπτώσεις 
χρήσης, όπως επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις διαφανειών, 
επεξεργασία και δημιουργία εικόνων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το θέμα του hacking ως ένας τρόπος προσέγγισης της νέας 
γνώσης και εξερεύνησης της τεχνολογίας, καθώς και η διάκριση από τις παράνομες 
δραστηριότητες, οι οποίες συχνά αποκαλούνται επίσης hacking. 
 
Θέμα 2. Εκπαίδευση: Ψηφιακός αλφαβητισμός 
Ο ψηφιακός αλφαβητισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια εγκάρσια ικανότητα που καθιστά 
κάποιον ικανό να βρίσκει, να αξιολογεί, να επαληθεύει, να χρησιμοποιεί και να διαδίδει 
πληροφορίες. Αυτές οι ικανότητες είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν, αφού μόλις το 
διαδίκτυο έγινε δημοφιλές απελευθέρωσε τους ανθρώπους να διαδίδουν πληροφορίες χωρίς 
τη μεσολάβηση ενός εξωτερικού εκδότη. Αυτό επέτρεψε τη ροή πληροφοριών που δεν 
ελέγχονταν προηγουμένως ως προς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους. Επιπλέον, η 
κουλτούρα της δωρεάν πληροφόρησης έχει οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε μείωση των 
δημοσιογράφων στις παραδοσιακές εφημερίδες, αυξάνοντας τις δυνατότητες παροχής 
άρθρων χαμηλότερης ποιότητας, ιδίως στις ηλεκτρονικές εφημερίδες.  
 
Τα τελευταία χρόνια ο όρος "Fake News" γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, επειδή οι πληροφορίες 
διαδίδονται γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα, ακόμη και όταν δεν είναι ακριβείς. Το πρόβλημα 
αυτό εντείνεται όταν διάσημα άτομα, που έχουν πολλούς οπαδούς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μοιράζονται περιεχόμενο που παράγει παραπληροφόρηση. Λόγω των 
προαναφερθέντων λόγων, στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να 
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βρίσκουμε τις σωστές πληροφορίες και να γνωρίζουμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να 
τις επικυρώσουμε, ώστε να μην εξαπατηθούμε. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια επισκόπηση 
σχετικά με τις διάφορες μηχανές αναζήτησης και θα διερευνήσουν ένα παράδειγμα είδησης 
για να διαπιστώσουν αν το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου είναι αξιόπιστο ή αμφισβητήσιμο. 
 
Θέμα 2. Προστασία: Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία 
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά μόνο λίγοι την κατανοούν και 
το αποτύπωμα που αφήνουν στο διαδίκτυο. Στις μέρες μας οι εταιρείες συλλέγουν πολλά 
δεδομένα και χρησιμοποιούν μεταδεδομένα και δημιουργούν νέα δεδομένα από συσχετίσεις 
"άχρηστων" δεδομένων για να παρακολουθούν και να παρακολουθούν άτομα. Εκτός από τις 
νόμιμες εταιρείες που χρησιμοποιούν τα οφέλη από τις ανεξέλεγκτες αγορές και το Διαδίκτυο, 
απειλή για άτομα και εταιρείες αποτελούν και άνθρωποι με κακές προθέσεις. 
 
Για να ενημερωθούν οι άνθρωποι για τους αναφερόμενους κινδύνους, το θέμα της ασφάλειας 
και της προστασίας θα καλυφθεί λεπτομερέστερα σε αυτή την εισαγωγική ενότητα. Σε αυτή 
την ενότητα παρουσιάζονται δύο διαφορετικές έννοιες: η ιδιωτικότητα, που αφορά κυρίως την 
προσωπική προστασία των δικών μας και των πληροφοριών των άλλων στο διαδίκτυο και η 
ασφάλεια, που σχετίζεται με τη δική μας επίγνωση των διαδικτυακών ενεργειών και 
συμπεριφορών. 
 
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών, θα εξηγηθούν τα βασικά στοιχεία της 
λειτουργίας του Διαδικτύου και του Ιστού. Με βάση αυτά, θα καλυφθούν οι τεχνικές εντοπισμού, 
καθώς και οι μέθοδοι πρόληψης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να διατηρούν τις συσκευές 
τους ασφαλείς από κακόβουλο λογισμικό/κατασκοπευτικό λογισμικό/Adware. Επιπλέον, θα 
διευκρινιστούν οι κίνδυνοι της διαδικτυακής διαφήμισης. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
το θέμα της κρυπτογράφησης, ο τρόπος χρήσης των φίλτρων πλοήγησης, οι κωδικοί 
πρόσβασης, το λογισμικό προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας θα αποτελέσουν επίσης 
μέρος αυτής της ενότητας, ενώ θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο 
ασφαλούς και συνειδητής χρήσης των κοινωνικών δικτύων όσον αφορά την ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων. Τέλος, θα παρουσιαστεί λογισμικό που θα βοηθήσει τους χρήστες με 
διάφορες δεξιότητες να κάνουν την ψηφιακή τους ζωή πιο ασφαλή και άνετη. 
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Ενότητα 0 : Εισαγωγική ενότητα 

Κύριος στόχος: Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παράσχει μια επισκόπηση των κατηγοριών, ενοτήτων και θεμάτων που ανήκουν στην ψηφιακή ιθαγένεια. 
Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να πάρουν μια ιδέα για το ποιοι τομείς ανήκουν σε κάθε ενότητα και θα καταδείξει την ποικιλία των ικανοτήτων που πρέπει 
να αποκτήσει κανείς για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή τον τομέα των ενδιαφερόντων 
μας. Θα επιλεγούν λίγα θέματα για να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα θέματα αυτά είναι γραμμένα με έντονη γραφή. 

Κατηγορία Μαθησιακοί στόχοι  Ενότητες και 
θέματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και 
κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. 
Σεβασμός 

Οι συμμετέχοντες θα 
μάθουν τις βασικές αρχές 
σχετικά με τον σεβασμό 
των ανθρώπων και την 
απαίτηση/άσκηση 
σεβασμού για τον εαυτό 
τους σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον. 
Ξεκινώντας από την 
πρόσβαση σε 
Διαδίκτυο, υλικό και 
λογισμικό, συνεχίζοντας με 
την κατάλληλη 
συμπεριφορά και τα 
προβλήματα στην 
επικοινωνία και κλείνοντας 
με τους νομικούς 
περιορισμούς και τον 
τρόπο σεβασμού των 
δικαιωμάτων των 
δημιουργών και των 
συγγραφέων. 
Λόγω χρονικών 
προβλημάτων, η έμφαση 
σε αυτή την εισαγωγική 
ενότητα θα δοθεί στο 
λογισμικό ανοικτού κώδικα 

- Ψηφιακή 
πρόσβαση  
 
- Ψηφιακή 
εθιμοτυπία και 
συμμετοχή  
 
- Ψηφιακό δίκαιο και 
πνευματικά 
δικαιώματα  
 

1. Κατανόηση του 
προβλήματος του 
ψηφιακού χάσματος. 
 
2. Η γνώση του 
τρόπου αποδόμησης 
των εμποδίων 
εισόδου στην 
ψηφιακή πρόσβαση. 
 
3. Κατανόηση ότι το 
παλαιότερο υλικό 
και το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα 
μπορούν να 
παρέχουν 
φθηνότερη 
πρόσβαση στις 
ψηφιακές 
τεχνολογίες. 
 
4. Γνώση της 
σημασίας της 
πρόσβασης στην 
τεχνολογία στην 
κοινωνία. 
 

1. Ικανός να 
αναζητήσει βολικές 
επιλογές πρόσβασης 
στην τεχνολογία. 
 
2. Δυνατότητα 
πρόσβασης σε 
ψηφιακούς πόρους. 
 
3. Δυνατότητα 
υποστήριξης 
δημόσιας υποδομής 
Διαδικτύου. 
 
4. Ικανός να βρίσκει 
δημιουργικές λύσεις 
γενικά. 
 
 
 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ψηφιακό 
χάσμα στην κοινωνία. 
 
2. Ενημέρωση για το πώς 
Τα κοινωνικά δίκτυα με δημόσιους φορείς και 
επιχειρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
περισσότερα σημεία δωρεάν πρόσβασης WiFi. 
 
3. Να είστε προληπτικοί στην εκμάθηση νέων 
τεχνολογιών. 
 
4. Αίσθηση ενδυνάμωσης μέσω της 
εξερεύνησης νέων τεχνολογιών. 
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και στις άδειες Creative 
Commons. Θα 
αναφερθούν επίσης εν 
συντομία τα θέματα της 
ψηφιακής εθιμοτυπίας και 
του ψηφιακού δικαίου και 
των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 
(Βασικά θέματα που θα 
παρουσιαστούν: Ανοιχτός 
κώδικας, Ψηφιακό χάσμα, 
πρόσβαση στην 
τεχνολογία, διαθεσιμότητα 
συσκευών, ιδέες για την 
υποστήριξη της δημόσιας 
υποδομής του Διαδικτύου, 
hacking (εξέλιξη με την 
πάροδο του χρόνου)). 

5. Γνώση του 
τρόπου υποστήριξης 
της δημόσιας 
υποδομής του 
Διαδικτύου. 
 
6. Κατανόηση της 
εξέλιξης της 
ορολογίας του 
Hacking (τι σημαίνει 
και τα 
αποτελέσματά του). 

2. 
Εκπαίδευσ
η 

Οι συμμετέχοντες θα 
αποκτήσουν μια γενική 
εικόνα για τις διάφορες 
μηχανές αναζήτησης και θα 
μάθουν πώς να διερευνούν 
την ακεραιότητα και την 
ειλικρίνεια των 
διαδικτυακών πηγών. Θα 
αναφερθούν επίσης εν 
συντομία τα θέματα της 
ψηφιακής επικοινωνίας και 
του ψηφιακού εμπορίου. 
(βασικά θέματα που θα 
παρουσιαστούν: μηχανές 
αναζήτησης και επικύρωση 
πληροφοριών) 
 

- Ψηφιακή 
επικοινωνία και 
συνεργασία  
 
- Ψηφιακό εμπόριο  
 
- Ψηφιακός 
αλφαβητισμός  
  

1. Κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο 
παράγονται, 
διαχειρίζονται και 
διατίθενται οι 
πληροφορίες στο 
διαδίκτυο. 
 
2. Γνώση των 
βημάτων για την 
αξιολόγηση της 
ειλικρίνειας ενός 
ψηφιακού 
περιεχομένου. 

1. Δυνατότητα 
αναζήτησης 
περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. 
 
2. Ικανός να 
αξιολογεί κριτικά 
πληροφορίες και 
δεδομένο ψηφιακό 
περιεχόμενο. 
 
3. Ικανός να 
διακρίνει τις απόψεις 
από τα γεγονότα. 

1. Έχοντας προληπτική στάση απέναντι στην 
αναζήτηση πληροφοριών. 
 
2. Κριτική στάση απέναντι στην παραγωγή και 
κατανάλωση γνώσης με μέσα και τεχνολογίες. 

3. 
Προστατε
ύστε το 

Οι συμμετέχοντες θα 
μάθουν για το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή, με κύριο 
στόχο την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης των 
συμμετεχόντων σχετικά με 
τη σημασία της 

- Ψηφιακά 
δικαιώματα και 
ευθύνη  
 
- Ψηφιακή ασφάλεια 
και προστασία  
 

1. Κατανόηση του 
δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή και της 
σημασίας της 
προστασίας των 
προσωπικών 
δεδομένων. 

1. Ικανός να αναλύει 
και να αποφασίζει 
ποιες προσωπικές 
πληροφορίες να 
μοιράζεται στο 
διαδίκτυο, ανάλογα 
με το πλαίσιο, 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με το μόνιμο ίχνος 
που αφήνουν οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις 
(ψηφιακό αποτύπωμα). 
 
2. Ενημέρωση για τις διαδικτυακές απειλές και 
τις συνέπειές τους. 
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προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, η 
οποία αποτελεί κύριο 
σημείο εστίασης αυτής της 
εισαγωγικής ενότητας, 
ώστε να μάθουν πώς να τα 
προστατεύουν. Θα 
αναφερθεί επίσης εν 
συντομία το θέμα της 
υγείας, του εθισμού και 
του άγχους στον 
διαδικτυακό κόσμο. 
(βασικά θέματα που θα 
παρουσιαστούν: ψηφιακό 
αποτύπωμα και 
ιδιωτικότητα και ασφάλεια) 

- Ψηφιακή υγεία και 
ευεξία  
 

 
1. Κατανόηση της 
έννοιας του 
ψηφιακού 
αποτυπώματος. 
 
2. Κατανόηση της 
τεχνολογικής 
προστασίας και των 
μέτρων. 
 
3. Κατανόηση της 
ιδιωτικής και 
κρυπτογραφημένης 
επικοινωνίας. 
 
4. Κατανόηση της 
Κακόβουλο 
λογισμικό. 
 
5. Κατανόηση των 
θεμάτων ασφαλείας 
που αφορούν τις 
διαφημίσεις στο 
διαδίκτυο. 
 
6. Να κατανοήσουν 
πώς να 
χρησιμοποιούν τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με 
ασφαλή τρόπο. 
 
 

προηγουμένως να 
τις μοιράζεται για να 
αποφεύγει το 
αρνητικό ψηφιακό 
αποτύπωμα. 
 
2. Ικανός να 
διαχειρίζεται το 
ψηφιακό 
αποτύπωμα. 
 
3. Δυνατότητα να 
αποφασίσετε ποια 
εργαλεία 
επικοινωνίας είναι 
ασφαλή και ιδιωτικά. 
 
4. Ικανός να έχει 
αυτοέλεγχο του 
δικού του σκληρού 
και λογισμικού. 
 
5. Ικανός να 
αποφύγει 
Κακόβουλο 
λογισμικό. 
 
6. Να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με 
ασφαλή και 
συνειδητό τρόπο. 
 

3. Επίγνωση των απειλών που ενέχει η χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
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4.2 Ενότητα 1: Ψηφιακή εθιμοτυπία  
4.2.1 Γενική περιγραφή 
Στόχος της ενότητας είναι να εξηγήσει λεπτομερώς την έννοια της ψηφιακής εθιμοτυπίας και 
της συμμετοχής στη σημερινή κοινωνία, ιδίως για τους νέους και τους λειτουργούς νεολαίας, 
οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
 
Η ψηφιακή εθιμοτυπία (που μερικές φορές αποκαλείται δικτυακή εθιμοτυπία) ορίζεται ως "τα 
πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από άλλους χρήστες ψηφιακών τεχνολογιών" (Ribble 
& Bailey, 2007). Ουσιαστικά, ως συμμετέχων σε μια κοινωνία με γνώμονα την τεχνολογία, 
αναμένεται από κάποιον να επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά και επιλογές στην ψηφιακή 
κοινότητα, καθώς και να κατανοεί τον αντίκτυπο και τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Όλοι 
οι χρήστες ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να έχουν επίγνωση των άλλων όταν χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία και να κατανοούν πώς η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να επηρεάσει τους 
άλλους. 
 
Η ψηφιακή εθιμοτυπία είναι σημαντική, διότι χωρίς αυτήν, ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει 
ένας εχθρικός ή επικίνδυνος τόπος ψευδούς άνεσης, ο οποίος είναι βασικά ένα μέρος στο 
οποίο δεν θέλετε να βρίσκεστε. Εάν αυτή η πρακτική πραγματοποιείται στο διαδίκτυο, κάθε 
μέρα, οι άνθρωποι της γενιάς σας μπορεί να προσαρμοστούν στο να είναι ασεβείς στην 
πραγματική ζωή.  
 
Στο πλαίσιο της επεξήγησης όλων όσων σχετίζονται με την ψηφιακή εθιμοτυπία και τη 
συμμετοχή, θα βρούμε 3 θέματα στα οποία θα εξηγήσουμε τη σημασία της ψηφιακής 
εθιμοτυπίας και της συμμετοχής, τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται και τον τρόπο 
τήρησης της netiquette σε διάφορες μορφές διαδικτυακής επικοινωνίας. 
 
Η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική στην ψηφιακή εποχή, διότι η πρόσβαση σε αυτήν είναι 
βασική για την υιοθέτηση υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς, την ανάπτυξη ψηφιακής ηθικής 
κ.λπ. Ως εκ τούτου, συνδέεται με όλες τις άλλες ενότητες. 
 
Θέμα 1: Ψηφιακή εθιμοτυπία (ή δικτυακή εθιμοτυπία) 
Αυτό το θέμα θα εμπλέξει τον εκπαιδευόμενο στην ανακάλυψη των πλεονεκτημάτων της 
ψηφιακής επικοινωνίας και στην κατανόηση των κύριων ανησυχιών σχετικά με την ψηφιακή 
επικοινωνία.  
Η ψηφιακή εθιμοτυπία ονομάζεται επίσης netiquette. Η ντενίκετ είναι ένας συνδυασμός των 
λέξεων "δίκτυο" και "εθιμοτυπία" και ορίζεται ως ένα σύνολο κανόνων για αποδεκτή 
συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού του θέματος, ο μαθητής θα κατανοήσει τους 
κανόνες εθιμοτυπίας που ισχύουν κατά την επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου ή των κοινωνικών 
δικτύων- και θα μάθει τον γραμματισμό στα νέα μέσα για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του 
δεξιότητες. 
 
 Η "Netiquette" αναφέρεται επίσης στην εθιμοτυπία του Διαδικτύου, τη χρήση καλών τρόπων 
στην ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα φόρουμ, τα ιστολόγια και 
οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται η ντεντιβίτ επειδή η 
διαδικτυακή επικοινωνία είναι μη λεκτική, δηλαδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν ο ένας το πρόσωπο 
του άλλου, τη γλώσσα του σώματος ή δεν ακούνε τη φωνή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η νετικέτ χρησιμοποιεί emoticons για να εξηγήσει τα συναισθήματα. Εκτός από αυτό, η 
διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει να είναι πολύ σαφής και συνοπτική για να αποφεύγονται οι 
παρεξηγήσεις. 
 
 
Θέμα 2: Κανόνες Netiquette 
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Αυτό το θέμα αποσκοπεί στην επεξήγηση των ηλεκτρονικών προτύπων συμπεριφοράς ή 
διαδικασίας.  Αυτό εισάγει την έννοια της ακεραιότητας και της συνολικής ευθύνης για τις 
ενέργειες ενός ατόμου στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή εθιμοτυπία ενθαρρύνει τη συμπεριφορά με 
σεβασμό κατά την αλληλεπίδραση με τους άλλους στο διαδίκτυο.  Αυτή είναι μια ζωτικής 
σημασίας έννοια, διότι δείχνει ποιος είναι ο χαρακτήρας και η κρίση ενός ατόμου στο διαδίκτυο. 
Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο σωστό, η σημασία του στην πραγματικότητα είναι βαθύτερη. 
Η ντετεκτιβ αναφέρεται στην επικοινωνία στο διαδίκτυο που είναι τόσο σεβαστή όσο και 
επαγγελματική για όλους τους χρήστες.  Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις ενός 
ψηφιακού χρήστη ερμηνεύονται από τους άλλους και πώς να το χρησιμοποιείτε για να 
επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, η κατανόηση των τάσεων της διαδικτυακής 
γραμματικής. Πώς ένα "..." μπορεί να ερμηνευτεί ως σαρκασμός και πώς τα κεφαλαία 
γράμματα μπορούν να ερμηνευτούν ως φωνές. Αυτές είναι μικρές συμπεριφορές που πρέπει 
να προσαρμόζονται σε αυτόν με τον οποίο επικοινωνείτε.  Τα κεφαλαία γράμματα μπορεί να 
είναι αποτελεσματικά σε ένα ομαδικό κείμενο με κάποιους φίλους, αλλά όχι σε μια συνοδευτική 
επιστολή ή σε ένα email προς τον συνάδελφό σας.  
 
Θέμα 3: Να τηρείτε τη διαδικτυακή δεοντολογία σε διάφορες μορφές διαδικτυακής 
επικοινωνίας 
Αυτό το θέμα αποσκοπεί στην εξήγηση του τρόπου τήρησης της διαδικτυακής δεοντολογίας σε 
διάφορες μορφές διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως η επικοινωνία ένας προς έναν: ηλεκτρονικά 
μηνύματα, ιδιωτικά μηνύματα σε διάφορα μέσα- επικοινωνία ένας προς πολλούς: λίστες 
αλληλογραφίας, δημόσιες συζητήσεις, φόρουμ, πίνακες πιν, κοινωνικά δίκτυα, κοινότητες. 
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Ενότητα 1. : Ψηφιακές εθιμοτυπίες και συμμετοχή 
Κύριος στόχος: Η ενότητα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με τον "σωστό" τρόπο επικοινωνίας σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.  

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Ψηφιακή 
εθιμοτυπία (ή 
netiquette) 

Οι νέοι θα εισαχθούν στην έννοια 
της ψηφιακής εθιμοτυπίας και της 
συμμετοχής. 
Η έννοια αυτή είναι πολύ 
σημαντική, διότι υπάρχει έλλειψη 
γνώσης σχετικά με αυτήν, και είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε την 
ύπαρξη αυτού του κενού 
προκειμένου να το εξαλείψουμε. 

1. Εισαγωγή στην 
έννοια της ψηφιακής 
εθιμοτυπίας (ή 
netiquette) και 
καθορισμός του 
χάσματος της 
ψηφιακής ηθικής 

 
2. Σημασία και οφέλη 

1. Η έννοια της 
ψηφιακής 
εθιμοτυπίας 

2. Γνωρίζοντας τη 
σημασία της 
ψηφιακής 
εθιμοτυπίας στην 
κοινωνία 

3. Γνωρίζοντας τα 
οφέλη από τη 
χρήση της 
ψηφιακής 
εθιμοτυπίας 
 

4. Να γνωρίζετε πώς 
η κακή ψηφιακή 
συμπεριφορά 
επηρεάζει την 
κοινωνία 
 

5. Μάθετε 
συγκεκριμένους 
τρόπους για να 
βελτιώσετε την 
κατάσταση που 
προκαλείται από 
την απουσία 
ψηφιακής ηθικής 

1. Εντοπισμός ατόμων και 
φορέων που 
επηρεάζονται από το 
ψηφιακό χάσμα 

 
2. Σχεδιασμός 

στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων για τη 
μείωση του ψηφιακού 
χάσματος 

 
 
3. Να είναι σε θέση να 

εμπλέξει τους 
ανθρώπους σε 
δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες με 
στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης 
 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την ψηφιακή 
συμπεριφορά. 

 
2. Να λαμβάνετε υπόψη τη 

φήμη σας και τη φήμη των 
άλλων όταν χρησιμοποιείτε 
το διαδίκτυο. 

 
3. Μάθετε τη σημασία της 

υιοθέτησης μιας υπεύθυνης 
ψηφιακής συμπεριφοράς 
για να γίνετε υπεύθυνοι 
ψηφιακοί πολίτες. 
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2. Κανόνες 
Netiquette 

Αυτό το θέμα αναφέρεται στους 
κανόνες κατά την επικοινωνία στο 
διαδίκτυο. 

1. Τέσσερα ψηφιακά 
Do's 

2. Πέντε ψηφιακές 
απαγορεύσεις 

1. Εκφραστείτε με 
σαφήνεια στο 
διαδίκτυο και 
σεβαστείτε τις 
απόψεις των 
άλλων 

2. Γνωρίζετε πού 
βρίσκεστε στον 
κυβερνοχώρο και 
κατανοήστε ότι 
πολλοί άνθρωποι 
θα βλέπουν ό,τι 
πληκτρολογείτε. 

3. Χρησιμοποιήστε 
σωστή και με 
σεβασμό γλώσσα 
και αποφύγετε 
τυχόν άκομψα 
αστεία, 
προσβολές ή 
απειλές. 

1. Να είστε σε θέση 
να δημιουργήσετε 
μια θετική 
διαδικτυακή φήμη 

 
2. Να είστε σε θέση 

να δημιουργήσετε 
μόνιμες και 
ουσιαστικές 
συνδέσεις 

 
3. Να είστε σε θέση 

να αποφύγετε την 
καταστροφή των 
online και offline 
σχέσεών σας  

1. Γίνετε πρεσβευτής του 
κώδικα δεοντολογίας 
netiquette 

 
2. Να είστε προληπτικοί για να 

μάθετε για τη νέα ψηφιακή 
δεοντολογία 

 
3. Λάβετε υπόψη σας ότι οι 

άνθρωποι δεν γνωρίζουν 
πολλά για την διαδικτυακή 
ευγένεια. 

 
4. Καταπολεμήστε την έλλειψη 

ψηφιακής ηθικής στην 
κοινωνία. 

  

3. Να τηρούν 
τη 
διαδικτυακή 
δεοντολογία 
στις 
διάφορες 
μορφές 
διαδικτυακής 
επικοινωνίας 

Οι νέοι θα μάθουν τα 
χαρακτηριστικά της 
συνδεσιμότητας των διαφόρων 
υφιστάμενων συσκευών που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για 
να έχουμε πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιεχόμενο. Θα δουν ότι ανάλογα 
με την τοποθεσία ή την κατάστασή 
μας, έχουμε διαφορετικές 
συσκευές που είναι πιο κοντά στις 
ανάγκες μας. 

1. Εθιμοτυπία 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

2. Νετεκιέτ των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

3. Νετικέτ του φόρουμ 
4. Λίστες αλληλογραφίας 

netiquette 
  

 
1. Να σχεδιάζετε, να 

γράφετε, να 
αναθεωρείτε και 
να επεξεργάζεστε 
σύντομα έγγραφα 
και μηνύματα που 
είναι οργανωμένα, 
πλήρη και 
προσαρμοσμένα 
σε συγκεκριμένο 
κοινό. 

2. Αποφύγετε το 
spamming  

3. Αποφύγετε το 
φλέγμα 

4. Υιοθέτηση 
υπεύθυνης 
συμπεριφοράς σε 
σχέση με τις 
διάφορες μορφές 

1. Να είστε σε θέση να 
κατανοήσετε τις 
νομικές σας ευθύνες 

2. Να είστε σε θέση να 
μην κάνετε κατάχρηση 
της εξουσίας σας. 

3. Να είστε σε θέση να 
τηρείτε τα ίδια 
πρότυπα διαδικτυακής 
συμπεριφοράς που 
ακολουθείτε και στην 
πραγματική ζωή. 

4. Να είστε σε θέση να 
χρησιμοποιείτε 
επαγγελματικά τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

1. Βοηθήστε τους 
ανθρώπους να 
θυμούνται τον 
άνθρωπο στην άλλη 
πλευρά μιας 
ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας  

2. Βοηθήστε τους 
ανθρώπους να 
κατανοήσουν την 
ιδιωτική ζωή των 
άλλων. 

3. Να έχετε θετική στάση 
απέναντι στην 
εκμάθηση διαφορετικής 
επικοινωνίας ανάλογα 
με την ηλεκτρονική 
επικοινωνία 

4. Να γίνετε επιεικείς με 
τα λάθη των άλλων 
(Shea, 1994) 
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ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας  
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4.3 Ενότητα 2: Ψηφιακή πρόσβαση  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Στόχος της ενότητας είναι να εξηγήσει λεπτομερώς την έννοια της ψηφιακής πρόσβασης στη 
σημερινή κοινωνία, ιδίως για τους νέους και τους λειτουργούς νεολαίας, οι οποίοι θα 
αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Η ψηφιακή πρόσβαση αφορά την προσαρμογή των ανθρώπων σε μια κοινωνία που αλλάζει 
ολοένα και περισσότερο, και το βέβαιο είναι ότι το μέλλον σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 
θα αφορά την τεχνολογία.  Για παράδειγμα, η ψηφιακή πρόσβαση καθίσταται πολύ σημαντική 
για τη συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση, για την εύρεση εργασίας ή για την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο της εξήγησης όλων όσων σχετίζονται με την ψηφιακή πρόσβαση, θα βρούμε 3 
θέματα στα οποία θα εξηγήσουμε το ψηφιακό χάσμα στην κοινωνία μας, την πρόσβαση στην 
τεχνολογία και τη διαθεσιμότητα των συσκευών. Με αυτά τα 3 θέματα θα εξηγήσουμε την 
έννοια και θα δώσουμε αρκετά εργαλεία για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το ψηφιακό 
χάσμα, γνωρίζοντας τις συσκευές που έχουμε στη διάθεσή μας για την πρόσβαση στην 
τεχνολογία. Αυτή η ενότητα είναι πολύ σημαντική στην ψηφιακή εποχή, διότι η πρόσβαση σε 
αυτήν είναι βασική για να μπορέσουμε να έχουμε μια υπεύθυνη χρήση, να έχουμε ασφάλεια, να 
γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας κ.λπ. Ως εκ τούτου, συνδέεται με όλες τις άλλες ενότητες. 

Θέμα 1: Ψηφιακό χάσμα 

Το θέμα αυτό προσπαθεί να εξηγήσει την ύπαρξη ενός ψηφιακού χάσματος στον κόσμο, το 
οποίο κατακερματίζει τους ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες. Ο πρώτος τύπος ψηφιακού 
χάσματος αναφέρεται στην έλλειψη πρόσβασης σε εξοπλισμό και ο δεύτερος στην έλλειψη 
κατανόησης του τι είναι διαθέσιμο σε εμάς. Στόχος είναι επίσης να εξηγήσει τις δυσκολίες που 
επιφέρει αυτό το χάσμα στην κοινωνία και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τέλος, προσφέρει 
επίσης έναν κριτικό προβληματισμό σχετικά με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες του 
χάσματος και το είδος της δράσης που βελτιώνεται για την αλλαγή της κατάστασης.  

Θέμα 2: Πρόσβαση στην τεχνολογία 

Η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη 
σημερινή κοινωνία. Αυτό το θέμα προσπαθεί να εξηγήσει τις συνέπειες της έλλειψης 
πρόσβασης στην τεχνολογία ή της άνισης πρόσβασης σε αυτήν σε πολλούς τομείς της 
κοινωνίας. Ο όρος "ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" σημαίνει "η πλήρης ηλεκτρονική συμμετοχή στην 
κοινωνία". Το θέμα θα εμβαθύνει επίσης στο τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή μας ζωή, γιατί 
αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, (εργασία, αίτηση για να πάμε στο κολέγιο, πληρωμή 
λογαριασμών, κλείσιμο ραντεβού, πρόσβαση σε ιστορικά έγγραφα, μεγέθυνση εκτύπωσης για 
άτομα με προβλήματα όρασης, κ.λπ.), ποια είδη πρόσβασης στην τεχνολογία είναι δυνατόν να 
έχουν ισότιμη Ψηφιακή Πρόσβαση. Τέλος, πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση σε μια σειρά από 
σχετικά δίκτυα και κοινότητες για διαφορετικούς σκοπούς, προκειμένου να ενισχύσουμε την 
ικανότητα και τη δράση των ανθρώπων στην ψηφιακή πρόσβαση.  

Θέμα 3: Διαθεσιμότητα συσκευών 

Αυτό το θέμα έχει ως στόχο να εξηγήσει τη συνδεσιμότητα των διαφόρων υφιστάμενων 
συσκευών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Θα 
δούμε ότι ανάλογα με την τοποθεσία ή την κατάστασή μας, έχουμε διαφορετικές συσκευές 
που είναι πιο κοντά στις ανάγκες μας.  
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Ενότητα 2: Ψηφιακή πρόσβαση  
Κύριος στόχος: η ενότητα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με την έννοια της ψηφιακής πρόσβασης και τον τρόπο προσαρμογής στην μεταβαλλόμενη 
κοινωνία- το ψηφιακό χάσμα, η πρόσβαση στην τεχνολογία και η διαθεσιμότητα των συσκευών είναι τα κύρια θέματα γύρω από τα οποία θα εργαστούν και θα 
ενδυναμώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως μέσω της τεχνολογίας στην κοινωνία.  

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Ψηφιακό 
χάσμα 

Οι νέοι θα εξοικειωθούν με 
την έννοια του ψηφιακού 
χάσματος. 
Η έννοια αυτή είναι πολύ 
σημαντική, διότι υπάρχει 
έλλειψη γνώσης σχετικά με 
αυτήν και είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε την ύπαρξη 
αυτού του κενού, 
προκειμένου να το 
καταπολεμήσουμε. 

1. Εισαγωγή στην 
έννοια του 
ψηφιακού 
χάσματος 

 
2. Υφιστάμενα 

προβλήματα λόγω 
του ψηφιακού 
χάσματος 

 
3. Τρόποι βελτίωσης 

αυτού του 
χάσματος 

1. Η έννοια του 
ψηφιακού χάσματος 
 

2.  Γνωρίζοντας πώς 
αυτό το χάσμα 
επηρεάζει την 
κοινωνία 
 

3. Εκμάθηση 
συγκεκριμένων 
τρόπων βελτίωσης 
της κατάστασης που 
προκαλείται από το 
ψηφιακό χάσμα 

1. Εντοπισμός ατόμων και 
φορέων που 
επηρεάζονται από το 
ψηφιακό χάσμα 

 
2. Σχεδιασμός στρατηγικών 

και δραστηριοτήτων για 
τη μείωση του ψηφιακού 
χάσματος 

3. Να είναι σε θέση να 
εμπλέξει τους 
ανθρώπους σε 
δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες με στόχο 
τη βελτίωση της 
κατάστασης 

1. Ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το 
ψηφιακό χάσμα στην 
κοινωνία 

 
2. Κατανόηση της 

σχέσης μεταξύ του 
ψηφιακού χάσματος 
και των διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων. 

3. Εκμάθηση της 
σημασίας της 
μείωσης του 
ψηφιακού χάσματος 
ως εργαλείο 
κοινωνικής ένταξης. 
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2. Πρόσβαση 
στην 
τεχνολογία 

Αυτό το θέμα 
προσπαθεί να εξηγήσει 
τις συνέπειες της 
έλλειψης πρόσβασης 
στην τεχνολογία ή της 
άνισης πρόσβασης σε 
αυτήν σε πολλούς 
τομείς της κοινωνίας. 

1. Ορισμός της 
τεχνολογικής 
πρόσβασης 

 
2. Η σημασία της 

πρόσβασης στην 
τεχνολογία 

3. Τύποι πρόσβασης 
στην τεχνολογία 

1. Γνωρίζει τα οφέλη της 
τεχνολογικής 
πρόσβασης  

 
2. Γνωρίζοντας τη σημασία 

της πρόσβασης στην 
τεχνολογία στην 
κοινωνία 

 
3. Γνωρίζετε πώς να έχετε 

πρόσβαση σε διάφορες 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο 

 
4. Μάθετε πώς να ζείτε 

στον ψηφιακό κόσμο  

1. Να γνωρίζουν πώς 
να έχουν πρόσβαση 
σε ψηφιακούς 
πόρους 

2. Να είναι σε θέση να 
εκτελεί διαδικασίες 
μέσω της 
τεχνολογίας 

3. Να γνωρίζουν πώς 
να προωθούν τη 
χρήση της 
τεχνολογίας γύρω 
τους 

4. Να είστε σε θέση να 
αναλύσετε πού 
χρειάζεται 
τεχνολογία 

1. Διατηρεί προληπτική 
στάση στην 
ανταλλαγή πόρων, 
περιεχομένου και 
γνώσεων σχετικά με 
την τεχνολογία. 

 
2. Να είναι προνοητικός 

στην εκμάθηση νέων 
τεχνολογιών 

 
3. Να γνωρίζουμε τους 

ανθρώπους που δεν 
έχουν πρόσβαση στην 
τεχνολογία. 

 
4. Καταπολέμηση της 

έλλειψης πρόσβασης 
στην τεχνολογία στην 
κοινωνία. 

3. 
Διαθεσιμότητ
α της 
συσκευής 

Οι νέοι θα μάθουν τα 
χαρακτηριστικά της 
συνδεσιμότητας των 
διαφόρων συσκευών που 
μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να 
έχουμε πρόσβαση σε 
ψηφιακό περιεχόμενο. Θα 
δουν ότι ανάλογα με την 
τοποθεσία ή την 
κατάστασή μας, έχουμε 
διαφορετικές συσκευές 
που είναι πιο κοντά στις 
ανάγκες μας. 

1. Εισαγωγή στη 
διαθεσιμότητα της 
συσκευής συνεργασίας 

 
2. Τύποι συσκευών 

 
3. Συσκευές ανάλογα με 

τις ανάγκες 

1. Γνωρίζει ποιο είδος 
συσκευών υπάρχει  

 
2. Γνωρίστε τα οφέλη κάθε 

συσκευής 
 
3. Να γνωρίζετε τη 

σημασία των συσκευών 
στην κοινωνία 

 
4. Μάθετε πώς οι 

συσκευές μπορούν να 
βελτιώσουν την 
ποιότητα της ζωντανής 
μας μετάδοσης. 

1. Να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε τις 
διάφορες συσκευές 

 
2. Να είστε σε θέση να 

αναγνωρίσετε ποια 
συσκευή είναι καλύτερη 
σε κάθε περίπτωση 

 
3. Να είναι σε θέση να 

μοιράζονται τις γνώσεις 
τους σχετικά με τις 
διάφορες συσκευές  

1. να προσέχετε τα 
άτομα που δεν 
έχουν συσκευές 

2. Για να 
βοηθήσετε τους 
ανθρώπους που 
δεν έχουν 
συσκευές 
 

3. Να έχουν θετική 
στάση απέναντι 
στην εκμάθηση 
της χρήσης 
νέων συσκευών 
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4.4 Ενότητα 3: Ψηφιακό δίκαιο και πνευματικά δικαιώματα  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Η ενότητα θα ασχοληθεί με τους περιορισμούς και τα νομικά δικαιώματα που διέπουν τη χρήση 
της τεχνολογίας. Η ενότητα δίνει μια επισκόπηση του τι είναι το ψηφιακό δίκαιο, των τύπων 
παραβιάσεων και των συνεπειών τους (χωρισμένα σε θέματα) και των αναμενόμενων 
δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που θα αποκτήσουν οι νέοι στο τέλος του μαθήματος.  
 
Σήμερα, οι νέοι πρέπει να μάθουν πώς να είναι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Πολλοί χρήστες 
του διαδικτύου παραβιάζουν στην πραγματικότητα το νόμο, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία τους, 
από τη λήψη μουσικής που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μέχρι την παραβίαση 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, πολλοί νέοι πιστεύουν ότι το 
να κατεβάζουν μουσική χωρίς να την πληρώνουν, δεν είναι εγκληματική πράξη. Σύμφωνα με 
τον Ψηφιακό Νόμο και τα Πνευματικά Δικαιώματα, το κατέβασμα και η κοινοποίηση υλικού που 
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς να πληρώσετε είναι έγκλημα. Πρόκειται για 
μια παράνομη ενέργεια με σοβαρές συνέπειες αν συλληφθεί. Άλλες παραβάσεις 
περιλαμβάνουν την πειρατεία λογισμικού, τη δημιουργία ιών, την παραβίαση συστημάτων ή 
δικτύων, τη λογοκλοπή. Οι νέοι πρέπει να διδάσκονται και να ενημερώνονται για αυτές τις 
παραβιάσεις αλλά και για τα νομικά τους δικαιώματα, όπως από την πρόσβαση σε δωρεάν 
διαδικτυακές πλατφόρμες έως τον ΓΚΠΔ.  
 
Θέμα 1: Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 
Πνευματικά δικαιώματα: Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός, ο συγγραφέας ή ο καλλιτέχνης αυτών 
των έργων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργεί αντίγραφα, να διανέμει, να προβάλλει, 
να τροποποιεί, να προσαρμόζει και να αντλεί από το υλικό αυτό. Κανείς άλλος εκτός από τον 
δημιουργό δεν μπορεί να διεκδικήσει πνευματικά δικαιώματα επί του έργου, εκτός εάν ο 
δημιουργός παραχωρήσει δικαιώματα σε άλλους με γραπτή συμφωνία (π.χ. οι Nirvana και η 
δισκογραφική εταιρεία έχουν πνευματικά δικαιώματα του διάσημου άλμπουμ "Smells like teen 
spirit"). 
Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα έργο που 
προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς άδεια για μια χρήση όπου 
απαιτείται τέτοια άδεια. Με τον τρόπο αυτό, το εν λόγω πρόσωπο παραβιάζει ή προσβάλλει 
ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχονται στον κάτοχο των πνευματικών 
δικαιωμάτων, τον δημιουργό του έργου, όπως το δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής ή 
εκτέλεσης του προστατευόμενου έργου, διανομής ή δημιουργίας παράγωγων έργων. Οι νέοι 
θα κατανοήσουν τι είναι ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και η παραβίαση, τα είδη και 
τι είναι η άδεια creative commons.  
 
Η λογοκλοπή είναι η αναπαράσταση των σκέψεων, της γλώσσας, των ιδεών ή των εκφράσεων 
ενός άλλου συγγραφέα χωρίς να αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο πρόσωπο ως πηγή. 
Παράνομη ανταλλαγή αρχείων, η οποία είναι η διαδικασία πώλησης ή δημοσίευσης, διανομής 
περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συνήθως μέσω του Διαδικτύου 
ή με τη χρήση εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης.  
Πειρατεία λογισμικού είναι όταν κάποιος αντιγράφει παράνομα λογισμικό που δεν του ανήκει με 
τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα. Ένα παράδειγμα πειρατείας λογισμικού είναι 
όταν κατεβάζετε ένα αντίγραφο του Microsoft Word από έναν ιστότοπο ανταλλαγής αρχείων 
χωρίς να πληρώσετε γι' αυτό. 
Ανοιχτές πηγές. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι ένας τύπος λογισμικού υπολογιστών στον 
οποίο ο πηγαίος κώδικας κυκλοφορεί με μια άδεια χρήσης στην οποία ο δημιουργός παραχωρεί 
στους χρήστες τα δικαιώματα να μελετούν, να τροποποιούν και να διανέμουν το λογισμικό σε 
οποιονδήποτε. Οι νέοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τι είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, 
τα είδη και τα πλεονεκτήματα της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα.  
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Θέμα 2: Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο  
Δημιουργία ιών. Οι ιοί είναι κακόβουλα προγράμματα που εξαπλώνονται στα αρχεία του 
υπολογιστή χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης. Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα ιών 
εξαπλώνονται μέσω συνημμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενεργοποιούνται 
όταν ανοίγονται. Οι ιοί μπορούν επίσης να εξαπλωθούν μέσω κοινόχρηστων μέσων, όπως οι 
δίσκοι USB (Universal Serial Bus). 
Σε αυτό το θέμα, οι νέοι θα μάθουν τι είναι οι ιοί, γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν ιούς και πώς 
να αποτρέψουν, να μπλοκάρουν ή να αφαιρέσουν τους εγκατεστημένους ιούς.    
 
Hacking. Η πειρατεία είναι μια προσπάθεια εκμετάλλευσης ενός συστήματος υπολογιστή ή 
ενός ιδιωτικού δικτύου στο εσωτερικό ενός υπολογιστή. Σε αυτό το θέμα, οι νέοι θα μάθουν τι 
είναι το χάκινγκ, τα είδη του χάκινγκ και τους χάκερς, πώς να προστατεύουν τη συσκευή τους 
και τις προσωπικές τους πληροφορίες από το χάκινγκ, τις νομικές συνέπειες του χάκινγκ και τι 
είναι το dark web και γιατί είναι παράνομο.  
 
Ηλεκτρονική κλοπή ταυτότητας Η κλοπή ταυτότητας συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί τις 
προσωπικές σας πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
κωδικούς σύνδεσης και κωδικούς πρόσβασης στο διαδίκτυο, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, 
αριθμό άδειας οδήγησης, αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό τράπεζας) για να προσποιηθεί ότι είναι 
εσείς και να διαπράξει απάτη ή να αποκομίσει οικονομικά οφέλη. Οι νέοι θα μάθουν τι είναι η 
ηλεκτρονική κλοπή ταυτότητας, τα είδη, τις νομικές συνέπειες και πώς να προστατεύσουν την 
ταυτότητά τους.  
 
Σκοτεινός ιστός Ο σκοτεινός ιστός είναι η κρυφή συλλογικότητα των δικτυακών τόπων στο 
διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα περιήγησης στο 
διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ανώνυμης και ιδιωτικής δραστηριότητας στο 
διαδίκτυο, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη τόσο σε νόμιμες όσο και σε παράνομες εφαρμογές. 

 
Θέμα 3: GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
Σύντομη περιγραφή: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι ένας 
κανονισμός που έχει σχεδιαστεί για να ενοποιήσει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στο Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, και παρέχει 
στους προστατευόμενους χρήστες και τους κατοίκους της ΕΕ περισσότερα δικαιώματα και 
έλεγχο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους. Σε αυτό το θέμα, οι νέοι θα 
μάθουν τι είναι ο ΓΚΠΔ, τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, ποιους επηρεάζει ο ΓΚΠΔ, τα 
δικαιώματά τους στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τι είναι η συγκατάθεση του ΓΚΠΔ 
και τους κινδύνους παραβίασης ή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων.  
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Ενότητα αριθ. 3 : Ψηφιακό Δίκαιο και πνευματικά δικαιώματα  

Κύριος στόχος: εκπαίδευση των νέων σχετικά με το ψηφιακό δίκαιο και τα πνευματικά δικαιώματα και τα μέτρα κατά της παραβίασής τους. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1.Παραβίαση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων  

Να μάθουν τι είναι ο νόμος 
περί πνευματικών 
δικαιωμάτων και ο σκοπός 
της χρήσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας  
 
Για να μάθετε πώς να 
προστατεύετε το ψηφιακό 
περιεχόμενο που έχετε 
δημιουργήσει και 
δημοσιεύσει. 
 
Για να μάθετε τι είναι τα 
Creative Commons (CC) 
είναι 

• Δίκαιο περί πνευματικών 
δικαιωμάτων 

• Παραδείγματα 
παραβίασης πνευματικών 
δικαιωμάτων 

• Πώς να προστατεύετε το 
ψηφιακό περιεχόμενο 

• Τι είναι η άδεια Creative 
Commons (CC) και οι 
τύποι της 

Να κατανοήσουν πώς 
εφαρμόζονται οι άδειες 
πνευματικών δικαιωμάτων στα 
δεδομένα, τις πληροφορίες και το 
ψηφιακό περιεχόμενο. 
 
Κατανοήστε τι είναι η παραβίαση 
πνευματικών δικαιωμάτων 
 
Κατανοήστε πώς να 
προστατεύετε το ψηφιακό 
περιεχόμενο που έχετε 
δημιουργήσει και δημοσιεύσει. 
 
Κατανόηση του τρόπου χρήσης 
μιας άδειας CC 

Να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν πότε το 
ψηφιακό περιεχόμενο 
προστατεύεται από 
πνευματικά δικαιώματα και 
συνεπώς δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς την 
άδεια του δημιουργού του.  
 
Να είστε σε θέση να 
προστατεύσετε το ψηφιακό 
περιεχόμενο που 
δημιουργήσατε, 
επιτυγχάνοντας προστασία 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
 
Να είστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσετε άδεια CC  

Σεβασμός της πνευματικής 
ιδιοκτησίας των άλλων  
 
Να γνωρίζετε την ανάγκη 
προστασίας του ψηφιακού 
περιεχομένου που προστατεύεται 
με πνευματικά δικαιώματα.  
 
Αποδεχθείτε ότι για τη χρήση 
υλικού που προστατεύεται από 
πνευματικά δικαιώματα 
απαιτείται γραπτή άδεια/δήλωση 
του κατόχου των πνευματικών 
δικαιωμάτων.   
 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η άδεια 
CC επιτρέπει την ελεύθερη 
διανομή ενός "έργου" που 
προστατεύεται από πνευματικά 
δικαιώματα. 

2.Cybercrimes 
 
 

Μάθετε τι είναι ο ιός και τα 
είδη των ιών 
 
Μάθετε γιατί δημιουργούνται 
οι ιοί  
 
Μάθετε τις νομικές 
επιπτώσεις της δημιουργίας 
ιών  

 
• Τι είναι ο ιός και πώς 
μπορεί να βλάψει τον 
υπολογιστή και τα 
δεδομένα σας; 
 

• Γιατί δημιουργούνται; 
Ποιος είναι ο σκοπός 
τους; 

Για να καταλάβετε τι είναι ένας 
ιός  
 
Να κατανοήσετε γιατί 
δημιουργούνται οι ιοί 
 
Να κατανοήσετε τους τύπους των 
ιών  
 

Για να μπορείτε να 
αναγνωρίζετε πότε ο 
υπολογιστής σας έχει 
μολυνθεί από ιό  
 
Να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε τους τύπους 
των ιών  
 

Συνειδητοποιήστε τη ζημιά που 
μπορεί να προκαλέσει ένας ιός 
στα δεδομένα του υπολογιστή 
σας  
 
Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα 
του υπολογιστή σας και των 
άλλων  
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Μάθετε πώς να 
προστατεύετε τις συσκευές 
και το ψηφιακό σας 
περιεχόμενο από ιούς  

 
• Ποιοι είναι οι τύποι ιών 

(Τομέας εκκίνησης,  
Άμεση δράση,  
Κάτοικος, 
Πολυμερής, 
Πολυμορφική  
Αντικατάσταση  
Πλήρωση χώρου  
File Infector κ.λπ.) 
 
• Ποιες είναι οι νομικές 
συνέπειες της 
δημιουργίας ενός ιού; 

• Πώς να προστατέψετε 
τη συσκευή και το 
ψηφιακό σας 
περιεχόμενο από ιούς  

Να κατανοήσουν τις νομικές 
συνέπειες της δημιουργίας ιών  
 
Να κατανοήσετε διάφορους 
τρόπους προστασίας της 
συσκευής σας και του ψηφιακού 
σας περιεχομένου από ιούς. 

Για να μπορέσετε να 
κατεβάσετε και να 
εγκαταστήσετε ένα 
πρόγραμμα προστασίας από 
ιούς για την προστασία του 
υπολογιστή σας, καθώς και 
να εγκαταστήσετε και να 
ενεργοποιήσετε ένα λογισμικό 
προστασίας τείχους 
προστασίας 

 
Να γνωρίζετε τις νομικές 
επιπτώσεις της δημιουργίας ιών  
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3. GDPR  Μάθετε τι είναι ο GDPR 
 
Μάθετε τι είναι τα 
προσωπικά δεδομένα 
 
Μάθετε ποιοι επηρεάζονται 
από τον GDPR  
 
Μάθετε τα δικαιώματά σας 
όσον αφορά το απόρρητο 
σύμφωνα με τον GDPR  
 
Μάθετε τι είναι η 
συγκατάθεση GDPR 
 
Μάθετε τους κινδύνους 
παραβίασης ή αποκάλυψης 
προσωπικών δεδομένων  
 

• Τι είναι ο GDPR  
• Τι είναι τα προσωπικά 
δεδομένα 
(παραδείγματα χρήσης 
των προσωπικών 
δεδομένων και πώς 
προστατεύω τα 
προσωπικά μου 
δεδομένα) 

• Ποιος επηρεάζεται από 
τον ΓΚΠΔ; 

• Τα δικαιώματά σας 
στην ιδιωτική ζωή  

• Συγκατάθεση GDPR  
• Ποιες είναι οι συνέπειες 
της παραβίασης ή 
αποκάλυψης 
προσωπικών 
δεδομένων  

Για να κατανοήσετε τι είναι ο 
GDPR 
 
Να κατανοήσετε τι είναι τα 
προσωπικά δεδομένα 
(παραδείγματα χρήσης και πώς τα 
προστατεύουμε) 
 
Για να κατανοήσετε ποιον 
επηρεάζει ο GDPR  
 
Για να κατανοήσετε τα 
δικαιώματά σας στο απόρρητο  
 
Για να κατανοήσετε 
παραδείγματα συγκαταθέσεων 
GDPR  
 
Να κατανοήσουν τις συνέπειες 
κατά την παραβίαση ή τη 
δημοσιοποίηση προσωπικών 
δεδομένων. 
 
 

Να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί τα προσωπικά 
δεδομένα όταν είναι 
απαραίτητο 
 
Για να είναι σε θέση να τους 
προστατεύσει  
 
Για να είναι σε θέση να 
προστατεύσει τα δικαιώματά 
σας στην ιδιωτική ζωή  
 
Να μπορείτε να δώσετε τη 
συγκατάθεσή σας για την 
επεξεργασία και τη συλλογή 
των προσωπικών σας 
δεδομένων.  
 
Να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τις συνέπειες 
κατά την παραβίαση του 
ΓΚΠΔ. 

Σεβασμός του νόμου GDPR  
 
Να γνωρίζουν τη σημασία των 
προσωπικών δεδομένων  
 
Να γνωρίζετε τα δικαιώματα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
βάσει του ΓΚΠΔ (δικαίωμα 
ενημέρωσης, δικαίωμα 
πρόσβασης, δικαίωμα 
διόρθωσης, δικαίωμα 
διαγραφής/απόσυρσης, δικαίωμα 
περιορισμού της επεξεργασίας, 
δικαίωμα φορητότητας των 
δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης 
και δικαιώματα σε σχέση με την 
αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων και την κατάρτιση 
προφίλ).  
 
Να είστε προσεκτικοί στο πού και 
σε ποιον δίνετε τα προσωπικά 
σας δεδομένα  
 
Να έχετε επίγνωση των 
συνεπειών κατά την παραβίαση 
του ΓΚΠΔ 



 

 29 

 
4.5 Ενότητα 4: Ψηφιακός αλφαβητισμός  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Αν και ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να γίνεται αντιληπτός και να ορίζεται με διαφορετικό 
τρόπο εντός των επιστημονικών κλάδων, η έννοια αφορά πρωτίστως τους γραμματισμούς και 
όχι τις ψηφιακές τεχνολογίες ή την ψηφιακή επάρκεια. Ο ψηφιακός γραμματισμός 
περιλαμβάνει την εύρεση, τη χρήση και τη διάδοση πληροφοριών σε έναν ψηφιακό κόσμο. Ο 
ψηφιακός γραμματισμός στηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού 
πεδίου, και αποτελεί βασική δεξιότητα για την αποτελεσματική συμμετοχή στην απασχόληση 
και σε όλες τις πτυχές της ζωής. Περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 
αφορούν την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών συσκευών, όπως smartphones, tablets, 
φορητοί υπολογιστές και επιτραπέζιοι υπολογιστές, για σκοπούς επικοινωνίας, έκφρασης, 
συνεργασίας και υπεράσπισης. Ενώ ο ψηφιακός γραμματισμός αρχικά εστίαζε στις ψηφιακές 
δεξιότητες και στους αυτόνομους υπολογιστές, η εστίαση έχει πλέον μετατοπιστεί στις 
δικτυακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Οι εκπαιδευόμενοι αυτής της ενότητας θα μάθουν πώς να ελέγχουν, να 
διαχειρίζονται και να ταξινομούν την τεράστια ποικιλία πληροφοριών που είναι διαθέσιμες 
στον σημερινό παγκοσμίως συνδεδεμένο κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, οι 
νέοι θα κατέχουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, γνώσεις για τις βασικές 
αρχές των υπολογιστικών συσκευών και δεξιότητες στη χρήση δικτύων υπολογιστών. Οι νέοι 
θα έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες και κοινωνικά δίκτυα και 
θα είναι σε θέση να βρίσκουν, να καταγράφουν και να αξιολογούν πληροφορίες 
 
Θέμα 1: Πληροφοριακή παιδεία 
Ως εκπαιδευόμενος, το να είσαι πληροφοριακά εγγράμματος σημαίνει ότι: είσαι σε θέση να 
εντοπίζεις την ανάγκη για συγκεκριμένες πληροφορίες και έχεις την κριτική επίγνωση και τις 
δεξιότητες να βρίσκεις, να αξιολογείς, να ερμηνεύεις και να εφαρμόζεις πληροφορίες που είναι 
σχετικές με την κατάσταση και είσαι σε θέση να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά και να 
μοιράζεσαι ηθικά τις πληροφορίες αυτές για τους κατάλληλους σκοπούς, τώρα και στο μέλλον. 
Οι εκπαιδευόμενοι αυτής της ενότητας θα εξασκηθούν και θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται 
και να χρησιμοποιούν σωστά τεράστιο φάσμα πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στον σημερινό 
παγκοσμίως συνδεδεμένο κόσμο.  
 
Θέμα 2: Γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης 
Ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης καλύπτει δεξιότητες κριτικής ερμηνείας των 
πληροφοριών. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί έξω, σε πολλές μορφές μέσων 
ενημέρωσης, και ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει υλικό στο Διαδίκτυο χωρίς κανείς άλλος να 
ελέγξει αν είναι ακριβές. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε την προκατάληψη όταν τη 
βλέπετε και να ξεχωρίζετε τα γεγονότα από τη μυθοπλασία.  
 
Θέμα 3: Αλφαβητισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Μια βασική πτυχή της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης είναι η κατανόηση της φύσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και του τι συνιστά κατάλληλη συμπεριφορά σε αυτά τα μαζικά, ισχυρά 
και μερικές φορές απρόβλεπτα κανάλια πληροφόρησης. Οι νέοι θα επανεξετάσουν τις 
δεξιότητες και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ασφαλή, επιτυχή και κατάλληλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 30 

 
 

Ενότητα αριθ. 4: Ψηφιακός αλφαβητισμός 
Κύριος στόχος: Η ενότητα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των νέων στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω των πιο χρησιμοποιούμενων καναλιών 
μέσων ενημέρωσης και στην αξιολόγησή τους ανάλογα με την ακρίβεια των πηγών. Θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. 
Πληροφορι
ακή παιδεία 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να 
εντοπίζουν την ανάγκη για 
ορισμένες πληροφορίες και 
θα έχουν την κριτική 
επίγνωση και τις δεξιότητες 
να βρίσκουν, να αξιολογούν, 
να ερμηνεύουν και να 
εφαρμόζουν πληροφορίες 
που είναι σχετικές με την 
κατάσταση και θα είναι σε 
θέση να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά και να 
μοιράζονται ηθικά τις 
πληροφορίες αυτές για τους 
κατάλληλους σκοπούς, 
τώρα και στο μέλλον. Οι 
εκπαιδευόμενοι αυτής της 
ενότητας θα εξασκηθούν 
και θα μάθουν πώς να 
διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν σωστά 
τεράστιο φάσμα 
πληροφοριών που είναι 
διαθέσιμο στον σημερινό 

1. Περιήγηση, 
αναζήτηση και 
φιλτράρισμα 
πληροφοριών 
 
2. Αξιολόγηση 
πληροφοριών 
 
3. Αποθήκευση 
και ανάκτηση 
πληροφοριών 

1. Κατανοεί τον τρόπο με τον 
οποίο παράγονται, 
διαχειρίζονται και διατίθενται 
οι πληροφορίες 

2. Γνωρίζει τις διάφορες 
μηχανές αναζήτησης 

3. Κατανοεί ποιες μηχανές 
αναζήτησης ή βάσεις 
δεδομένων ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δικές του/της 
ανάγκες πληροφόρησης 

4. Κατανοεί πώς οι πληροφορίες 
μπορούν να βρεθούν σε 
διάφορες συσκευές και μέσα 

5. Κατανοεί πώς οι μηχανές 
αναζήτησης ταξινομούν τις 
πληροφορίες 

6. Κατανοεί πώς λειτουργεί ο 
μηχανισμός τροφοδοσίας 

7. Κατανοεί τις αρχές 
ευρετηρίασης 

1. Προσαρμόζει τις 
αναζητήσεις ανάλογα 
με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες  

2. Μπορεί να 
παρακολουθεί 
πληροφορίες που 
παρουσιάζονται με 
υπερ-συνδέσεις και μη 
γραμμική μορφή  

3. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει φίλτρα 
και παράγοντες  

4. Είναι σε θέση να 
αναζητήσει λέξεις που 
περιορίζουν τον αριθμό 
των επιτυχιών 

1. Έχει προληπτική 
στάση ως προς 
την αναζήτηση 
πληροφοριών  

2. Εκτιμά τις θετικές 
πτυχές των 
τεχνολογιών για 
την ανάκτηση 
πληροφοριών  

3. Έχει κίνητρο να 
αναζητά 
πληροφορίες για 
διάφορες πτυχές 
της ζωής 
του/της  

4. Έχει περιέργεια για 
τα συστήματα 
πληροφοριών 
και τη 
λειτουργία τους 
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παγκοσμίως συνδεδεμένο 
κόσμο. 
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2. Παιδεία 
στα μέσα 
ενημέρωση
ς 

Οι νέοι θα μάθουν πώς να 
αξιολογούν κριτικά και να 
ερμηνεύουν τις 
πληροφορίες που τους 
δίνονται- θα μπορούν να 
διαχωρίζουν τις 
πληροφορίες, να ελέγχουν 
τις πηγές, να αναγνωρίζουν 
τις διάφορες μορφές και να 
επιθεωρούν την ακρίβεια 
των "ψηφιακών γεγονότων", 

1. Αξιοποίηση 
των καναλιών και 
των τεχνολογιών 
των μέσων 
ενημέρωσης για 
δημιουργικότητα 
και δικούς τους 
σκοπούς. 

 
2.Χρήση των 
τεχνολογιών 
μέσων για 
δημιουργικές 
εκροές και 
επίλυση 
προβλημάτων. 
Ικανότητα 
συνεργασίας με 
άλλους σε 
κανάλια 
πολυμέσων για 
καινοτόμες 
εκροές. 
 
3.Αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων 
των καναλιών 
των μέσων 
ενημέρωσης και 
των ψηφιακών 
εργαλείων. 
Ικανότητα 
ανάληψης 
δράσης μέσω 
των τεχνολογιών 
των μέσων 
ενημέρωσης, 
χρήση των 

1. Χρησιμοποιεί ένα ευρύτατα 
διαφοροποιημένο και 
ισορροπημένο μείγμα ψηφιακών 
και μη ψηφιακών τεχνολογιών για 
διαφορετικά προβλήματα και 
αλλάζει δυναμικά τις επιλογές 
του με την πάροδο του χρόνου.  

 
2. Μπορεί να επιλύσει ένα 
θεωρητικό πρόβλημα, ατομικού ή 
συλλογικού ενδιαφέροντος, μέσω 
ή με την υποστήριξη ψηφιακών 
εργαλείων.  
 
3. Μπορεί να επιλύσει ένα 
θεωρητικό πρόβλημα, ατομικού ή 
συλλογικού ενδιαφέροντος, μέσω 
ή με την υποστήριξη εργαλείων 
των μέσων ενημέρωσης  
 
4. Κατανοεί πώς παράγεται 
νόημα μέσω των πολυμέσων και 
των τεχνολογιών  
 
5. Αξιολογεί κριτικά τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα 
ψηφιακά γεγονότα.  

1. Γνωρίζει πώς να εξερευνά 
το διαδίκτυο, την αγορά ή το 
διαδικτυακό του δίκτυο όταν 
αναζητά λύσεις.  
 

2. Είναι σε θέση να αξιοποιεί 
τις τεχνολογικές 
δυνατότητες για την 
παρουσίαση και την επίλυση 
προβλημάτων  
 

3. Γνωρίζει πώς να επιλύει 
προβλήματα ατομικά και 
συλλογικά (επίλυση 
προβλημάτων από 
ομοτίμους)  

 
4. Είναι σε θέση να 
οικοδομήσει ουσιαστική 
γνώση μέσω της 
αλληλεπίδρασης με τους 
ψηφιακά διαθέσιμους 
πόρους  

 
5. Είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί διάφορα μέσα 
για να εκφραστεί 
δημιουργικά (κείμενο, 
εικόνες, ήχο και ταινία).  

1. Είναι πρόθυμος να 
διερευνήσει εναλλακτικές 
λύσεις που προσφέρονται 
από τις τεχνολογίες  
 
2. Είναι ενεργός στην 
αναζήτηση λύσεων  
 
3. Είναι ενεργός στην 
αναζήτηση λύσεων  
 
4. Είναι ανοιχτός/η να 
αναθεωρεί τις αξίες και τις 
στάσεις του/της ανάλογα με 
την κατάσταση  
 
5. Βλέπει τις δυνατότητες 
των τεχνολογιών και των 
μέσων για αυτοέκφραση και 
δημιουργία γνώσης  
 
 
6. Εκτιμά την προστιθέμενη 
αξία των νέων μέσων για τις 
γνωστικές και δημιουργικές 
διαδικασίες  
 
7 .Είναι κριτικός απέναντι 
στην παραγωγή και 
κατανάλωση γνώσης με τα 
μέσα και τις τεχνολογίες  
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καναλιών των 
μέσων 
ενημέρωσης για 
προληπτική 
συνεργασία με 
άλλους για την 
παραγωγή 
αποτελεσμάτων. 
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3.Social 
media 
literacy 

Οι νέοι θα είναι σε θέση να 
αντιληφθούν την κατανόηση 
της φύσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και 
του τι συνιστά κατάλληλη 
συμπεριφορά σε αυτά τα 
μαζικά, σημαίνοντα και 
μερικές φορές απρόβλεπτα 
κανάλια πληροφόρησης. Οι 
νέοι θα επανεξετάσουν τις 
δεξιότητες και τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ασφαλή, 
επιτυχή και κατάλληλη 
χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Τα οφέλη και οι 
κίνδυνοι που 
σχετίζονται με 
την ψηφιακή 
ταυτότητα των 
μέσων 
κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
Διαδικτυακή 
ψηφιακή 
ταυτότητα και 
στρατηγικές για 
το ψηφιακό 
αποτύπωμα των 
μέσων 
κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
Προστασία της 
ψηφιακής φήμης 
μέσω 
αλληλεπιδράσεω
ν σε 
διαδικτυακά/κοιν
ωνικά μέσα, 
παρακολούθηση 
πληροφοριών, 
επιλογή 
ψηφιακών 
ταυτοτήτων 
ανάλογα με τα 
κανάλια 
κοινωνικών 
μέσων.  

1. Γνωρίζει τα οφέλη της 
ύπαρξης μιας ή 
περισσότερων ψηφιακών 
ταυτοτήτων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

 
2. Κατανοεί τις διασυνδέσεις 

μεταξύ του διαδικτυακού και 
του μη διαδικτυακού κόσμου 
ή των εικονικών 
συναντήσεων και των 
κοινωνικών διαδικτυακών 
συναντήσεων 

 
 
3. Κατανοεί ότι διάφοροι 

παράγοντες μπορούν να 
συμβάλουν θετικά ή 
αρνητικά στην κατασκευή 
της ψηφιακής του/της 
ταυτότητας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

1. Έχει την ικανότητα να 
προστατεύει τον εαυτό 
του/της και τους άλλους 
από διαδικτυακές 
απειλές για την 
ηλεκτρονική του/της 
φήμη 

 
2. Είναι σε θέση να 

κατασκευάσει ένα 
προφίλ που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες 
του/της  

 
 
3. Μπορεί να 

παρακολουθεί το δικό 
του/της ψηφιακό 
αποτύπωμα 

1. Γνωρίζει τα οφέλη 
και τους κινδύνους 
που σχετίζονται με 
την έκθεση της 
ταυτότητας στο 
διαδίκτυο στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 
2. Δεν φοβάται να 

αποκαλύψει 
ορισμένου τύπου 
πληροφορίες για τον 
εαυτό του  

 
3. Εξετάζει 

πολλαπλούς 
τρόπους έκφρασης 
της ταυτότητας και 
της 
προσωπικότητάς 
του/της μέσω των 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης  
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4.4 Ενότητα 5: Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Η ενότητα θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως ο τρόπος αλληλεπίδρασης μέσω των 
τεχνολογιών, ο τρόπος διαμοιρασμού και διάδοσης περιεχομένου και πληροφοριών, ο τρόπος 
συνεργασίας μέσω ψηφιακών καναλιών.  Η ενότητα θα συζητήσει τη σημασία ενός ψηφιακού 
μηνύματος και θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις για το πώς να δημιουργηθεί ένα μήνυμα που 
είναι σκόπιμο, σαφές και συνοπτικό και οδηγεί σε μια ακριβή ανταλλαγή πληροφοριών και 
ιδεών. Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί επίσης με το θέμα της ψηφιακής συνεργασίας και των 
ικανοτήτων της. Θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία λειτουργεί μεταξύ 
προσωπικών και παγκόσμιων δικτύων και σε αυτά για την επίτευξη κοινών στόχων. Η ενότητα 
αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες και θέματα: διαχείριση και επίλυση 
συγκρούσεων αποτελεσματική αλληλεπίδραση με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών- 
επιλογή και ενσωμάτωση διαφόρων διαδικασιών επικοινωνίας- ενσωμάτωση των κατάλληλων 
μορφών της τεχνολογίας της επικοινωνίας πληροφοριών- κατανόηση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των τρόπων επικοινωνίας- ουσιαστικές και ελκυστικές αλληλεπιδράσεις- εστίαση, 
ενέργεια και πάθος γύρω από το βασικό μήνυμα- πλοήγηση στις αποχρώσεις της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας- κατανόηση και εφαρμογή αποτελεσματικών ομαδικών 
διαδικασιών για την επίλυση προβλημάτων- παραγωγικές ομαδικές αλληλεπιδράσεις 
 
Θέμα 1: Αλληλεπίδραση μέσω τεχνολογιών 
Το θέμα θα εισάγει τον τρόπο αλληλεπίδρασης μέσω μιας ποικιλίας ψηφιακών συσκευών και 
εφαρμογών, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διανέμεται, εμφανίζεται και διαχειρίζεται 
η ψηφιακή επικοινωνία, την κατανόηση των κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας μέσω ψηφιακών 
μέσων, την αναφορά σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, την προσαρμογή των τρόπων και 
των στρατηγικών επικοινωνίας στο συγκεκριμένο κοινό.  
 
Θέμα 2: Κοινή χρήση πληροφοριών και περιεχομένου 
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να μοιράζονται με άλλους την τοποθεσία και το περιεχόμενο των 
πληροφοριών που έχουν βρεθεί, πώς να είναι πρόθυμοι και ικανοί να μοιράζονται γνώση, 
περιεχόμενο και πόρους, να ενεργούν ως μεσάζοντες, να είναι προληπτικοί στη διάδοση 
ειδήσεων, περιεχομένου και πόρων, να γνωρίζουν τις πρακτικές παραπομπής και να 
ενσωματώνουν νέες πληροφορίες σε ένα υπάρχον σώμα γνώσεων 
 
Θέμα 3: Συνεργασία μέσω ψηφιακών καναλιών 
Οι νέοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες και τα μέσα για ομαδική εργασία, 
συνεργατικές διαδικασίες και συνδιαμόρφωση και συνδημιουργία πόρων, γνώσεων και 
περιεχομένου. 
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Ενότητα αριθ. 5 : Ψηφιακή επικοινωνία  
Κύριος στόχος: Η ενότητα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας- στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
επικοινωνούν και πώς να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να επικοινωνούν με άλλους μέσω τηλεφώνων, ταμπλετών και άλλων ψηφιακών πόρων- πώς να επιδιώκουν την ψηφιακή συνεργασία.  

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Αλληλεπίδραση 
μέσω τεχνολογιών 

Οι νέοι θα γνωρίσουν πώς να 
αλληλεπιδρούν μέσω μιας 
ποικιλίας ψηφιακών 
συσκευών και εφαρμογών, 
να κατανοήσουν πώς 
διανέμεται, εμφανίζεται και 
διαχειρίζεται η ψηφιακή 
επικοινωνία, να κατανοήσουν 
τους κατάλληλους τρόπους 
επικοινωνίας μέσω 
ψηφιακών μέσων, να 
αναφέρονται σε 
διαφορετικές μορφές 
επικοινωνίας, να 
προσαρμόζουν τους 
τρόπους και τις στρατηγικές 
επικοινωνίας στο 
συγκεκριμένο κοινό. 

Εισαγωγή των 
βασικών 
χαρακτηριστικών των 
εργαλείων 
επικοινωνίας (π.χ. 
κινητό τηλέφωνο, 
VoIP, πλατφόρμες 
συνομιλίας, 
εφαρμογές ή 
ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) και 
αλληλεπίδραση.  
 
Πιο προηγμένα 
χαρακτηριστικά των 
εργαλείων 
επικοινωνίας (π.χ. 
κινητό τηλέφωνο, 
VoIP, πλατφόρμες 
συνομιλίας, 
εφαρμογές ή 
ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) και 
προηγμένη διαχείριση. 
 
Υιοθέτηση ψηφιακών 
τρόπων και μεθόδων 
επικοινωνίας που 

Γνωρίζει τα διάφορα 
ψηφιακά μέσα επικοινωνίας 
(π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, chat, VoIP, 
βιντεοδιάσκεψη, SMS).  
 
Γνωρίζει πώς 
αποθηκεύονται και 
εμφανίζονται τα μηνύματα 
και τα μηνύματα 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
 
Γνωρίζει τη 
λειτουργικότητα διαφόρων 
πακέτων λογισμικού 
επικοινωνίας  
 
Γνωρίζει τα οφέλη και τα 
όρια των διαφόρων μέσων 
επικοινωνίας και διακρίνει 
τα καταλληλότερα για το 
εκάστοτε πλαίσιο 

Είναι σε θέση να στείλει ένα 
email, να γράψει μια ανάρτηση 
στο blog, μια ιδιωτική ανάρτηση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ένα SMS 
 
Είναι σε θέση να βρίσκει και να 
έρχεται σε επαφή με ομότιμους 
 
Είναι σε θέση να επεξεργάζεται 
πληροφορίες προκειμένου να τις 
κοινοποιεί με διάφορα μέσα (από 
την αποστολή ενός ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου έως τη δημιουργία 
μιας παρουσίασης σε διαφάνειες)  
 
Αξιολογεί το ακροατήριό του και 
μπορεί να προσαρμόζει την 
επικοινωνία ανάλογα με το 
ακροατήριο 
 
Είναι σε θέση να φιλτράρει την 
επικοινωνία που λαμβάνει (για 
παράδειγμα, να ξεχωρίζει τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, να αποφασίζει 
ποιον θα ακολουθήσει στους 

Έχει αυτοπεποίθηση και άνεση 
στην επικοινωνία και την 
έκφραση μέσω ψηφιακών 
μέσων  
 
Σέβεται τον κώδικα 
δεοντολογίας που αρμόζει στο 
εκάστοτε πλαίσιο 

 

Συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικτυακή επικοινωνία 

 

Είναι πρόθυμος να επιλέξει τα 
καταλληλότερα μέσα 
επικοινωνίας ανάλογα με το 
σκοπό 
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ταιριάζουν καλύτερα 
στον σκοπό.  
 
Εφαρμογές μορφών 
και τρόπων 
επικοινωνίας σε 
συγκεκριμένο κοινό.  
 
 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 
micro-blogging κ.λπ.) 
Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
τους κινδύνους που σχετίζονται 
με την ηλεκτρονική επικοινωνία 
με άγνωστα άτομα 
 

2. Ανταλλαγή 
πληροφοριών και 
περιεχομένου 

οι νέοι θα μάθουν να 
μοιράζονται με άλλους την 
τοποθεσία και το 
περιεχόμενο των 
πληροφοριών που βρίσκουν, 
πώς να είναι πρόθυμοι και 
ικανοί να μοιράζονται τη 
γνώση, το περιεχόμενο και 
τους πόρους, να ενεργούν 
ως μεσάζοντες, να είναι 
προληπτικοί στη διάδοση 
ειδήσεων, περιεχομένου και 
πόρων, να γνωρίζουν τις 
πρακτικές παραπομπής και 
να ενσωματώνουν νέες 
πληροφορίες σε ένα 
υπάρχον σώμα γνώσεων 

3. Εισαγωγή στην 
κοινή χρήση 
αρχείων και 
περιεχομένου 
μέσω διαφόρων 
τεχνολογικών 
μέσων 

 
4. Ανταλλαγή 

πληροφοριών ή 
γνώσεων και 
συμμετοχή σε 
ιστότοπους 
κοινωνικής 
δικτύωσης και 
διαδικτυακές 
κοινότητες   

 
5. Ενεργή ανάρτηση 

και ανταλλαγή 
πληροφοριών, 
περιεχομένου και 
πόρων με άλλους 
μέσω 
διαδικτυακών 
κοινοτήτων, 
δικτύων και 
πλατφορμών 
συνεργασίας.  

1. Γνωρίζει τα οφέλη 
(τόσο για τον εαυτό 
του όσο και για τους 
άλλους) της 
ανταλλαγής 
περιεχομένου και 
πληροφοριών με 
ομότιμους.  

 
2. Κρίνει την αξία του 

πόρου που πρόκειται 
να μοιραστεί και το 
κοινό-στόχο με το 
οποίο θα τον μοιραστεί  

 
3. Γνωρίζει ποιο 

περιεχόμενο/γνώση/πό
ροι μπορούν να 
διαμοιραστούν 
δημόσια 

 
4. Γνωρίζει πώς/πότε να 

αναγνωρίζει την πηγή 
ενός συγκεκριμένου 
περιεχομένου  

1. Είναι σε θέση να ελέγξει το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας του 
περιεχομένου 

 
2. Είναι σε θέση να μοιράζεται 

περιεχόμενο που βρίσκει στο 
διαδίκτυο (π.χ. πώς να 
μοιράζεται ένα βίντεο σε έναν 
ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης)  

 
3. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για την προώθηση των 
αποτελεσμάτων της εργασίας 
του 

5. Διατηρεί προληπτική στάση 
όσον αφορά την ανταλλαγή 
πόρων, περιεχομένου και 
γνώσεων.  

 
6. Έχει τη δική του/της 

τεκμηριωμένη γνώμη 
σχετικά με τις πρακτικές 
ανταλλαγής, τα οφέλη, τους 
κινδύνους και τα όρια  

 
7. Έχει τεκμηριωμένη γνώμη 

για τις πρακτικές 
συγγραφής  

 
8. Σέβεται τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας 
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3.Συνεργασία 
μέσω ψηφιακών 
καναλιών 

Οι νέοι θα μάθουν πώς να 
χρησιμοποιούν τις 
τεχνολογίες και τα μέσα για 
ομαδική εργασία, 
συνεργατικές διαδικασίες και 
συνδιαμόρφωση και 
συνδημιουργία πόρων, 
γνώσεων και περιεχομένου.   

1. Εισαγωγή στη 
συνεργασία με 
άλλους 
χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές 
τεχνολογίες 

 
2. Δημιουργία και 

συζήτηση 
αποτελεσμάτων 
σε συνεργασία με 
άλλους με τη 
χρήση απλών 
ψηφιακών 
εργαλείων 

 
3. Εργαλεία και 

μέσα 
συνεργασίας για 
τη συνεργασία με 
άλλους στην 
παραγωγή και την 
ανταλλαγή 
πόρων, γνώσεων 
και περιεχομένου  

1.Γνωρίζει ότι οι 
συνεργατικές διαδικασίες 
διευκολύνουν τη 
δημιουργία περιεχομένου  
 
2.Γνωρίζει πότε η 
δημιουργία περιεχομένου 
μπορεί να επωφεληθεί από 
συνεργατικές διαδικασίες 
και πότε όχι  
 
3.Κατανοεί τη δυναμική 
της συνεργατικής εργασίας 
και της παροχής και λήψης 
ανατροφοδότησης 
 
4.Μπορεί να κρίνει τη 
συμβολή των άλλων στη 
δική του/της εργασία  
 
5.Έχει κατανόηση των 
διαφορετικών ρόλων που 
απαιτούνται σε ποικίλες 
μορφές διαδικτυακής 
συνεργασίας 

1.Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
τα συνεργατικά χαρακτηριστικά 
των πακέτων λογισμικού και των 
διαδικτυακών συνεργατικών 
υπηρεσιών (π.χ. παρακολούθηση 
αλλαγών, σχόλια σε ένα έγγραφο 
ή έναν πόρο, ετικέτες, 
συνεισφορά σε wikis κ.λπ.)  
 
2.Είναι σε θέση να δίνει και να 
δέχεται ανατροφοδότηση 
 
3.Μπορεί να εργαστεί από 
απόσταση με άλλους  
 
4.Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
διαφορετικούς συνεργατικούς 
σκοπούς 

1.Είναι πρόθυμος να μοιραστεί 
και να συνεργαστεί με άλλους 
 
2.Είναι έτοιμος να λειτουργήσει 
ως μέλος μιας ομάδας  
 
3.Αναζητά νέες μορφές 
συνεργασίας που δεν 
βασίζονται απαραίτητα σε 
προηγούμενη πρόσωπο με 
πρόσωπο συνεργασία  
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4.7 Ενότητα 6: Ψηφιακό εμπόριο  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, οι καταναλωτές μπορούν να διαχειρίζονται όλα τα είδη 
προσωπικών οικονομικών δραστηριοτήτων online. Αυτό περιλαμβάνει καθημερινές συναλλαγές 
όπως αγορές και τραπεζικές συναλλαγές και πιο εξειδικευμένες διαδικτυακές οικονομικές 
δραστηριότητες όπως τυχερά παιχνίδια, φιλανθρωπικές δωρεές και διαδικτυακές 
δημοπρασίες.  Η ενότητα αυτή εξετάζει τη νομοθεσία που αφορά την προστασία των 
καταναλωτών και την καταπολέμηση της απάτης μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Η ανάλυση αρχίζει με μια επισκόπηση της εξέλιξης των νόμων για την προστασία 
των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τις απαρχές του 
αναπτυσσόμενου τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, θα 
εμβαθύνουμε στους πιο πρόσφατους ομοσπονδιακούς νόμους που αναπτύχθηκαν για την 
αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων των διαδικτυακών καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και της νομικής προστασίας που 
παρέχεται στους αγοραστές λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο. Μετά από αυτή την πιο 
συγκεκριμένη ανάλυση, η συζήτηση στρέφεται στο ρυθμιστικό σύστημα που συμβάλλει στη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ομοσπονδιακών νόμων για την προστασία των 
διαδικτυακών καταναλωτών. 
 
Η ενότητα θα ασχοληθεί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι χρήστες της 
τεχνολογίας για να εγγυηθούν μια ασφαλή εμπειρία ψηφιακού εμπορίου. Αυτό θα εξηγηθεί μέσω 
εκπαιδευτικών θεμάτων που θα διδάξουν στους νέους τεχνικές ασφαλών ηλεκτρονικών 
αγορών, μέτρα πρόληψης κατά της κλοπής ταυτότητας και ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε 
περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. Καλύπτει ικανότητες όπως η κατανόηση της βασικής 
ασφάλειας ιστοτόπων, η κατανόηση των ασφαλών επιλογών πληρωμής, η ανταλλαγή 
προσωπικών πληροφοριών, τα προληπτικά μέτρα και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής τραπεζικής, 
για την αντιμετώπιση και την αποφυγή επικίνδυνων ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 
Θέμα 1: Ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές 
Οι νέοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τις ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό το θέμα 
προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους αγορών που μπορεί να βρει κάποιος 
στο διαδίκτυο και πώς να τις κατατάξει από τις ασφαλέστερες προς τις ανησυχητικές. Οι νέοι 
θα μάθουν βασικές συμβουλές ασφάλειας και προστασίας κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, θα 
κατανοήσουν ποιες προσωπικές πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται όταν αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες και θα κατανοήσουν τις βασικές ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης της 
ασφάλειας. 
 
Θέμα 2: Τεχνολογία και κλοπή ταυτότητας 
Πρόκειται για την πιο κοινή μορφή απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία αποτελεί το 71% 
του συνόλου των επιθέσεων. Η απάτη ταυτότητας αποτελεί μέρος της πλειονότητας των 
μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, είτε ως τελικός στόχος είτε 
ως πρόδρομος άλλης επίθεσης. 
Ωστόσο, αυτό το είδος απάτης δεν περιλαμβάνει πάντα κλεμμένα στοιχεία κάρτας. Οι 
απατεώνες χρησιμοποιούν επίσης λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογαριασμούς 
χρηστών, ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις IP και προσωπικές συσκευές για να φαίνονται σαν 
πραγματικοί πελάτες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δόλιες αγορές, στη δημιουργία ψεύτικων 
λογαριασμών και στη χειραγώγηση της κίνησης. 
 
Θέμα 3: Τεχνολογία και πιστωτικό ζήτημα 
Αυτό το θέμα περιγράφει τις απαιτήσεις ασφάλειας πιστωτικών καρτών σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Ασφάλειας Δεδομένων της Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών (PCI DSS). Τα πρότυπα 
ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που λαμβάνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 
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διαβιβάζουν πληροφορίες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και δημιουργήθηκαν για την 
πρόληψη της απάτης με κάρτες μέσω αυξημένων ελέγχων γύρω από τα δεδομένα και την 
έκθεσή τους σε κίνδυνο. 
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Ενότητα αριθ. 8: Ψηφιακό εμπόριο  

Κύριος στόχος: Στόχος της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τις δραστηριότητες του ψηφιακού εμπορίου, τι πρέπει να αποφεύγουν και πώς να 
προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες και τα τραπεζικά δεδομένα. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Ασφαλείς 
ηλεκτρονικές 
αγορές 

Οι νέοι θα μάθουν τις 
συμβουλές και τα 
τεχνάσματα ασφαλείας 
κατά τις ηλεκτρονικές 
αγορές, θα είναι σε θέση 
να ταξινομούν τους 
ιστότοπους με βάση τα 
πρωτόκολλα ασφαλείας 
τους και θα κατανοήσουν 
ποια μέτρα πρέπει να 
λάβουν σε περίπτωση που 
συμβεί μια ανησυχητική 
συναλλαγή. 

1. Εισαγωγή στις 
ασφαλείς διαδικτυακές 
μεθόδους πληρωμής. 
 
2. Ασφάλεια ιστοτόπων 
και δικτύων. 
 
3. Συμβουλές ασφαλείας 
για online αγορές. 

1. Κατανόηση ασφαλών 
μεθόδων πληρωμής στο 
διαδίκτυο. 
 
2. Κατανόηση της βασικής 
ασφάλειας ιστοτόπων και 
δικτύων. 
 
3. Κατανοήστε τα "πρέπει" 
και "δεν πρέπει" κατά τις 
ηλεκτρονικές αγορές. 
 

1. Ικανότητα 
πραγματοποίησης 
ασφαλών ηλεκτρονικών 
αγορών. 
 
2. Ικανός να διακρίνει την 
αξιοπιστία και την 
αξιοπιστία των 
ηλεκτρονικών πωλητών. 
 
3. Ικανότητα πρόληψης και 
αντιμετώπισης των 
προβλημάτων ασφάλειας 
των ηλεκτρονικών 
αγορών.  

1. Βοηθώντας τους άλλους 
κατά τις ηλεκτρονικές αγορές 
να αποφύγουν να πέσουν 
θύματα απατεώνων. 
 
2. Ενημέρωση για τις 
διαδικτυακές απειλές και τις 
πρακτικές και ψυχολογικές 
συνέπειές τους. 

2. Τεχνολογία 
και κλοπή 
ταυτότητας  

Οι νέοι θα μάθουν 
μεθόδους πρόληψης του 
να πέσουν θύματα 
κλοπής ταυτότητας.  

 
1. Περιγραφή του 
εγκλήματος της κλοπής 
ταυτότητας. 
 
2. Πώς να αποφύγετε να 
πέσετε θύμα κλοπής 
ταυτότητας: τι πρέπει και 
τι δεν πρέπει να κάνετε. 
 
3. Βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε εάν 

 
1. Να κατανοήσουν τους 
κινδύνους κλοπής της 
ταυτότητάς τους. 
 
2. Κατανοήστε τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την 
κλοπή της ταυτότητάς σας.  
 

1. Προστατεύονται για να 
αποφύγουν την κλοπή 
ταυτότητας και τις 
ενέργειες στις οποίες 
μπορούν να προβούν αν 
πέσουν θύμα. 
 
2. Να μάθουν πώς να 
προστατεύουν την 
ταυτότητά τους. 

1. Ενημέρωση για την 
προστασία της ιδιωτικής 
ζωής. 
 
2. Να γίνετε πρεσβευτές των 
κανόνων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδομένων. 
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πέσετε θύμα κλοπής 
ταυτότητας.  
 

3. Τεχνολογία 
και πιστωτικό 
ζήτημα  

Οι νέοι θα μάθουν πώς να 
πραγματοποιούν 
ασφαλείς συναλλαγές 
μέσω πιστωτικής κάρτας.  

 
1. Πόσο ασφαλή είναι τα 
δεδομένα της πιστωτικής 
σας κάρτας στο 
διαδίκτυο; 
 
2. Πώς οι χάκερς κλέβουν 
τα στοιχεία της 
πιστωτικής σας κάρτας; 
 
3. Πώς να κάνετε 
ψηφιακό εμπόριο με 
ασφάλεια πιστωτικών 
καρτών στον ιστότοπό 
σας; 
 
 

 
1. Κατανοήστε τι σημαίνει 
σκλήρυνση ιστοτόπου. 
 
2. Κατανοήστε τις 
επιπτώσεις της χρήσης 
πιστωτικής κάρτας σε 
ηλεκτρονικές αγορές. 
 
3. Κατανόηση των 
προληπτικών και 
προληπτικών μέτρων κατά 
της κλοπής δεδομένων 
πιστωτικών καρτών. 
 

1. Ικανός να διατηρήσει τη 
συμμόρφωση με το PCI. 
 
2. Ικανότητα χρήσης 
κωδικών ασφαλείας 
πιστωτικών καρτών. 
 
3. Ικανός να χρησιμοποιεί 
τις ειδοποιήσεις του 
συστήματος για ύποπτη 
δραστηριότητα. 
 

1. Εκμάθηση της σημασίας 
της προστασίας των στοιχείων 
της πιστωτικής κάρτας κατά 
τις ηλεκτρονικές αγορές. 
 
2. Βοηθώντας άλλους 
ανθρώπους να διεξάγουν 
ασφαλείς ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. 
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4.8 Ενότητα 7: Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
 
Αυτή η ενότητα εισάγει τα δικαιώματα και τις ευθύνες στον ψηφιακό κόσμο ως στοιχείο της 
ψηφιακής ιθαγένειας και εξηγεί τη συμβολή της στη θετική ενασχόληση με την ψηφιακή 
τεχνολογία.  

Οι ψηφιακοί χώροι είναι πολύπλοκα περιβάλλοντα, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα και 
τις ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων, επομένως είναι σημαντικό να δοθούν στους νέους τα 
εργαλεία για να εντοπίζουν σενάρια όπου τα δικαιώματά τους μπορεί να παραβιάζονται, ώστε 
να προστατεύουν αποτελεσματικά τους εαυτούς τους και τις κοινότητές τους, προληπτικά ή 
μετά την εκδήλωση ενός τέτοιου γεγονότος. Οι συνήθεις διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως 
οι αγορές, η κοινωνικοποίηση, η αναζήτηση, η λήψη και η ανταλλαγή πληροφοριών στον 
κυβερνοχώρο, εκθέτουν τους νέους σε καταστάσεις όπου πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα 
και τις ευθύνες τους για να έχουν ασφαλείς εμπειρίες στο διαδίκτυο.  

Τα ψηφιακά δικαιώματα αναφέρονται στα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν 
στον κόσμο εκτός σύνδεσης, αλλά εφαρμόζονται στον κυβερνοχώρο (Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 2016). Μεταξύ του σύμπαντος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 
μελετητές έχουν εντοπίσει ως τα πιο σημαντικά στον επιγραμμικό χώρο, τα εξής: το δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο και μη διάκρισης, η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της συμμετοχής στο διαδίκτυο, το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό, το δικαίωμα στην προστασία των νέων και το 
δικαίωμα σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
διαδίκτυο (COE, 2014). Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται σε αυτά.  
  
Θέμα 1: Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες  
Τα υπάρχοντα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται στον επιγραμμικό κόσμο και οι δράσεις 
στον κυβερνοχώρο συνεπάγονται ευθύνες. Ένας θετικός ψηφιακός πολίτης πρέπει να γνωρίζει 
τα αναφερόμενα, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που προσφέρει το 
Διαδίκτυο, αποφεύγοντας παράλληλα τις αρνητικές συνέπειες για τον εαυτό του ή την 
κοινότητά του. 
Ως εκ τούτου, σε αυτό το θέμα, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τα ακόλουθα στοιχεία των 
ψηφιακών δικαιωμάτων και ευθυνών:  

• Κατανόηση των ψηφιακών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, 
του δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του 
δικαιώματος του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της συμμετοχής στο διαδίκτυο, 
του δικαιώματος στην εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό, του δικαιώματος στην 
προστασία των παιδιών και των νέων, του δικαιώματος σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα 
κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. 

• Κατανόηση των ορίων της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή. 

• Κατανόηση των διαφόρων φορέων και των ευθυνών τους που συνδέονται με τα 
ψηφιακά δικαιώματα. 

 
Θέμα 2: Διαδικτυακός εκφοβισμός 
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένας από τους συχνότερους διαδικτυακούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι και ο σωρευτικός του αντίκτυπος μπορεί να είναι καταστροφικός. 
Συνίσταται στην επαναλαμβανόμενη λεκτική ή ψυχολογική παρενόχληση που πραγματοποιείται 
από ένα άτομο ή μια ομάδα με σκοπό να προκαλέσει βλάβη σε άλλους, μέσω της χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως 
κοροϊδία, προσβολές, απειλές κ.λπ. (COE, 2018) και διαφέρει από τον εκφοβισμό πρόσωπο με 
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πρόσωπο σε διάφορες πτυχές, όπως η ανωνυμία που παρέχει το διαδίκτυο, η δυνατότητα 
προσέγγισης ευρύτερου κοινού, η έλλειψη αίσθησης ευθύνης των δραστών, το "φαινόμενο της 
αναστολής" των ψηφιακών μέσων (οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν ή να πουν 
πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα έκαναν ή δεν θα έλεγαν ποτέ αυτοπροσώπως) και η 
απροθυμία των θυμάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου, 2009). 
 
Έχει διαπιστωθεί ότι μία από τις αιτίες του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι ότι οι νέοι δεν 
αισθάνονται το ίδιο υπεύθυνοι για τις πράξεις τους όταν αναρτούν μηνύματα στο διαδίκτυο, 
όπως θα έκαναν στην πραγματική ζωή. Σε αυτή την ενότητα οι νέοι θα κατανοήσουν τη σημασία 
της διατήρησης μιας συμπεριφοράς που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο, και 
πώς να αναγνωρίζουν μια κατάσταση διαδικτυακού εκφοβισμού όταν συμβαίνει και τους φορείς 
της, και πώς να ενεργούν υπεύθυνα σε μια κατάσταση διαδικτυακού εκφοβισμού. Η γνώση του 
τρόπου λειτουργίας του διαδικτυακού εκφοβισμού, των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων 
(δράστης, θύμα, παρευρισκόμενοι, διαδικτυακές πλατφόρμες και κοινότητα) και των τρόπων 
τερματισμού του θα συμβάλει σε μια κοινότητα ψηφιακών πολιτών με σεβασμό. 
 
Αυτό το θέμα θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία μιας 
διαδικτυακής επικοινωνίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, να αναγνωρίσουν ένα 
σενάριο διαδικτυακού εκφοβισμού και να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν υπεύθυνα σε αυτό, 
με:  

• Να κατανοήσουν ότι είναι ψηφιακοί πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις στο 
διαδίκτυο, καθώς και τα όρια του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. 

• Κατανόηση του τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, των στοιχείων και των τύπων του, 
αναγνώριση των ευθυνών των εμπλεκόμενων φορέων και των συνεπειών του στην υγεία 
και το περιβάλλον των ανθρώπων. 

• Ανάλυση καταστάσεων διαδικτυακού εκφοβισμού και αναγνώριση τρόπων συνεργασίας 
για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα. 

 
Θέμα 3: Ψηφιακό αποτύπωμα 
Η προστασία της ψηφιακής φήμης και η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας είναι οι 
αρμοδιότητες που εξετάζονται σε αυτό το θέμα. Και οι δύο ικανότητες θα παρουσιαστούν ως 
βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση μιας θετικής ψηφιακής ιθαγένειας. 
 
Όλα όσα οι χρήστες του διαδικτύου δημοσιεύουν, στέλνουν ή καταγράφουν στο διαδίκτυο, για 
τον εαυτό τους ή για άλλους, αφήνουν ένα ψηφιακό αποτύπωμα, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
πληροφορίες που μοιράζονται στο διαδίκτυο είναι πιθανό να παραμείνουν για πάντα δημόσια 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο, δημιουργώντας επί του παρόντος ή στο μέλλον επιπτώσεις στη φήμη 
ενός ατόμου, οι οποίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Όταν ο αντίκτυπος είναι αρνητικός, 
μπορεί δυνητικά να θέσει σε κίνδυνο την καριέρα των νέων και ακόμη και τις μελλοντικές τους 
σχέσεις. Δεδομένου ότι το ψηφιακό αποτύπωμα είναι φυσιολογικό και στην πραγματικότητα 
είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με 
το ψηφιακό τους αποτύπωμα και τις συνέπειές του. 
 
Αυτό το θέμα θα εισαγάγει τους νέους στις έννοιες του ψηφιακού αποτυπώματος, της 
ψηφιακής ταυτότητας και της ψηφιακής φήμης και θα τους κάνει να προβληματιστούν σχετικά 
με αυτές στη δική τους ζωή, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως πόσες διαδικτυακές ταυτότητες 
έχετε; οι νέοι θα συνειδητοποιήσουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής 
ταυτότητας. Οι νέοι θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίσουν ότι τα ψηφιακά αποτυπώματα 
μπορούν να δημιουργηθούν παθητικά και ενεργά. Ένα παθητικό αποτύπωμα δημιουργείται όταν 
συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συνήθως χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. 
Για παράδειγμα, όταν οι μηχανές αναζήτησης αποθηκεύουν το ιστορικό αναζήτησης των 
χρηστών και όταν οι διακομιστές ιστού καταγράφουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή των 
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χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται έναν ιστότοπο. Σε αυτό το τεύχος, οι νέοι θα 
συνειδητοποιήσουν πώς γίνεται αυτή η παρακολούθηση και η δημιουργία προφίλ, πώς αφήνουν 
αποτυπώματα όταν χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης, συμβουλεύονται ιστότοπους, κάνουν 
ηλεκτρονικές αγορές ή δίνουν "like" στα κοινωνικά δίκτυα και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. 
 
Ένα ενεργό αποτύπωμα δημιουργείται όταν οι άνθρωποι εθελοντικά μοιράζονται ή δημιουργούν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε γράφοντας σε ένα 
ιστολόγιο, είτε μοιράζοντας φωτογραφίες ή δημοσιεύοντας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε 
αυτό το θέμα, οι νέοι θα κατανοήσουν ότι όλα όσα λένε και κάνουν στο διαδίκτυο μπορούν να 
έχουν αντίκτυπο στην ψηφιακή τους φήμη. Θα αποκτήσουν συνείδηση της ύπαρξης της 
ψηφιακής τους ταυτότητας και θα μάθουν πώς να τη διαχειρίζονται ώστε να αποφεύγονται 
εσφαλμένες αντιλήψεις ή ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο διαδίκτυο. Θα κατανοήσουν επίσης 
κριτικά ποιες πτυχές των δεδομένων τους είναι ιδιωτικές, ποια δεδομένα μπορούν να 
μοιραστούν με ασφάλεια και πώς αυτό ποικίλλει ανάλογα με τα πλαίσια. 
 
Αυτό το θέμα θα δείξει στους νέους να διαχειρίζονται την ψηφιακή τους ταυτότητα και να 
λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις όταν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
με:  

• Κατανόηση της σημασίας της προστασίας της ψηφιακής φήμης και του προσωπικού 
απορρήτου 

• Αναλογιζόμενοι τι λέει το ψηφιακό τους προφίλ γι' αυτούς 
• Η κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της ψηφιακής ταυτότητας και του ψηφιακού 
αποτυπώματος είναι απαραίτητη για τους ψηφιακούς πολίτες. 

• Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας ψηφιακών αποτυπωμάτων και των επιπτώσεών 
τους 

• Κατανόηση της σημασίας του προβληματισμού σχετικά με το ποιες προσωπικές 
πληροφορίες θα μοιραστούν στο διαδίκτυο, πριν τις μοιραστούν, σχετικά με τις πιθανές 
συνέπειες στο παρόν και στο μέλλον, για τους ίδιους, την οικογένειά τους και την 
κοινότητά τους. 

• Κατανοώντας ότι υπάρχει οικονομική αξία των προσωπικών μας δεδομένων. 
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Ενότητα αριθ. 7 : Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη 

Κύριος στόχος: Στόχος της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ευθύνες των διαφόρων διαδικτυακών φορέων για 
την προστασία τους. Τα θέματα του διαδικτυακού εκφοβισμού και του ψηφιακού αποτυπώματος παρουσιάζονται ως περιπτώσεις για να μάθουν οι συμμετέχοντες 
πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους από τις διαδικτυακές απειλές. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Ψηφιακά 
δικαιώματα και 
ευθύνες 

Να μάθουν για το 
δικαίωμα στην 
πληροφόρηση, την 
ελευθερία της 
έκφρασης, το 
δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, το 
δικαίωμα στην 
πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, την 
ελευθερία του 
συνέρχεσθαι, του 
συνεταιρίζεσθαι και 
της συμμετοχής 
στο διαδίκτυο, το 
δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και τον 
αλφαβητισμό, το 
δικαίωμα στην 
προστασία των 
παιδιών και των 
νέων στο διαδίκτυο 
και το δικαίωμα σε 
αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα για 
παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο 

1.  Εισαγωγή στα 
ψηφιακά δικαιώματα 
ως ανθρώπινα 
δικαιώματα στο 
διαδίκτυο 
 
2. Έννοια του 
δικαιώματος στην 
ελευθερία της 
έκφρασης στο 
διαδίκτυο, οι 
περιορισμοί του και 
οι ευθύνες των 
χρηστών του 
διαδικτύου, των 
δημόσιων αρχών και 
των παρόχων και 
πλατφορμών του 
διαδικτύου. 
Εισαγωγή στο 
παράνομο 
περιεχόμενο σε 
διαδικτυακές 
πλατφόρμες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 3.  Έννοια του 
δικαιώματος στην 

1. Κατανοήστε ότι τα 
υφιστάμενα ανθρώπινα 
δικαιώματα ισχύουν στο 
διαδίκτυο. 
 

2. Να κατανοήσουν τη 
σημασία της ελευθερίας 
της έκφρασης στο 
διαδίκτυο και τους 
περιορισμούς της. 

 

3. Κατανοήστε ότι ο 
διαδικτυακός χώρος είναι 
ένας χώρος χωρίς 
διακρίσεις. 

 
4. Κατανοήστε τη σημασία 

του δικαιώματος στην 
προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδομένων 
στο διαδίκτυο. 

 
5. Κατανοήστε τους 

περιορισμούς της 
ελευθερίας της έκφρασης 
και του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. 

1. Ικανός να επικοινωνεί 
διαδικτυακά με σεβασμό 
στα δικαιώματα των 
άλλων. 

 
2. Είναι σε θέση να 

λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις σχετικά με την 
κοινοποίηση προσωπικών 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο. 

 
3. Να μπορούν να ζητούν 

προστασία όταν 
παραβιάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
στο διαδίκτυο. 

 
4. Ικανός να εντοπίζει 

παραβιάσεις των 
ψηφιακών δικαιωμάτων 
στο διαδίκτυο. 

 
5. Να μπορούν να 

διεκδικήσουν τα ψηφιακά 
τους δικαιώματα. 

 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την εφαρμογή των 
υφιστάμενων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις διαδικτυακές 
αλληλεπιδράσεις. 
 

2. Βοηθώντας άλλους στο 
διαδίκτυο, αναφέροντας 
απειλές και άλλη ακατάλληλη 
χρήση.  

 
3. Αναλύστε κριτικά τις πολιτικές 

χρήσης που προσφέρουν οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες. 

 
4. Να σκέφτονται κριτικά για το 

ρόλο των διαφόρων 
παραγόντων στον διαδικτυακό 
κόσμο και τις ευθύνες τους 

 
5. Ευαισθητοποίηση σχετικά με 

την ευθύνη των αρχών για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο. 

 
6. Συνειδητοποίηση της αρχής 

της μη διάκρισης κατά την 
αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο. 
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διαδίκτυο και τις 
συσχετισμένες 
ευθύνες των 
διαφόρων φορέων 
(χρήστες του 
διαδικτύου - 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα - 
δημόσιες αρχές - 
κοινωνική ευθύνη 
των διαδικτυακών 
πλατφορμών). 
 
 
 
 

προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων, οι 
περιορισμοί και οι 
ευθύνες του 
 
4.  Έννοια του 
δικαιώματος 
πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της μη 
διάκρισης και των 
ευθυνών 
 
5. Έννοια του 
δικαιώματος στην 
ελευθερία του 
συνέρχεσθαι, του 
συνεταιρίζεσθαι και 
της συμμετοχής και 
των ευθυνών 
 
6. Έννοια του 
δικαιώματος στην 
εκπαίδευση και 
ευθύνες 
 
7. Έννοια του 
δικαιώματος 
προστασίας των 
παιδιών και των 
νέων και ευθύνες 
 
8. Έννοια του 
δικαιώματος σε 
αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα για 
παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και 
ευθυνών. Είδη 
ένδικων μέσων και οι 
πηγές τους. 
 

 
6. Να κατανοήσουν τη 

σημασία του δικαιώματος 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 
και της μη διάκρισης. 
 

7. Να κατανοήσουν τη 
σημασία του δικαιώματος 
της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι, του 
συνεταιρίζεσθαι και της 
συμμετοχής στο διαδίκτυο. 

 
8. Να κατανοήσουν τη 

σημασία του δικαιώματος 
στην εκπαίδευση και τον 
αλφαβητισμό. 

 
9. Να κατανοήσουν τη 

σημασία του δικαιώματος 
προστασίας των παιδιών 
και των νέων στο 
διαδίκτυο. 

 
10. Να κατανοήσουν τη 

σημασία του δικαιώματος 
αποτελεσματικής 
προσφυγής για 
παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο διαδίκτυο. 

 
11. Να κατανοήσουν τις 

ευθύνες των διαφόρων 
φορέων όσον αφορά τα 
ψηφιακά δικαιώματα 
(χρήστες του διαδικτύου, 
διαδικτυακές πλατφόρμες, 
κοινότητα και δημόσιες 
αρχές). 

6. Να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν επαρκώς 
τις διαδικτυακές 
πληροφορίες, σεβόμενοι 
τα πνευματικά δικαιώματα 
και χρησιμοποιώντας 
περιεχόμενο ανοικτού 
κώδικα. 

 

7. Ικανότητα κριτικής σκέψης 
σχετικά με τις ευθύνες 
των διαφόρων φορέων 
όσον αφορά τις 
επιγραμμικές επικοινωνίες. 

 

 
 

 
7. Συνειδητοποίηση της 

ελευθερίας συμμετοχής στο 
διαδίκτυο. 

 
8. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

σημασία της πρόσβασης στη 
γνώση, τη σημασία της 
αναφοράς και τη χρήση 
περιεχομένου ανοικτής 
πρόσβασης. 

 
9. Ενημέρωση για τη σημασία της 

ψηφιακής εκπαίδευσης. 
 

10. Ενημέρωση για το γεγονός ότι 
οι νέοι τυγχάνουν ειδικής 
προστασίας στο διαδίκτυο. 

 
11. Ευαισθητοποίηση σχετικά με 

την ανάγκη διαδικασιών κατά 
της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
διαδίκτυο, οι οποίες να είναι 
διαθέσιμες, γνωστές, προσιτές, 
προσιτές και ικανές να 
παρέχουν την κατάλληλη 
επανόρθωση. 
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2. 
Ηλεκτρονικός 
εκφοβισμός 

Να μάθουν για τον 
διαδικτυακό 
εκφοβισμό, τα 
στοιχεία της 
έννοιας του, τα 
είδη του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού που 
υπάρχουν, καθώς 
και τους 
εμπλεκόμενους 
φορείς και τις 
ευθύνες τους. 

1. Εισαγωγή στο 
πρόβλημα του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού, 
στοιχεία του ορισμού 
του, είδη 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού και 
εμπλεκόμενοι 
φορείς.  
 
2. τα θιγόμενα 
δικαιώματα του 
θύματος και οι 
επιπτώσεις στη ζωή 
του λόγω του 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού. 
 
3. Υπεύθυνες 
ενέργειες που 
πρέπει να γίνονται 
όταν υπάρχει 
διαδικτυακός 
εκφοβισμός. 

1. Κατανοήστε γιατί η 
ελευθερία της έκφρασης δεν 
προστατεύει τις εκφράσεις 
διαδικτυακού εκφοβισμού. 
 
2. Να κατανοήσουν τη 
σημασία της θετικής 
συμπεριφοράς στο διαδίκτυο 
(ενσυναίσθηση). 
 
3. Κατανόηση των ρόλων και 
των ευθυνών των διαφόρων 
παραγόντων σε μια υπόθεση 
διαδικτυακού εκφοβισμού. 
 
4. Να κατανοήσουν ποιες είναι 
οι συνέπειες του διαδικτυακού 
εκφοβισμού στην υγεία και το 
περιβάλλον των ανθρώπων. 
 

1. Ικανός να αναγνωρίζει τον 
εκφοβισμό στον 
κυβερνοχώρο όταν 
συμβαίνει. 
 

2. Να είναι σε θέση να 
γνωρίζουν πώς να 
αντιδρούν στον 
διαδικτυακό εκφοβισμό. 
 
 

3. Να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τους φορείς 
του κυβερνοεκφοβισμού 
και τις ευθύνες τους. 

 
4. Να είναι σε θέση να 

αναλάβουν δράση για να 
προστατεύσουν τον εαυτό 
τους και τους άλλους από 
τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με το 
πόσο εξίσου σοβαρό είναι το 
cyberbullying και ο 
εκφοβισμός πρόσωπο με 
πρόσωπο. 
 

2. Ευαισθητοποίηση του θύματος 
και της κοινότητας σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις της 
διαδικτυακής παρενόχλησης 
 

3. Βοηθώντας τους άλλους να 
αναφέρουν τον εκφοβισμό 
στον κυβερνοχώρο. 

 
4. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

θετική συμπεριφορά στο 
διαδίκτυο. 

 

3. Ψηφιακό 
αποτύπωμα 

Να μάθετε για το 
ψηφιακό 
αποτύπωμα και τις 
συναφείς πτυχές: 
ψηφιακή φήμη και 
ψηφιακή 
ταυτότητα, και να 
μάθετε πώς να 
διαχειρίζεστε την 
ψηφιακή 
ταυτότητα. 

1. Εισαγωγή στο 
ψηφιακό αποτύπωμα 
και συναφή θέματα: 
ψηφιακή φήμη και 
ψηφιακή ταυτότητα. 
 
2. Ενεργό ψηφιακό 
αποτύπωμα - πώς 
να το διαχειριστείτε. 
 
3. Παθητικό 
ψηφιακό αποτύπωμα 
(παρακολούθηση και 
προφίλ) - πώς να το 
διαχειριστείτε. 

1. Κατανοήστε τη σημασία 
της προστασίας της ψηφιακής 
φήμης και του προσωπικού 
απορρήτου. 
 
2. Η κατανόηση του τρόπου 
διαχείρισης της ψηφιακής 
ταυτότητας και του ψηφιακού 
αποτυπώματος είναι 
απαραίτητη για τους 
ψηφιακούς πολίτες. 
 
3. Κατανόηση του τρόπου 
δημιουργίας ψηφιακών 
αποτυπωμάτων και των 
επιπτώσεών τους. 
 

1. Δυνατότητα πρόσβασης 
στο ψηφιακό τους προφίλ. 
 
2. Να μπορούν να αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της παρουσίας 
τους στο διαδίκτυο σε ένα 
δεδομένο πλαίσιο. 
 
3. Να μπορούν να 
διαμορφώνουν και να 
αναδιαμορφώνουν την 
ψηφιακή τους ταυτότητα. 
 
4. Ικανός να αναλύσει ποιες 
προσωπικές πληροφορίες 
πρέπει να μοιραστεί στο 
διαδίκτυο, ανάλογα με το 

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
σημασία της συνειδητής 
δημιουργίας ψηφιακής ταυτότητας. 
 
2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
οικονομική αξία των προσωπικών 
δεδομένων. 
 
3. Συνειδητοποίηση του αντίκτυπου 
που έχει το ψηφιακό αποτύπωμα 
στο παρόν και στο μέλλον. 
 
4. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
μόνιμα ίχνη που αφήνουν οι 
διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. 
 
5. Ενημέρωση για την 
παρακολούθηση και την κατάρτιση 
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4. Κατανοήστε πώς λειτουργεί 
η παρακολούθηση και η 
κατάρτιση προφίλ στο 
διαδίκτυο και τους 
μηχανισμούς ελέγχου της 
(στοχευμένες διαφημίσεις, 
κατάρτιση εμπορικού προφίλ). 
 
5. Κατανόηση της οικονομικής 
αξίας των προσωπικών μας 
δεδομένων. 
 
6. Να κατανοήσουν ποιες 
πτυχές των δεδομένων τους 
είναι ιδιωτικές, ποια δεδομένα 
μπορούν να μοιραστούν με 
ασφάλεια και πώς αυτό 
διαφέρει ανάλογα με το 
πλαίσιο. 
 

πλαίσιο, και προηγουμένως να 
τις μοιραστεί. 
 
5. Ικανότητα διαχείρισης των 
ρυθμίσεων απορρήτου των 
διαδικτυακών πλατφορμών. 
 
6. Δυνατότητα διαγραφής του 
ιστορικού αναζήτησης από τις 
μηχανές αναζήτησης. 
 
7. Δυνατότητα διαχείρισης 
online cookies. 

προφίλ, ως δημιουργοί παθητικού 
ψηφιακού αποτυπώματος. 
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4.9 Ενότητα 8: Ψηφιακή ασφάλεια  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
Το Διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων και είναι εντελώς αδύνατο να ξεφύγει 
κανείς από την παρουσία του. Παρά τα οφέλη, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν το πλήθος 
των κινδύνων που επίσης ελλοχεύουν και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν τις γενικές ασφαλείς 
πρακτικές σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια και προστασία. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα θα 
πρέπει να μάθουν τις βασικές πρακτικές για την προστασία τους στο διαδίκτυο από 
κυβερνοεπιθέσεις, θα πρέπει να μάθουν πώς να διατηρούν τις συσκευές τους ασφαλείς από 
κακόβουλο λογισμικό/κατασκοπευτικό λογισμικό/Adware που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις 
προσωπικές τους πληροφορίες και θα πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 
δίκτυα με ασφαλή και συνειδητό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες 
δεν χρησιμοποιούνται κατάχρηση στο διαδίκτυο. 
 
Η ενότητα θα ασχοληθεί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι χρήστες της 
τεχνολογίας για να εγγυηθούν την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια του δικτύου 
τους, προστατεύοντας παράλληλα και τους άλλους. Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές έννοιες: 
η ιδιωτικότητα αφορά κυρίως την προσωπική προστασία των δικών μας και των πληροφοριών 
των άλλων στο διαδίκτυο, ενώ η ασφάλεια σχετίζεται περισσότερο με την ευαισθητοποίηση του 
ατόμου σχετικά με τις διαδικτυακές ενέργειες και τη συμπεριφορά του. Καλύπτει ικανότητες 
όπως η διαχείριση πληροφοριών και θέματα διαδικτυακής ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης φίλτρων πλοήγησης, κωδικών πρόσβασης, λογισμικού προστασίας από ιούς και 
τείχους προστασίας) για την αντιμετώπιση και την αποφυγή επικίνδυνων ή δυσάρεστων 
καταστάσεων. 
 
Θέμα 1: Τεχνολογική προστασία και μέτρα 
Οι νέοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αυτό το θέμα 
προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες έννοιες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
δείχνει τρόπους για να προλαμβάνουν θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να 
προστατεύονται κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Οι νέοι θα κατανοήσουν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, θα μάθουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τις συσκευές τους 
προληπτικά και, τέλος, θα μπουν σε δράση αν συμβεί μια παραβίαση της ασφάλειας. 
 
Θέμα 2: Κίνδυνοι από κακόβουλο λογισμικό/κατασκοπευτικό λογισμικό/Adware 
Οι νέοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με το λογισμικό malware/spyware/adware. Αυτό το 
θέμα προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες έννοιες του κακόβουλου λογισμικού και 
δείχνει τρόπους πρόληψης των επιθέσεων. Οι νέοι θα κατανοήσουν το κακόβουλο λογισμικό 
και τους τύπους του, θα μάθουν την ταξινόμηση των διαφόρων λογισμικών κακόβουλου 
λογισμικού. Θα μάθουν περισσότερα για την ασφάλεια κατά του κακόβουλου λογισμικού και 
πώς να προστατεύονται και τέλος θα εισαχθούν στους τύπους του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
και του phishing. 
 
Θέμα 3: Ασφάλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
Οι νέοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Αυτό το θέμα προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες ανησυχίες για τους κινδύνους 
της διαδικτυακής παρουσίας με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων 
πλατφορμών και δείχνει τρόπους για το πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
με ασφαλείς και συνειδητούς τρόπους και πώς να προστατεύουν τις προσωπικές 
πληροφορίες από τη μη κατάχρηση στο διαδίκτυο 
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Ενότητα αριθ. 8: Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία  

Κύριος στόχος: Στόχος της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τη βασική ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη σημασία της προστασίας και της ιδιωτικής 
ζωής, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση των κανόνων της τεχνολογίας. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Ηλεκτρονική 
προστασία και 
μέτρα 

Οι νέοι θα μάθουν τα πιο 
συνηθισμένα μέτρα 
ασφαλείας, όπως 
ισχυρούς κωδικούς 
πρόσβασης, λογισμικό 
κατά του κακόβουλου 
λογισμικού, πώς να 
αναγνωρίζουν τα 
κακόβουλα μηνύματα 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και πώς να 
χρησιμοποιούν τείχη 
προστασίας. Επιπλέον, θα 
μάθουν την τρέχουσα 
κατάσταση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο.  

1.  Εισαγωγή στην 
προστασία της 
τεχνολογίας και τα μέτρα. 
 
 2. Προστασία της 
τεχνολογίας σε μια 
ψηφιακή κοινωνία. 
 
3. Προστασία του εαυτού 
μας και του εξοπλισμού 
μας από βλάβες. 

1. Κατανοήστε πώς να 
δημιουργείτε ισχυρούς 
κωδικούς πρόσβασης και 
έλεγχο ταυτότητας 2 
παραγόντων. 

2. Κατανοήστε τι είναι ένα 
τείχος προστασίας: πώς 
να το ενεργοποιείτε, να 
μπλοκάρετε/απομπλοκάρ
ετε. 

3. Κατανοήστε τους 
κινδύνους από τη χρήση 
δημόσιων 
υπολογιστών/δικτύου. 

1. Ικανός να περιηγείται 
στο διαδίκτυο με 
ασφαλή τρόπο. 

2. Ικανός να επιλύει 
μέτριες και περίπλοκες 
εργασίες σε 
απευθείας σύνδεση. 

3. Ικανός να προστατεύει 
τις προσωπικές 
συσκευές από βλάβες. 

4. Να είναι σε θέση να 
ορίσει τον όρο 
"ιδιωτικότητα" και να 
τον συσχετίσει με τον 
όρο "ψηφιακό 
αποτύπωμα". 

1. Επίγνωση των προνομίων 
και ελευθεριών που 
παρέχονται σε όλους τους 
χρήστες ψηφιακής 
τεχνολογίας, καθώς και των 
προσδοκιών συμπεριφοράς 
που τα συνοδεύουν.  
2. Βοήθεια άλλων στο 
διαδίκτυο, για την καταγγελία 
διαδικτυακών επιθέσεων, 
απειλών και άλλων 
ακατάλληλων χρήσεων του 
διαδικτύου. 
 

2. Κίνδυνοι από 
κακόβουλο 
λογισμικό/κατασ
κοπευτικό 
λογισμικό/Adwar
e  

Οι νέοι θα γνωρίσουν 
διάφορες απειλές για το 
υλικό και το λογισμικό, 
καθώς και για τα 
δεδομένα/πληροφορίες, 
όπως τα είδη εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο, το 
κακόβουλο λογισμικό, το 
phishing και τις 
οικονομικές απώλειες.  

1. Προστασία από 
κακόβουλο λογισμικό, 
spyware και adware. 
 
2. Εισαγωγή στους 
διάφορους τύπους 
εγκλημάτων στον 
κυβερνοχώρο. 
 
3. Εισαγωγή στο Phishing. 

1. Κατανόηση των διαφόρων 
τύπων κακόβουλου 
λογισμικού. 
2. Κατανόηση του τρόπου 
εγκατάστασης και χρήσης 
του λογισμικού Antimalware. 
3. Κατανόηση του τρόπου 
δράσης και αντίδρασης στο 
Phishing. 
4. Προσδιορίστε τα θέματα 
ασφάλειας που σχετίζονται 

1. Δυνατότητα αποτροπής 
επιθέσεων κακόβουλου 
λογισμικού. 
2. Ικανότητα 
αντιμετώπισης 
παραβιάσεων ασφαλείας 
από κακόβουλο λογισμικό. 
3. Ικανότητα εντοπισμού 
προσπαθειών phishing. 

1. Ενημέρωση για τις 
διαδικτυακές απειλές και τις 
πρακτικές και ψυχολογικές 
συνέπειές τους. 
 
2. Βοήθεια άλλων 
διαδικτυακών χρηστών στην 
αναφορά εγκλημάτων στον 
κυβερνοχώρο, phishers και 
κακόβουλων ιστοσελίδων. 
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με τα κινητά τηλέφωνα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προσωπικών πληροφοριών 
που τίθενται σε κίνδυνο σε 
περίπτωση απώλειας ή 
κλοπής ενός τηλεφώνου. 

3. Ασφάλεια των 
κοινωνικών 
μέσων 
δικτύωσης  

Το μόνο ερώτημα είναι αν 
η διαδικτυακή μας 
εμφάνιση είναι ασφαλής. 
Κάθε σύνδεση έχει τις 
συνέπειές της. Η 
ασφαλής λειτουργία στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι κάτι που 
πρέπει να 
συνειδητοποιήσει κάθε 
χρήστης. 

1. Ασφαλής διαδικτυακή 
συμπεριφορά. 
 
2. Προστασία των 
προσωπικών 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο. 

1. Κατανοήστε πώς να 
χρησιμοποιείτε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με 
ασφαλή τρόπο. 
2. Κατανοήστε πώς να 
προστατεύετε τις 
προσωπικές σας 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

1. Ικανός να χρησιμοποιεί 
τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με ασφαλή και 
συνειδητό τρόπο. 
2. Ικανός να αποτρέψει 
την απώλεια, κλοπή και 
κατάχρηση προσωπικών 
δεδομένων. 

1. Συνειδητοποίηση της 
δύναμης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή 
μας και των επιπτώσεών τους 
στη συμπεριφορά μας. 
2. Ενημέρωση για τις απειλές 
που ενέχει η χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και άλλων διαδικτυακών 
πλατφορμών. 
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4.10 Ενότητα 9: Ψηφιακή υγεία και ευημερία  
4.3.1 Γενική περιγραφή 
 
Η ενότητα παρουσιάζει τον αντίκτυπο της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας στην 
ψυχολογική και σωματική υγεία των ψηφιακών πολιτών και τους τρόπους ελαχιστοποίησης του 
αντίκτυπου αυτού μέσω μιας υγιούς σχέσης με το διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια κ.λπ.) και γενικότερα με την ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, η ενότητα 
αυτή, αναδεικνύει τη σημασία της εργονομίας του υπολογιστή για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας στη σωματική μας υγεία, όπως το ύψος 
του τραπεζιού ή η τοποθέτηση της οθόνης μπορεί να αποκλείσει προβλήματα υγείας. 
 
Δεδομένης της ραγδαία αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας από τους νέους, οι τελευταίοι 
πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία με τρόπο που να μην 
βλάπτει τη σωματική και ψυχολογική τους ευεξία.  
 
Στον τομέα της σωματικής υγείας, η εργονομία που εφαρμόζεται σε ένα χώρο εργασίας με 
υπολογιστή έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ, δεδομένης της συχνότητας και της διάρκειας 
χρήσης των τεχνολογιών. Ορισμένοι τραυματισμοί που μπορούν να αποφευχθούν είναι οι 
τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενο στρες, η καταπόνηση των ματιών και το σύνδρομο 
καρπιαίου σωλήνα.  
Στον ψυχολογικό τομέα, η υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει 
κατάθλιψη, άγχος και το αίσθημα της κοινωνικής απομόνωσης.  
Η επίτευξη ισορροπίας με τη χρήση της τεχνολογίας είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό των υγιών ψηφιακών πολιτών.  
 
Θέμα 1: Εθισμός στο Διαδίκτυο 
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο ορίζεται γενικά ως η προβληματική, καταναγκαστική χρήση του 
Διαδικτύου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του 
χρήστη σε διάφορους τομείς της ζωής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το θέμα, 
οι νέοι θα μάθουν περισσότερα για τον εθισμό στο διαδίκτυο, τα είδη του και γιατί οι άνθρωποι 
εθίζονται στο διαδίκτυο.  
 
Θέμα 2: Ψυχική υγεία 
Η υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει διάφορα ψυχικά 
προβλήματα. Σε αυτό το θέμα, οι νέοι θα μάθουν περισσότερα για τα σημάδια και τα 
συμπτώματα των επιπτώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας στη συναισθηματική τους υγεία.  
 
Θέμα 3.1: Σωματική υγεία 
Η υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει διάφορα σωματικά 
προβλήματα. Σε αυτό το θέμα, οι νέοι θα μάθουν περισσότερα για τα σωματικά προβλήματα 
που μπορεί να προκαλέσει η ψηφιακή τεχνολογία.  
 
Θέμα 3.2: Εργονομία υπολογιστών  
Μάθετε πώς η εργονομία του υπολογιστή (η πρακτική της προσαρμογής της διάταξης του 
χώρου εργασίας του υπολογιστή στις ανάγκες της εργασίας σας) μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη 
σωματική καταπόνηση. Σε αυτό το θέμα οι νέοι θα μάθουν πώς να διαμορφώνουν το χώρο 
εργασίας τους ώστε να αποδίδουν καλύτερα και να μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών από 
επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.  
Θέμα 4: Πώς να εξισορροπήσετε τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 
Όλα έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της ισορροπίας! Σε αυτή την ενότητα οι νέοι θα μάθουν 
πώς να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής και της πραγματικής ζωής.
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Ενότητα αριθ. 9: Ψηφιακή υγεία και ευεξία   
Κύριος στόχος: η εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη σημασία ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής και τις επιπτώσεις στην υγεία που συνεπάγεται η χρήση της 
τεχνολογίας. 

Θέμα Μαθησιακοί στόχοι  Θέματα 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση Δεξιότητες Αξίες και στάσεις 

1. Εθισμός στο 
Διαδίκτυο  

(μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης, 
διαδικτυακές 
γνωριμίες, 
τυχερά 
παιχνίδια, 
αγορές, 
πορνογραφία, 
δημιουργία 
βίντεο, 
συναλλαγές, 
τυχερά 
παιχνίδια)  

Για να μάθετε τι είναι ο 
εθισμός στο Διαδίκτυο 
 
Για να μάθετε τα είδη του 
εθισμού στο Διαδίκτυο  
 
Για να μάθετε γιατί οι 
άνθρωποι, εθίζονται στο 
διαδίκτυο 
 

• Τι είναι ο εθισμός στο 
Διαδίκτυο  

 
• Ποιοι είναι οι τύποι 
εθισμού στο Διαδίκτυο 
(μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, online dating, 
τυχερά παιχνίδια, ψώνια, 
πορνογραφία, δημιουργία 
βίντεο, συναλλαγές, 
τυχερά παιχνίδια); 
 
•  Γιατί οι άνθρωποι 
εθίζονται στο διαδίκτυο 
(άτομα που πάσχουν από 
άγχος και κατάθλιψη 
συχνά στερούνται 
συναισθηματικής 
υποστήριξης, άτομα που 
είναι υπερβολικά 
ντροπαλά, πάσχουν από 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
έχουν αισθήματα 
ανεπάρκειας, φόβο 
αποδοκιμασίας).  

Κατανοήστε τι είναι ο 
εθισμός στο Διαδίκτυο 
 
Κατανόηση κάθε τύπου  
(μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
διαδικτυακές γνωριμίες, 
τυχερά παιχνίδια, αγορές, 
πορνογραφία, δημιουργία 
βίντεο, συναλλαγές, τυχερά 
παιχνίδια)  
 
Κατανοήστε γιατί οι 
άνθρωποι μπορεί να 
εθιστούν στο διαδίκτυο  

Θα είμαι σε θέση να 
αναγνωρίζω τον εθισμό 
στο διαδίκτυο  
 
Θα είμαι σε θέση να 
αναγνωρίζω τους τύπους 
εθισμού (μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, online dating, 
τυχερά παιχνίδια, ψώνια, 
πορνογραφία, δημιουργία 
βίντεο, εμπόριο, τυχερά 
παιχνίδια) 
 
Θα είμαι σε θέση να 
αναγνωρίζω γιατί κάποιος 
είναι εθισμένος στη χρήση 
του διαδικτύου  
 
 
 
 

Αποδεχτείτε το γεγονός ότι, 
αν και το διαδίκτυο έχει 
αλλάξει θετικά τη ζωή μας, 
μπορεί να προκαλέσει εθισμό.  
 
Συνειδητοποιήστε την ανάγκη 
να έχετε μια υγιή σχέση με το 
διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, παιχνίδια, τυχερά 
παιχνίδια κ.λπ.) 
 
Συνειδητοποιήστε την ανάγκη 
να περιορίσετε το χρόνο 
χρήσης του Διαδικτύου όταν 
είστε εθισμένοι.  
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1 Διαταραχή εθισμού στο Διαδίκτυο - Σημάδια, συμπτώματα και θεραπείες. https://www.psycom.net/iadcriteria.html 
2 Ποιες είναι οι κυρώσεις για την παράνομη κοινή χρήση αρχείων;. https://www.wisegeek.com/what-are-the-penalties-for-illegal-file-sharing.htm 

2. 1Ψυχική υγεία  Μάθετε πώς ο εθισμός 
στην ψηφιακή τεχνολογία 
μπορεί να επηρεάσει την 
ψυχική σας υγεία 

• Τα συναισθηματικά 
συμπτώματα του 
εθισμού στην ψηφιακή 
τεχνολογία (κατάθλιψη, 
άγχος, ευφορία κατά τη 
χρήση της τεχνολογίας, 
απομόνωση, 
αμυντικότητα, 
εναλλαγές της 
διάθεσης, μοναξιά, 
πλήξη με τη ρουτίνα,  

αναβλητικότητα κ.λπ.) 

Κατανοήστε ότι ο εθισμός 
στην ψηφιακή τεχνολογία 
μπορεί να επηρεάσει την 
ψυχική σας υγεία 
 
Κατανοήστε ότι 
συναισθήματα όπως η 
κατάθλιψη, το άγχος, πρέπει 
να απομονωθούν κ.λπ. Είναι 
συμπτώματα των αρνητικών 
επιπτώσεων της υπερβολικής 
χρήσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην ψυχική σας 
υγεία. 

 Να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε τον 
αντίκτυπο του εθισμού 
στην ψηφιακή τεχνολογία 
στην ψυχική σας υγεία 
 
Να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε τα 
συμπτώματα όταν κάνετε 
υπερβολική χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας  

Να γνωρίζετε ότι η 
υπερβολική χρήση της 
τεχνολογίας μπορεί να 
επηρεάσει την καθημερινή 
σας ζωή, όπως τις σχέσεις, 
την εργασία, τη διάθεση κ.λπ. 
 
Εκτιμήστε τον θετικό 
αντίκτυπο της τεχνολογίας 
στη ζωή μας, αλλά να έχετε 
πάντα επίγνωση των κινδύνων 
κατά την υπερβολική χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας, 
καθώς μπορεί να βλάψει την 
ψυχική σας υγεία. 

2.2 Σωματική 
υγεία  

Μάθετε πώς ο εθισμός 
στην ψηφιακή τεχνολογία 
μπορεί να βλάψει τη 
σωματική σας υγεία 
 

• Ποια είναι τα 
συμπτώματα της 
υπερβολικής χρήσης 
της ψηφιακής 
τεχνολογίας (όπως 
πόνος στην πλάτη, 
σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα, σύνδρομο 
σήραγγας, 
πονοκέφαλοι, αϋπνία, 
κακή διατροφή, κακή 
προσωπική υγιεινή, 
πόνος στον αυχένα, 
ξηροφθαλμία και άλλα 
προβλήματα όρασης, 
αύξηση ή απώλεια 
βάρους) 

Κατανοήστε ότι η 
υπερβολική χρήση της 
τεχνολογίας μπορεί να 
βλάψει τη σωματική σας 
υγεία. 
 
Κατανοήστε πώς η 
υπερβολική χρήση της 
τεχνολογίας μπορεί να 
βλάψει τη σωματική σας 
υγεία 

Να είστε σε θέση να 
αναγνωρίζετε σωματικά 
συμπτώματα (όπως 
οσφυαλγία, σύνδρομο 
καρπιαίου σωλήνα, 
σύνδρομο σήραγγας, 
πονοκεφάλους, αϋπνία, 
κακή διατροφή,  
Κακή προσωπική υγιεινή, 
Πόνος στον αυχένα, 
ξηροφθαλμία και άλλα 
προβλήματα όρασης, 
αύξηση ή απώλεια 
βάρους) 12 που 
προκαλείται από την 
υπερβολική χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

Συνειδητοποιήστε ότι η 
υπερβολική χρήση της 
τεχνολογίας μπορεί να 
επηρεάσει τη σωματική σας 
υγεία 
 
Συνειδητοποιήστε την πιθανή 
ανάγκη να μειώσετε τον 
χρόνο χρήσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας όταν 
διαγιγνώσκεστε με 
προβλήματα σωματικής 
υγείας.  
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2.3 . Εργονομία 
υπολογιστών  

Μάθετε τι είναι η 
εργονομία των 
υπολογιστών 
 
Μάθετε πώς η εργονομία 
του υπολογιστή (η 
πρακτική της 
προσαρμογής της 
διάταξης του χώρου 
εργασίας του υπολογιστή 
στις ανάγκες της 
εργασίας σας) μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει τη 
σωματική καταπόνηση.  

• Πρακτικές εργονομίας 
του υπολογιστή (στάση, 
θέση, χώρος εργασίας, 
τεχνικές κατά την 
εργασία, σωματική 
άσκηση κ.λπ.) 

Κατανοήστε πώς η 
εργονομία του υπολογιστή 
μπορεί να σας βοηθήσει να 
αποφύγετε πιθανά σωματικά 
προβλήματα, όπως μυϊκούς 
πόνους, νευρικούς πόνους 
κ.λπ.  

Να είστε σε θέση να 
διαμορφώσετε το χώρο 
εργασίας σας στον 
υπολογιστή με τρόπο που 
να ελαχιστοποιεί τα 
προβλήματα σωματικής 
υγείας. 

Συνειδητοποιήστε ότι η σωστή 
ρύθμιση ενός σταθμού 
εργασίας στον υπολογιστή 
μπορεί να βελτιστοποιήσει την 
απόδοση και να μειώσει τον 
κίνδυνο τραυματισμών από 
επαναλαμβανόμενη 
καταπόνηση.  

3. Πώς να 
εξισορροπή
σετε τη 
χρήση της 
ψηφιακής 
τεχνολογίας  

Μάθετε πώς να 
εξισορροπείτε τη χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας  

• Πώς να διατηρήσετε 
την ισορροπία μεταξύ 
του πραγματικού και 
του ψηφιακού κόσμου  

Να κατανοήσουν πώς να 
εξισορροπούν τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας    

Να είναι σε θέση να 
εξισορροπούν τη χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας    

Διατηρήστε την ισορροπία 
μεταξύ της ψηφιακής και της 
πραγματικής σας ζωής.  
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