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• Εισαγωγή
Εκπαιδευτική ενότητα 3 - Η επικοινωνία και συνεργασία μέσω ανοικτών δεδομένων έχει ως στόχο
να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους αναφορικά με την χρήση διαφόρων εργαλείων για την
κατάλληλη ψηφιακή επικοινωνία, την αποτελεσματική συνεργασία και την υπεύθυνη συμμετοχή
των πολιτών.
Εμπνευσμένο από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες
(DigCompEdu), το μάθημα θα δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα για:
●
●
●
●
●
●

Χρήση ποικίλων λύσεων για αλληλεπίδραση μέσω ανοικτών δεδομένων
Διαμοιρασμό δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου μέσω κατάλληλων
τεχνολογιών
Χρήση κατάλληλων πρακτικών αναφοράς και απόδοσης στοιχείων
Να είναι ενεργοί στην κοινωνία και να συνεργάζονται μέσω της χρήσης ανοικτών δεδομένων.
Να σέβονται συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και την πολιτισμική και γενεαλογική
ποικιλομορφία κατά την αλληλεπίδραση τους στο διαδίκτυο.
Διαχείριση και προστασία της ψηφιακής τους ταυτότητας και της διαδικτυακής τους φήμης

Η ενότητα επικεντρώνεται στα ακόλουθα ερωτήματα:
●
●

Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς τα ανοικτά δεδομένα για επικοινωνία και συνεργασία;
Ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτύξει κάποιο άτομο για την αποτελεσματική και ασφαλή
χρήση των ανοικτών δεδομένων;

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
μέσω των ανοικτών δεδομένων και τις σχετικές συνέπειες αυτής της χρήσης, χάρη σε μια σειρά από
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κάποιες πιθανές προσαρμογές στην τάξη, καθώς και κάποιες
συμβουλές για εσωτερικό προβληματισμό.
Τα ανοικτά δεδομένα επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν και να διανέμουν πηγές με σχεδόν
μηδενικό κόστος. Το να είναι κάτι δωρεάν δεν σημαίνει πάντα ανοικτό, καθώς μπορεί να υπάρχουν
όρια στην αναδιανομή και την αντιγραφή ορισμένων πηγών, με συγκεκριμένες συνέπειες όσον
αφορά τις άδειες και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, οι Ανοικτοί
Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) αποτελούν περιεχόμενο ή πόρους με άδεια χρήσης που προσφέρονται
στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι μπορούν να αντιγραφούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να
τροποποιηθούν, να αναδιανεμηθούν ελεύθερα, καθιστώντας την εκπαίδευση πιο ισότιμη και
συνεργατική1.
1 Green, C., 2017. Sharing legally and freely for better learning. [Online] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://en.unesco.org/courier/julio-

septiembre-2017/sharing-legally-and-freely-better-learning
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Η ενσωμάτωση των ανοικτών δεδομένων στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το μέλλον
τους.
Το 2012 η UNESCO δημοσίευσε τη Διακήρυξη των Παρισίων για τους ΑΕΠ, καλώντας τις
κυβερνήσεις να παρέχουν στους πολίτες τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, που έχουν
δημιουργηθεί με δημόσια κονδύλια2. Το 2013, οι ηγέτες της G8 ενέκριναν τον Χάρτη Ανοικτών
Δεδομένων της G8, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του Διεθνούς Χάρτη3 Ανοικτών
Δεδομένων (2015), μιας διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και οργανισμών που
συνεργάζονται για το άνοιγμα των δεδομένων και την επίτευξη καλύτερων λύσεων στις πιο
επείγουσες πολιτικές προκλήσεις.
Όπως αναφέρεται στον Χάρτη (σημείο 5.d): είναι βασικό να "συνεργαστούμε με τα σχολεία και τα
ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να υποστηρίξουμε την αύξηση της έρευνας
ανοικτών δεδομένων και να ενσωματώσουμε τις γνώσεις δεδομένων στα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών".
Αν θέλετε να είστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία των δεδομένων σας, θα πρέπει να σκεφτείτε
ορισμένα βασικά ερωτήματα:
o
o
o
o
o

Γιατί θέλετε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα;
Σε ποιον θέλετε να το κοινοποιήσετε;
Τι θέλετε να επικοινωνήσετε;
Πώς θέλετε να το επικοινωνήσετε;
Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε και τι πρέπει να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε αυτά
τα κανάλια;

Μόλις διευκρινίσετε αυτές τις πτυχές, η επικοινωνία των δεδομένων σας θα είναι πιο
αποτελεσματική και διαρκής και θα καταφέρετε να πετύχετε ευκολότερα4 τους αρχικούς σας

στόχους.
Σχήμα 1 Ανακτήθηκε από: Nicoletti, V., DiMenSion - Interacting through digital technology

2 Ibid.
3 Open Data Charter - History: https://opendatacharter.net/our-history
4 Nicoletti, V., DiMenSion-Interacting through digital technology
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Να θυμάστε ότι το μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε δεν είναι μόνο περιεχόμενο: είναι γλώσσα,
μία αντανάκλαση της διάθεσής σας και η παρουσίασή της μέσω ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού5.
Η εκπαίδευση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των εργαλείων ανοικτών δεδομένων για την επικοινωνία
απαιτεί ισχυρές προσπάθειες για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου και κατάχρησης. Οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεργαστούν για να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σχετικά με τους
κρυμμένους κινδύνους, να υιοθετήσουν τις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και να επιλέξουν
αποτελεσματικούς τρόπους παρέμβασης, αποκτώντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία
της ιδιωτικής ζωής, τα πνευματικά δικαιώματα και τις πιθανές συνέπειες των διαδικτυακών ενεργειών.

5 Ibid.
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1. Αλληλεπίδραση μέσω ανοικτών δεδομένων
1.1. Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Αυτή η ενότητα παρέχει ασκήσεις και εργαλεία για την ανάλυση και τη χρήση ανοικτών
δεδομένων για αλληλεπίδραση.
Τα ψηφιακά δεδομένα μεταμόρφωσαν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τις επικοινωνιακές μας
συνήθειες. Ας σκεφτούμε τη διάσταση του μάρκετινγκ: τη δυνατότητα να ελέγξουμε πόσοι
άνθρωποι επισκέφθηκαν μια σελίδα ή τον αντίκτυπο μιας ψηφιακής εκστρατείας. Το σχέδιο
μάρκετινγκ των εταιρειών άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά τις προσεγγίσεις που
επικεντρώνονται στον πελάτη και βασίζονται στα δεδομένα. Τα ψηφιακά δεδομένα
βρίσκονται παντού. Κάθε ενέργεια στο διαδίκτυο καταγράφεται.
Η κατανόηση των δεδομένων και της σημασίας τους είναι θεμελιώδης για τη λήψη
υπεύθυνων επιλογών.
Ο όρος "εικονική ή ψηφιακή επικοινωνία" αναφέρεται στη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
διαφόρων ψηφιακών καναλιών. Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς όλα τα οφέλη, τα όρια και τη
γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας6
Κοινοποίηση δεδομένων σημαίνει μεταφορά ποσοτικών πληροφοριών για τον κόσμο γύρω μας.
Ωστόσο, η τεράστια ποσότητα αριθμών και στατιστικών στοιχείων που γεμίζουν τη ζωή μας
καθημερινά, μπορεί να δημιουργήσει κάποια σύγχυση και να δυσχεράνει την κατανόησή τους.
Πράγματι, οι αριθμοί από μόνοι τους δεν μπορούν να μεταφέρουν κανένα νόημα, αυτός είναι κι ο
λόγος για τον οποίο θα πρέπει πάντα να τα χειρίζεται κανείς με αποτελεσματικά εργαλεία.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την Ενότητα περιλαμβάνουν προβληματισμούς
σχετικά με τις λειτουργίες των γεωδεδομένων (geodata) και την επιλογή συγκεκριμένων
εργαλείων ή λογισμικού ανοικτών δεδομένων, με βάση το πλαίσιο. Σκοπός είναι να σας δοθεί
η ευκαιρία να ανακαλύψετε τις δυνατότητες επικοινωνίας μέσω των ανοικτών δεδομένων και να
προσδιορίσετε τα καταλληλότερα μέσα για να καταστήσετε αυτή την αλληλεπίδραση όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματική.
6 Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Ανακτήθηκε από Digital Dictionary:

https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communication-comunicazione-efficace [Ημερομηνία πρόσβασης 27 10 2020].
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
● Επιλογή ποικίλων εργαλείων ανοικτών δεδομένων για αποτελεσματική αλληλεπίδραση
● Χρήση των κατάλληλων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για ένα δεδομένο πλαίσιο

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
● Ariel Group. (n.d.). How to Communicate Data Effectively in Presentations. Ανακτήθηκε από
Ariel Group: https://www.arielgroup.com/how-to-communicate-data-effectively-inpresentations/ [Ημερομηνία πρόσβασης 27 10 2020].
● Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Ανακτήθηκε
από Digital Dictionary: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communicationcomunicazione-efficace [Ημερομηνία πρόσβασης 27 10 2020].
● Duarte, N. How to Display Data the Right Way in Presentations:
https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/display-data-in-presentations/
● Educators Technology. Here is a good visual on blended learning:
https://www.educatorstechnology.com/2016/10/here-is-good-visual-on-blendedlearning.html
● E-learning industry. Pros and Cons of Blended Learning at college:
https://elearningindustry.com/pros-cons-blended-learning-at-college
● Kaspersky. What are cookies;: https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/cookies
● La Cava, M. The definitive guide to presenting data in Power Point:
https://www.mauriziolacava.com/en/presenting-data/presenting-data-in-powerpoint/
● Omni-sci. Geodata definition: https://www.omnisci.com/technical-glossary/geodata
● Pierce College eCampus. Synchronous vs Asynchronous:
https://pierce.instructure.com/courses/983325/pages/synchronous-vsasynchronous?module_item_id=12922163
● Pokémon GO, GIS and Safety:
https://spatialreserves.wordpress.com/2016/07/31/pokemon-go-gis-and-safety/
● Privacy Policies. Browser Cookies: The Ultimate Guide:
https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
● Tableau. A checklist for delivering effective presentations with Data:
https://www.tableau.com/about/blog/2016/6/checklist-delivering-effectivepresentations-data-55207
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● Teach with GIS: https://teach-with-gis-learngis.hub.arcgis.com/pages/student-activitieslauren-sinclair)
● Teaching with Technology. Types of Online Communication: Synchronous vs.
Asynchronous:
https://sites.google.com/site/luctwtguide/communication/importance-ofcommunication/types-of-communication
● The Best School. Synchronous Learning vs. Asynchronous Learning in Online Education:
https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
● ThoughtCo. What is GIS and How to Use It in Education:
https://www.thoughtco.com/geographic-information-systems-in-class-4588257

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
● Getting started with GIS, instructions for educators: https://community.esri.com/t5/k12instruction-documents/getting-started-with-gis-for-educators-pdf/ta-p/905899?attachmentid=60310
● ArcGIS educational material:
https://k12.maps.arcgis.com/home/group.html?id=5f8f1f2e58a24f4194bbf502fc87e2a0&so
rtField=title&sortOrder=asc&view=list#content
● ARCLessons for K-12 GIS: https://community.esri.com/t5/education/ct-p/education
● List of ESRI courses: https://www.esri.com/training/catalog/search/
● Getting to know ArcGIS for new users: https://new-user-learngis.hub.arcgis.com/

o Δραστηριότητες
1.2. Επίπεδο εξερεύνησης
1.2.1. Γίνετε καλός/η στην επικοινωνία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πώς να περάσετε το μήνυμά σας;
● Οι ομιλίες TED μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πηγή έμπνευσης για να αναπτύξετε
δυναμικές δεξιότητες παρουσίασης και για να τις προσαρμόσετε στα μαθήματά σας.
● Το TED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη διάδοση ιδεών και την προώθηση
της αλλαγής μέσω σύντομων ομιλιών.
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● Το TED-Ed είναι αφιερωμένο στη νεολαία και την εκπαίδευση, για την προώθηση των ιδεών
των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε όλο τον κόσμο.
Επιλέξτε ένα βίντεο από το TED-Ed
1.

Ανάλυση πλαισίου

Αναλύστε τα χαρακτηριστικά του κειμένου του βίντεο και τις συνδέσεις του με συγκεκριμένο
πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον.
Ποιο είναι το βασικό μήνυμα;
Τι μας λέει το μήνυμα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται;
Ποια φαίνεται να είναι η πρόθεση της επικοινωνίας;
Ποια είναι η ειδική αφορμή για την επικοινωνία; Πρόκειται για έκκληση για
δράση; Ή μήπως ωθεί σε προβληματισμό;
Πώς είναι μοιρασμένα τα βασικά μέρη του μηνύματος;
Υπάρχουν μη κειμενικά στοιχεία που επηρεάζουν το κείμενο;
Μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση μεταξύ κειμένου και εικόνας;
Το μήνυμα μεταδίδει συναισθήματα ή βασίζεται μόνο σε ορθολογικά
επιχειρήματα;
Υπάρχουν συνδέσεις με συγκεκριμένα γεγονότα; Υπάρχουν ιστορικά ή
πολιτιστικά νοήματα;

Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια αποτελεσματική
παρουσίαση;
Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα στις παρουσιάσεις σας, αποφύγετε τα ακόλουθα λάθη:
● έλλειψη παραπομπών και σαφών συνδέσμων μεταξύ των γραφημάτων και του μηνύματος
που θέλετε να μεταφέρετε,
● έλλειψη αφήγησης, εμπλοκής του κοινού, ευκαιριών αλληλεπίδρασης,
● υπερβολική έκταση και πληροφορίες.
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2. Πώς να αποφύγετε αυτά τα λάθη;
Ερωτήσεις

Συμβουλές

1. Διαλέξατε μια
Συμπεριλάβετε: μια σαφή αρχή, μέση και τέλος:ενδιαφέρουσα ιστορία; προσθέστε ερωτήσεις για να κρατήσετε το ενδιαφέρον
του κοινού σας.
2. Χρησιμοποιείτε τα
κατάλληλα οπτικά
στοιχεία;

Τα διαγράμματα και τα γραφήματα μπορούν να
διευκολύνουν την κατανόηση της ιστορίας σας, αλλά
αποφύγετε τα πολύ σύνθετα.

3. Χρησιμοποιείτε
επαρκή γραφικά σε
διαγράμματα και
πίνακες;

Τα διακοσμητικά στοιχεία, όπως τα χρώματα, τα
περιθώρια, δεν πρέπει να επηρεάζουν το νόημα των
γραφημάτων και των διαγραμμάτων. Προτιμήστε
ουδέτερα χρώματα για τις γραμμές, τις κλίμακες και
φωτεινότερα χρώματα για να δώσετε έμφαση στο
σημείο σας.

4. Εφαρμόζετε
αποτελεσματικές
αρχές σχεδίου;

Περιορίστε το κείμενο αντικαθιστώντας
ουσιαστικό οπτικό υλικό.

5. Οι οπτικοποιήσεις
μεταδίδουν μια λογική
ιστορία με συνοχή;

Οι οπτικοποιήσεις θα πρέπει να αναδεικνύουν
σημαντικές γνώσεις και να συμβάλλουν στη λογική
εξέλιξη της ιστορίας. Γιατί δεν προσθέτετε μια
ουσιαστική οπτική μεταφορά για να είναι εύκολο να
θυμάται κανείς τα δεδομένα σας;

το με

Σε αυτό το βίντεο, ο Michael Pollan, συγγραφέας και
ακτιβιστής, παρουσιάζει το αργό πετρέλαιο που
χρησιμοποιείται από την εταιρεία McDonald για την
παραγωγή μέσω της χρήσης εικόνων και
γραφημάτων:
https://www.youtube.com/watch?v=6As879M_kCs&t
=11s
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Πρόσθετες συμβουλές
Η Cole Nussbaumer Knaflic παρέχει άλλες χρήσιμες προτάσεις
1. Κατανοήστε το
πλαίσιο

Συνοψίστε τα αποτελέσματα της έρευνας, εστιάζοντας
στα εξής: Ποιον θέλω να πείσω; Για να κάνω τι; Πώς να
το κάνω;

2. Επιλέξτε κατάλληλα
οπτικά στοιχεία

Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις μπορούν
να διευκολύνουν την κατανόηση του μηνύματός σας
τονίζοντας συγκεκριμένες λέξεις, διευκρινίζοντας όσο το
δυνατόν περισσότερο τους πίνακες.

3. Εξαλείψτε τη
σύγχυση

Αποφύγετε τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα στους
πίνακές σας, όπως πλέγματα και ακμές.

4. Δώστε έμφαση σε
σχετικά μέρη

Δημιουργήστε οπτική επαφή γύρω από ορισμένα
στοιχεία, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας χρώματα

5. Σκεφτείτε σαν
σχεδιαστής

Τοποθετήστε τα κείμενα, τα γραφήματα και τα χρώματα
με τρόπο που να μην αφήνουν καμία αμφιβολία για την
κατανόηση του μηνύματός σας.

6. Πείτε μια ιστορία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μια δυνατή ιστορία μέσω
των δεδομένων σας καθώς και μια μεταβολή χρονικού
διαστήματος μέσω γραφημάτων.

3. Vidmyfigs
Το Vidmyfigs δημιουργεί ταινίες από σταθερές εικόνες που μπορούν να ενσωματωθούν στην
ιστορία σας για να την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα: http://vidmyfigs.com/

4. AlternativeTo
To AlternativeTo προσφέρει συστάσεις σχετικά με διάφορα εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία, τα
οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας στην επιλογή των
καταλληλότερων μέσων επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο. Αναπτύξτε το σχέδιο επικοινωνίας
σας, καθορίζοντας τα εξής: Σκοπό – Αντικείμενο – Κοινό.

Ενότητα 3
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5. Αναπτύξτε την παρουσίασή σας
● Αναπτύξτε την παρουσίασή σας που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη: ποια στοιχεία πρέπει να
συμπεριλάβετε;
● Λάβετε υπόψη σας τις λίστες ελέγχου που παρέχονται και επικεντρωθείτε στον σκοπό, το
αντικείμενο και το κοινό του μηνύματός σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο/υπολογιστής
TED-Ed, AlternativeTo, Vidmyfigs

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2 ώρες περίπου
1. TED-Ed & ανάλυση πλαισίου: 40 λεπτά - ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο
2. Λίστα ελέγχου για αποτελεσματικές παρουσιάσεις: 20 λεπτά
3. Vidmyfigs: 20 λεπτά
4. AlternativeTo: 20 λεπτά
5. Αναπτύξτε την παρουσίασή σας: ο χρόνος που μπορεί να χρειαστείτε

Ενότητα 3
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▪ 1.3. Επίπεδο εξειδίκευσης
1.3.1 Πώς αλληλεπιδρούμε μέσω των γεωδεδομένων;
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
Γεωδεδομένα:
● επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν και
να συνδέονται, μέσω της σύνδεσης με μια
συγκεκριμένη τοποθεσία
● μπορούν να συλλεχθούν μέσω διαφόρων
τηλεματικών συσκευών, όπως GPS (Παγκόσμια
Συστήματα Εντοπισμού Θέσης), γεωχωρικών
δορυφορικών εικόνων, IoT (Διαδίκτυο των
Πραγμάτων).
● Μπορούν να σχετίζονται με μεγάλη ποικιλία τομέων:
π.χ. κοινωνικοοικονομικός τομέας (δημογραφικά
στοιχεία, οικονομία, εγκληματικότητα)- μεταφορές
(δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια)- περιβάλλον
(γεωργία, εδάφη, κλίμα).
Τι είναι το ΓΣΠ (GIS);
Πρόκειται για ένα σύστημα βασισμένο σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή, που χρησιμοποιεί ψηφιακό
λογισμικό γεωδεδομένων για τη συλλογή,
αποθήκευση και εξέταση γεωχωρικών δεδομένων
και για τη δημιουργία χαρτών για την ανάλυση
περιβαλλοντικών
και
κοινωνικοοικονομικών
τάσεων.
Δείτε το βίντεο

GIS στην τάξη
Τα ΓΣΠ μπορούν να απλοποιήσουν την ανάλυση δεδομένων προσθέτοντας μια γραφική
αναπαράσταση στην οθόνη του υπολογιστή μέσω ενός χάρτη/διαγράμματος/πίνακα. Η εισαγωγή
συστημάτων ΓΣΠ στα σχολικά μαθήματα μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον, την κριτική σκέψη,
και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης χωρικών δεδομένων των μαθητών.
Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ΓΣΠ στη διδασκαλία σας; Δείτε το βίντεο!
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Αν είστε νέοι στη χρήση χαρτών και GIS, απλώς ξεκινήστε φτιάχνοντας τους
δικούς σας χάρτες!
ArcGIS Online
• Πρόσβαση σε πολλούς διαφορετικούς χάρτες και δεδομένα.
• Εισαγωγικός οδηγός για το ArcGIS: https://doc.arcgis.com/it/arcgis-online/get-started/getstarted-with-maps-mv.htm
• Το Esri Map Book δείχνει τις δυνατότητες της ψηφιακής γεωγραφίας για την επικοινωνία
νέων, βαθύτερων νοημάτων: https://www.esri.com/en-us/esri-map-book/maps#/list

Γιατί δεν δοκιμάζετε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές σας;
[Προσαρμοσμένο από https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-diseaseoutbreaks/]

Ανάλυση χαρτών για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών:
Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους χάρτες:
Γρίπη
Lyme
COVID-19
COVID-19 (β)

●
●
●
●

Βάλτε τους να εξετάσουν τα δεδομένα στον χάρτη μέσω
μιας ανάλυσης τεσσάρων επιπέδων:
Επίπεδο Ι: Τι κοιτάτε; Πού και πότε συμβαίνει αυτό;
Επίπεδο II: Τι μοτίβα μπορείτε να εντοπίσετε;
Επίπεδο III: Πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτά τα μοτίβα στο χάρτη;
Επίπεδο IV: Γιατί είναι σημαντικό αυτό;

-

Τώρα, συζητήστε:
-

Ενότητα 3

Είναι εύκολο να κατανοήσουμε την εξάπλωση της νόσου με την πάροδο του χρόνου;
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Σας βοηθάει αυτός ο χάρτης να προβλέψετε οτιδήποτε σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις
εξάπλωσης του ιού;
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Χωρίστε τους σε ζευγάρια: θα συζητήσουν τις διαφορές στην ανάλυσή τους (αν ο χάρτης είναι ο
ίδιος) ή στους χάρτες (αν οι χάρτες είναι διαφορετικοί).

Πώς να χρησιμοποιήσετε χάρτες στη διδασκαλία σας; Να μια ακόμη προτεινόμενη
δραστηριότητα...

GeoInquiries
Τα GeoInquiries είναι δραστηριότητες διάρκειας 15 λεπτών, βασισμένες σε κοινά διδακτικά
μοντέλα διερεύνησης, για να διευκολύνουν την επεξήγηση περιεχομένων μέσω χαρτών. Τα
GeoInquiries αποτελούνται από τρία μέρη: τον οδηγό για τον εκπαιδευτικό σε μορφή PDF, τον
διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη και ένα προαιρετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές.
Παράδειγμα: 8-Migration, On the Move: αξιολόγηση της μετανάστευσης σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω της χρήσης του ArcGIS Online.
Μάθετε περισσότερα για το GeoInquiries:
https://storymaps.arcgis.com/stories/939b0102d1bb4af380edc6d9de2e5cc4

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο/υπολογιστής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
30 λεπτά: Δημιουργήστε τον χάρτη σας
60 λεπτά: Ανάλυση χαρτών για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών
20-30 λεπτά: GeoInquiries

Ενότητα 3
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2.

Σύγχρονη ή ασύγχρονη μάθηση;

Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση
Πλεονεκτήματα
• Συμμετοχή της τάξης: προϋποθέτει
μεγάλο μέρος προσωπικής συμμετοχής
της τάξης
• Δυναμική μάθηση: πιο ενεργή
διερεύνηση θεμάτων, ιδεών, εννοιών
• Διδακτικό βάθος: τακτικές και συχνές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών και συνομηλίκων

Μειονεκτήματα
• Αυστηρό πρόγραμμα
• Τεχνικές δυσκολίες: π.χ. κακή
σύνδεση στο διαδίκτυο, παλιοί
σκληροί
δίσκοι,
χαλασμένες
μπαταρίες

Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση
Πλεονεκτήματα
• Ευελιξία: τα υλικά είναι γενικώς
διαθέσιμα εντός μιας καθορισμένης
περιόδου
• Ρυθμός: μπορείτε να επιλέξετε τον
ρυθμό μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες
σας.
• Προσιτότητα (από οικονομική άποψη)

Ενότητα 3

Μειονεκτήματα
• Απομόνωση: τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά
μηνύματα
δεν
μπορούν
να
αντικαταστήσουν
τις
αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό
χρόνο
• Κίνδυνος απάθειας: χωρίς άμεση
ανατροφοδότηση και ξεκάθαρα
διατυπωμένες
προσδοκίες,
η
διαδικασία μάθησης μπορεί να μην
παρέχει ιδιαίτερα κίνητρα.
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Τι μας δίδαξε ο ιός COVID-19 σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των μαθημάτων;
Μικτή μάθηση
Εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακή
αλληλεπίδραση με παραδοσιακές μεθόδους που βασίζονται στην τάξη.
Έξι κύριοι τύποι, που δεν αποκλείουν ο ένας τον άλλον:
1.
2.
3.
4.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Εναλλαγή: εναλλαγή παραδοσιακής και διαδικτυακής μάθησης
Flex: online οδηγίες, με υποστήριξη στον τόπο εγκατάστασης
Διαδικτυακό εργαστήριο : διαδικτυακή τάξη υπό την επίβλεψη του καθηγητή/ της
καθηγήτριας
5. Αυτοσύνδεση: οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσω της
διαδικτυακής μάθησης
6. Ηλεκτρονικός οδηγός: ηλεκτρονικές οδηγίες με κάποιες παρεμβάσεις από τον/την
εκπαιδευτικό
Ακολουθούν ορισμένα μέσα για τη μικτή μάθηση:
●
●
●
●
●

TedEd
Google Classroom
VideoNotes
Blendspace
Teachem

Πλεονεκτήματα
Εξατομικευμένη
υποστήριξη

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τους
μαθητές τους δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε μεμονωμένες
περιπτώσεις

Ευελιξία μάθησης

Οι περιορισμοί χώρου και χρόνου μπορούν να ξεπεραστούν,
αφήνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στους μαθητές να
οργανώσουν τον τρόπο μάθησής τους

Ενότητα 3
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Εξατομικευμένες
λύσεις

Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντά τους με
τον δικό τους ρυθμό, μέσω επιστημονικών βιβλιοθηκών,
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων για εκθέσεις και άλλων
καινοτόμων υλικών,

Μεγαλύτερη
αλληλεπίδραση

Η συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων και καθηγητών ενισχύεται
χάρη στη χρήση διαφορετικών εργαλείων επικοινωνίας, π.χ.
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εφαρμογών στιγμιαίας ανταλλαγής
μηνυμάτων, drop boxes

Ευκολότερη
παρακολούθηση
δεδομένων

Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να διευκολύνει την ανάλυση
των δεδομένων των μαθητών, επιτρέποντας στους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς να έχουν καλύτερο έλεγχο

Οικονομικά
αποδοτικό

Μείωση των μετακινήσεων και του έντυπου υλικού
Μειονεκτήματα

Ανάγκη κατάλληλης τεχνολογικής κατάρτισης: αν δεν χρησιμοποιείται σωστά, η
τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη, θέτοντας σημαντικά εμπόδια για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Χρονοβόρα: μπορεί να απαιτείται πρόσθετη εργασία για την επιλογή της καταλληλότερης
διδακτέας ύλης και τη δημιουργία της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της εξ αποστάσεως
και της δια ζώσης μάθησης.
Αξιοπιστία των πηγών και λογοκλοπή

Δοκιμάστε εναλλακτικά εργαλεία για μικτή μάθηση στον ιστότοπο AlternativeTo Διάρκειας 30 λεπτών
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2. Κοινή χρήση
δεδομένων

πληροφοριών

μέσω

ανοικτών

2.1. Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Κατά τη διαδικτυακή κοινή χρήση δεδομένων, τρεις πτυχές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως
εξήγησαν οι Shannon και Weaver στο θεμελιώδες άρθρο τους "The Mathematical Theory of
Communication" (1949), οι οποίες είναι οι εξής:
▪
▪
▪

Τεχνική πτυχή: ακρίβεια μετάδοσης
Σημασιολογική πτυχή: ακρίβεια στη μεταφορά του νοήματος
Αποτελεσματικότητα: αντίκτυπος στη συμπεριφορά

Σύμφωνα με τον Jones (2014)7, η αποτελεσματική επικοινωνία δεδομένων στηρίζεται σε έξι
βασικές αρχές:
1. Να γνωρίζετε τον στόχο σας: το κοινό σας, το επιθυμητό αποτέλεσμα, το επιδιωκόμενο
νόημα θα καθοδηγήσουν το μήνυμά σας.
2. Χρήση των σωστών δεδομένων: επιλέξτε την κατάλληλη ποσότητα δεδομένων,
εξασφαλίζοντας ηθικά και αξιόπιστα μηνύματα.
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες απεικονίσεις: χρησιμοποιήστε γραφικές αναπαραστάσεις για να
εξηγήσετε τα δεδομένα σας.
4. Σχεδιασμός για αισθητική: κερδίστε το ενδιαφέρον του κοινού σας με ελκυστικές
απεικονίσεις δεδομένων (π.χ. χρώματα, γραμματοσειρές, ετικέτες, εικόνες).
5. Επιλέξτε ένα αποτελεσματικό Μέσο και Κανάλι: η μορφή και ο τρόπος παράδοσης του
μηνύματος επηρεάζουν τον αντίκτυπό του στο κοινό.
6. Ελέγξτε τα αποτελέσματα: προσέξτε τo εύρος αντίληψης (έλαβε το κοινό το μήνυμα;), την
κατανόηση (ερμηνεύτηκε με τον σωστό τρόπο;), τον αντίκτυπο (ήταν η αντίδραση αυτή
που περιμένατε;)8.

7 Jones, B. (2014). Six Principle of Communicating Data: A checklist. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://dataremixed.com/2014/07/six-

principles-of-communicating-data-a-checklist/#:~:text=In%20a%20a%20section%20of%20the,and%206)%20check%20the%20results
8 O'Reilly. (2014, 07). Chapter 1. Communicating Data - Communicating Data with Tableau. Ανακτήθηκε από την O' Reilly:

https://www.oreilly.com/library/view/communicating-data-with/9781449372019/ch01.html.
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Οι οπτικοποιήσεις μπορούν να διευκολύνουν τη σημασία των δεδομένων, να τα "ζωντανέψουν",
να τα καταστήσουν πιο πειστικά και να αναδείξουν τάσεις, συνδέσεις, μοτίβα9. Σύμφωνα με το
“Harvard Business Review”, οι οπτικοποιήσεις πρέπει πάντα να διαθέτουν τα εξής στοιχεία: να
είναι προσαρμοσμένες στο κοινό, να παρέχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για ερμηνεία, να
μεταφέρουν μια ιστορία. Η δημιουργία μιας συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό σας είναι
ένδειξη της σωστής χρήσης οπτικοποίησης10 δεδομένων.
Εάν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε τα δεδομένα σας, θυμηθείτε να βγάλετε άδεια χρήσης, καθώς
σε πολλές δικαιοδοσίες υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία
περιορίζουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή των δεδομένων από τρίτους.
Για ποιες άδειες μπορείτε να κάνετε αίτηση;
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο αδειών που είναι κατάλληλες για τη
δημοσίευση Ανοικτών Δεδομένων: https://opendefinition.org/licenses
Οι προτεινόμενες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

● Κοινή χρήση ανοικτών δεδομένων: νομικά εργαλεία και άδειες για την υποστήριξη της
δημοσίευσης, της παροχής και της χρήσης ανοικτών δεδομένων.
● Άδειες Creative Commons (CC): παρέχουν έναν ισχυρό νομικό κώδικα που αποτελείται από μια
σύντομη περίληψη και έναν κώδικα που διαβάζεται από μηχανήματα, με διάφορα είδη
εξουσιοδοτήσεων και περιορισμών στην επαναχρησιμοποίηση. Η άδεια CCO εξασφαλίζει ότι
ένας πόρος είναι ουσιαστικά ανοικτός.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
●
●

Ανταλλάσσετε δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο μέσω κατάλληλων
ψηφιακών τεχνολογιών
Κάνετε χρήση κατάλληλων πρακτικών αναφοράς και απόδοσης στοιχείων

9

Verghese, S. (n.d.). Tell Stories with Data: Communication in Data Science. Ανακτήθηκε από Towards Data Science:
https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-data-communication-in-data-science-5266f7671d7
10

Zandan, N. (n.d.). Communicate Effectively with Data Visualizations.. Ανακτήθηκε
https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicate-effectively-with-data-visualizations/
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ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
Τομέας ικανοτήτων 2: 2.2 Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
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2020].
● Research Data Oxford governance, n.d. Rights and licensing. [Online]. Διαθέσιμο στη
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● Verghese, S. (n.d.). Tell Stories with Data: Communication in Data Science. Ανακτήθηκε από
Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-datacommunication-in-data-science-5266f7671d7 [Πρόσβαση 02 11 2020].
● Zandan, N. (n.d.). Communicate Effectively with Data Visualizations. Ανακτήθηκε από
Quantified Communications:
https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicate-effectively-with-datavisualizations/ [Πρόσβαση 02 11 2020].

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
● Δωρεάν εικόνες που μπορούν να μεταφορτωθούν: Pixabay, Unsplash, Pexels
● Ο καλύτερος κατασκευαστής ιστοσελίδων είναι αυτός που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Οι
κριτικές μας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε:
https://websitebuilders.com/reviews/
● Διδάξτε στους μαθητές σας τι είναι ένα ιστολόγιο με αυτό το πλήρες (και δωρεάν) σχέδιο
μαθήματος: https://websitebuilders.com/how-to/lesson-plans/blogs/
● Πρόγραμμα σπουδών για την ψηφιακή ιθαγένεια - Διαδραστικά μαθήματα και
δραστηριότητες για όλους τους μαθητές: https://www.commonsense.org/education/digitalcitizenship/curriculum?grades=9%2C10%2C11%2C12
● DDJ: http://datadrivenjournalism.net
● Το Global Oneness Project δείχνει τον ισχυρό ρόλο που μπορούν να έχουν οι ιστορίες στην
εκπαίδευση μέσω της χρήσης διαφορετικών ειδών ανοικτών πόρων:
https://www.globalonenessproject.org/

o Δραστηριότητες
▪ 2.2. Επίπεδο εξερεύνησης
2.2.1. Γίνετε αφηγητής/τρια ιστοριών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δημοσιογραφία δεδομένων:
● Διαδικασία που βασίζεται στη χρήση δεδομένων για τη
δημιουργία ειδήσεων, η οποία περιλαμβάνει έρευνα στο
διαδίκτυο, φιλτράρισμα και μετασχηματισμό δεδομένων,
ενσωματώνοντας τα οπτικά στοιχεία στις ιστορίες.
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● Η ενσωμάτωση δεδομένων, πολυμέσων, οπτικοποιήσεων σε μια
ιστορία μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον, την
αποτελεσματικότητα και τον συναισθηματικό αντίκτυπό της.
● Οι διαδικτυακές πλατφόρμες χαρτογράφησης ιστοριών
μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση εννοιών που είναι
πολύπλοκες οπτικά, με τη μορφή αφηγήσεων.
Πλατφόρμες Story Maps:
1. Το ArcGIS Storymaps αποτελεί μέρος της ESRI. Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα
StoryMaps που αναπτύχθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου:
●
●
●

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/#s=0
https://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/chapter3/

Μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε δημιουργώντας τη δική σας ιστορία:
https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
Εννέα βήματα για την εξαιρετική αφήγηση [Αγγλικά]: https://teach-with-gislearngis.hub.arcgis.com/pages/storytelling-in-arcgis-online
2. Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
● Μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε μέσα από αυτό το απλό σεμινάριο:
https://www.google.com/intl/en_uk/earth/outreach/learn/storytelling-with-maps-usingtour-builder/
● Google Earth [Από τον Ιούλιο του 2021]:
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
Πώς να το χρησιμοποιήσετε;
https://www.google.com/intl/it_ALL/earth/outreach/learn/create-a-map-or-story-ingoogle-earth-web/

Πραγματοποιήστε μια αναζήτηση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων για να βρείτε δεδομένα
που σας ενδιαφέρουν για την ιστορία σας: https://data.europa.eu/en
Κατά την ανάπτυξη της ιστορίας σας, λάβετε υπόψη σας τις έξι αρχές αποτελεσματικής
επικοινωνίας που ανέπτυξε ο B. Jones (2014):
1. Να γνωρίζετε τον στόχο σας
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2.
3.
4.
5.
6.

Χρησιμοποιήστε τα Σωστά Δεδομένα
Επιλέξτε κατάλληλα οπτικά υλικά
Σχεδιάστε αρμονικά και αισθητικά
Επιλέξτε ένα Αποτελεσματικό Μέσο και Κανάλι.
Ελέγξτε τα αποτελέσματα ως προς το εύρος
μετάδοσης του μηνύματος, την κατανόηση και τον
αντίκτυπο.

Προσέξτε ιδιαιτέρως τις εικόνες που επιλέγονται:
επιτρέπεται η χρήση της συγκεκριμένης εικόνας;

Δραστηριότητα
Φτιάξτε ένα σενάριο για έναν χάρτη
ιστορίας
Δημιουργήστε τον χάρτη της
ιστορίας σας
Μοιραστείτε το χάρτη της ιστορίας
σας

Μπορείτε να βρείτε δωρεάν εικόνες σε ιστότοπους όπως Pixabay, Unsplash, Pexels.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, υπολογιστήςArcGIS StoryMaps: https:
//storymaps.arcgis.com/- Google Tour Builder: https:
//tourbuilder.withgoogle.com/- Google Earth: https:
//www.google.it/intl/it/earth/- European Data Portal: https://data.europa.eu/en

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2 ώρες ή ο χρόνος που μπορεί να χρειαστείτε για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προτεινόμενα
εργαλεία και να μοιραστείτε την ιστορία σας.

2.2.2. Σύνδεση με ιστολόγια και bloggers
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τι είναι το ιστολόγιο; Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
Γιατί πρέπει να έχετε ιστολόγιο;
•
•
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•

•
•
•
•

Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης για να σχεδιάζουν πρωτότυπο περιεχόμενο, να βρίσκουν
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα, να δημιουργούν ελκυστικές απεικονίσεις, να
αλληλεπιδρούν με ακόλουθους (followers)
Να ενισχύσετε τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, και να ελέγξετε κατά πόσο
ακολουθούνται από σαφείς οδηγίες και τακτικές ανατροφοδοτήσεις
Να βελτιώσετε την ομαδική εργασία και τη συνεργασία, να προωθήσετε την κοινή
ταυτότητα της τάξης και την υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη
Να παρέχετε ένα "εικονικό παράθυρο" στην τάξη, ώστε να παρακολουθείτε την εκπαίδευση
των παιδιών και να παρέχετε ερεθίσματα για συζήτηση στο σπίτι.
Να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας ικανότητες, δημιουργώντας νέες συνδέσεις με
συναδέλφους.

Εξασφαλίστε την ενεργή συμμετοχή των γονέων και των οικογενειών μέσω: της κοινοποίησης
της διεύθυνσης του ιστολογίου στον ιστότοπο του σχολείου σας, της υπογραφής σε ηλεκτρονικά
μηνύματα, του ενημερωτικού δελτίου της τάξης, της παροχής οδηγιών πλοήγησης στο ιστολόγιο,
της διοργάνωσης μηνιαίας εκδήλωσης, της παρότρυνσης για σχολιασμό των ιστολογίων των
παιδιών τους.
1. Εμπνευστείτε από τα τελευταία blogs:
●

BlogSearchEngine.org: παρέχει έναν κατάλογο ιστολογίων για διάφορα θέματα.

●

AllTop: ένας δικτυακός τόπος συγκέντρωσης, που ταξινομεί αναρτήσεις και άρθρα σε
μεγάλες κατηγορίες.

●

Best of the Web Blogs: κατάλογοι ιστολογίων για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Ενότητα 3

Επικοινωνία & συνεργασία μέσω ανοικτών δεδομένων

25

2. Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω ιστολόγια σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα:
•
•
•
•

Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης: https://blog.okfn.org/category/open-data/
Παρακολούθηση Aνοικτών Δεδομένων: https://opendatawatch.com/blogs/
Datos.gob.es: https://datos.gob.es/en/blog/
Blog χωρικών αποθεμάτων: https://spatialreserves.wordpress.com/2021/02/01/howmuch-data-is-out-there/

3. Τώρα δημιουργήστε το ιστολόγιό σας:
Επιλέξτε την πλατφόρμα που προτιμάτε: μπορείτε να ξεκινήσετε με την πλατφόρμα Blogger.
Προσδιορίστε το θέμα σας και επιλέξτε έναν τίτλο για τον ιστότοπό σας: κάντε μια λίστα με πιθανά
θέματα και επικεντρωθείτε στον τομέα για τον οποίο θέλετε να γράψετε.

4. Σχεδιάζοντας το ιστολόγιό σας:
Δημιουργήστε ένα ελκυστικό σχέδιο και μια σαφή διάταξη
για το frontend του ιστολογίου σας, όπου οι πληροφορίες
μπορούν να βρεθούν εύκολα. Ακολουθούν μερικές
προτάσεις:
- Δημιουργήστε ουσιαστικό περιεχόμενο, που ενδιαφέρει
τους αναγνώστες σας
- Οργανώστε ένα εφικτό πρόγραμμα αναρτήσεων:
ξεκινήστε με δύο/μία αναρτήσεις ανά μήνα.
- Δουλέψτε αργά και σωστά: αφιερώστε αρκετό χρόνο για να μεταδώσετε ένα σημαντικό
περιεχόμενο.
- Σχολιάστε τα ιστολόγια άλλων εκπαιδευτικών: αλληλεπιδράστε με άλλους ανθρώπους για να
ενισχύσετε το ιστολόγιό σας
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●
●
●
●
●

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω φορητού υπολογιστή ή κεντρικού υπολογιστή
AllTop: https://alltop.com/
Τα καλύτερα ιστολόγια στο διαδίκτυο: https://blogs.botw.org/
BlogSearchEngine.org: http://www.blogsearchengine.org/
Blogger / Άλλα εργαλεία για τη δημιουργία ιστολογίων: Tumblr, Edublog

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
90 λεπτά

2.2.3. Ανάλυση των όρων χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η κατανόηση της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων και των Creative Commons είναι
θεμελιώδης για την υπεύθυνη κοινή χρήση δεδομένων.
•
•
•
•

Πνευματικά δικαιώματα: ισχύουν ειδικοί όροι για την περαιτέρω χρήση
Δημόσιος τομέας: το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από το κοινό
Creative Commons Zero: δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός για επαναχρησιμοποίηση
Creative Commons: ισχύουν συγκεκριμένοι όροι για την περαιτέρω χρήση- υπάρχουν έξι
διαφορετικοί τύποι αδειών: μάθετε περισσότερα

Γενικά, πρέπει πάντα να αναφέρετε την πηγή, εκτός αν ανήκει στην κατηγορία Creative Commons
Zero ή στον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία:
●
●

Δημιουργήστε τις δικές σας εικόνες: π.χ. χρησιμοποιώντας το Canva ή το Adobe Spark.
Χρησιμοποιήστε εικόνες χωρίς πνευματικά δικαιώματα, π.χ: Pixabay, Pexels, Unsplash,
Photos for Class, Openclipart, Pics4Learning.

Όταν δημοσιεύετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραχωρείτε
στην εταιρεία μια σειρά από δικαιώματα χρήσης τους.
Γνωρίζετε τους όρους χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που
χρησιμοποιείτε γενικότερα; Γνωρίζετε πώς να προστατεύετε τους
διαδικτυακούς σας πόρους;
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Αναλύστε τους όρους χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε
γενικότερα και συζητήστε με τους μαθητές σας για το πώς να παραμένουν ασφαλείς κατά
τη χρήση τους.
Ακολουθεί ένας κατάλογος που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό το έργο:
Διαχείριση ρυθμίσεων
απορρήτου

Μοιράζεστε περιεχόμενο μόνο με τους φίλους και την
οικογένειά σας;

Αποκλεισμός επιλογών
αυτόματης σύνδεσης

Το πρόγραμμα περιήγησής σας "θυμάται" τη σύνδεσή σας και
τον κωδικό πρόσβασής σας;

Χρησιμοποιήστε έλεγχο
ταυτότητας δύο
παραγόντων

Λάβετε έναν κωδικό στο τηλέφωνό σας για να επιβεβαιώσετε
την ταυτότητά σας πριν συνδεθείτε.

Ρύθμιση απάντησης
ασφαλείας

Έχετε επιλέξει δύσκολες ερωτήσεις για να απαντήσετε;

Χρήση VPN

Χρησιμοποιείτε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) για να
κρυπτογραφήσετε τις συνομιλίες σας;

Ενημερώστε τακτικά το
πρόγραμμα περιήγησης και
το λογισμικό προστασίας
από ιούς

Είναι εγκατεστημένο το λογισμικό προστασίας από
κακόβουλο λογισμικό και το λογισμικό προστασίας από ιούς;
Κάνετε τακτικά ενημέρωση της έκδοσης του προγράμματος
περιήγησής σας;

Αλλάζετε συχνά τους
κωδικούς πρόσβασής σας

Επιλέξτε έναν κατάλληλο συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών
και συμβόλων για να αυξήσετε τη δυσκολία του κωδικού
πρόσβασής σας και αποφύγετε τη χρήση του ίδιου κωδικού
για διαφορετικούς ιστότοπους.

Μην είστε πολύ φιλικοί!

Να δέχεστε μόνο φίλους που όντως γνωρίζετε.

Απενεργοποίηση GPS

Αν σκοπεύετε να μοιραστείτε τις εικόνες σας,
απενεργοποιήστε το GPS για να μην μοιραστείτε την
τοποθεσία σας.

Διαδίκτυο σημαίνει για
πάντα

Αυτό που μοιράζεστε στο Διαδίκτυο είναι μόνιμο και κάποιος
μπορεί να το έχει αντιγράψει/εκτυπώσει. Σκεφτείτε πριν
μοιραστείτε!

Ενότητα 3

Επικοινωνία & συνεργασία μέσω ανοικτών δεδομένων

28

Μην ανοίγετε ύποπτους
συνδέσμους

Ακόμη και όταν αποστέλλονται από φίλους σας, βεβαιωθείτε
ότι πρόκειται για αξιόπιστο ιστότοπο.

Παρακολούθηση ύποπτων
συνδέσεων

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε περίπτωση που
ενημερωθείτε για μια ύποπτη προσπάθεια σύνδεσης.

Κλείσιμο παλιών
λογαριασμών

Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιους λογαριασμούς κοινωνικής
δικτύωσης εδώ και πολύ καιρό, γιατί δεν τους διαγράφετε;

Ελέγξτε την εξουσιοδότηση
της εφαρμογής

Εάν χρησιμοποιείτε το προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, θυμηθείτε να
αλλάξετε τις εξουσιοδοτήσεις όταν σταματήσετε να το
χρησιμοποιείτε.

Πρόσθετες συμβουλές:
•
•

Checkify. Λίστα Eλέγχου Aσφάλειας Kοινωνικών Mέσων:
https://checkify.com/checklists/social-media-security-checklist/
UK Safer Internet. Λίστες ελέγχου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/teachers-and-school-staff/teachingresources/social-media-checklists
Τώρα συζητήστε με τους μαθητές/τριες σας:

•
•
•

Τι είδους πληροφορίες μοιράζονται στο διαδίκτυο;
Τι κάνουν γενικά για να προστατευτούν στο διαδίκτυο;
Τι μπορούν να κάνουν για να διασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της
ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, Υπολογιστής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος που χρειάζεστε.
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2.3.

Επίπεδο εξειδίκευσης

2.3.1 Παίξτε με δεδομένα στο Gapminder
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Gapminder: ανεξάρτητο σουηδικό ίδρυμα, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικούς πόρους για την
επεξήγηση παγκόσμιων θεμάτων μέσω αξιόπιστων στατιστικών και δεδομένων, καταρρίπτοντας
ευρέως διαδεδομένες παρερμηνεύσεις και ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων. Συνεργαζόμενο με πανεπιστήμια, τον ΟΗΕ, δημόσιους φορείς και MΚΟ,
προσφέρει μια βασισμένη σε γεγονότα κοσμοθεωρία, μέσω της χρήσης οπτικοποιήσεων, βοηθά
στον εμπλουτισμό των μαθημάτων σας μέσω της προσέγγισης της έρευνας των μαθητών
Μπορείτε να ξεκινήσετε από την ανάλυση του παγκόσμιου πλούτου, εξετάζοντας τα επίπεδα του
προσδόκιμου ζωής και το πόσα χρήματα κερδίζουν οι άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Το Gapminder θα σας βοηθήσει να κάνετε τους μαθητές να είναι σε θέση να:
•
•
•

Αναλύουν τις εξελίξεις ΑΕΠ σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο (ή να συγκρίνουν
διαφορετικούς τόπους),
Εξετάζουν διαγράμματα και γραφήματα,
Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε ενημερωτικά γραφήματα (infographics)
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Gapminder στην τάξη σας;
Βήμα 1:

Εξηγήστε τη σημασία του γραφήματος
Gapminder:
• Οι
φυσαλίδες
αντιπροσωπεύουν
χώρες
• Οι διαφορετικές διαστάσεις τους
εξαρτώνται από τον πληθυσμό τους,
• Το χρώμα προσδιορίζει την ήπειρο,
• Ο άξονας Υ είναι το προσδόκιμο ζωής
(δηλ. η υγεία)
• Ο άξονας Χ είναι το εισόδημα ανά άτομο.
Οι μαθητές θα εξετάσουν τον πλούτο των εθνών με βάση το ΑΕΠ τους και την εξέλιξή του με την
πάροδο του χρόνου.
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Οδηγίες για τους μαθητές/τριες:
●
●
●
●

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.gapminder.org/world
Παρατηρήστε το διάγραμμα
Σημειώστε οποιαδήποτε παρατήρηση
Συζητήστε με τους συμμαθητές σας
Βήμα 2:

● Δημιουργήστε ένα έγγραφο “Google Doc” και μοιραστείτε το με τον μαθητή σας για τη συλλογή
δεδομένων.
● Εξηγήστε ποια δεδομένα πρέπει να συλλέξουν: π.χ. μπορεί να αναλύσουν τις εξελίξεις μιας χώρας
σε βάθος χρόνου ή να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών.
● Μπορούν να εργαστούν ατομικά, σε ζεύγη ή ομάδες.
Οδηγίες για τους μαθητές:
παρατηρήσεις σας.

Συγκεντρώστε και καταγράψτε τα δεδομένα: προσθέστε τις
Βήμα 3:

Καθοδηγήστε τους μαθητές σας στην ανακάλυψη του Piktochart για τη δημιουργία ενημερωτικών
γραφημάτων για την αναπαράσταση των δεδομένων τους. Δείξτε μερικά κακά και καλά
παραδείγματα ενημερωτικών γραφημάτων και εξηγήστε με αυτόν τον τρόπο τι πρέπει να
προστεθεί.
Προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές:
• Προσθέστε τουλάχιστον 4 γραφήματα/διαγράμματα
• Γράψτε 3 πτυχές του υψηλού έναντι του χαμηλού προσδόκιμου ζωής και του ΑΕΠ, βάσει του
Gapminder και των προσωπικών σας γνώσεων: γράψτε 3 δεδομένα σχετικά με την παγκόσμια
οικονομία
• Δημιουργήστε μία λίστα ιστοτόπων με πρόσθετες πληροφορίες για την παγκόσμια οικονομία
Οδηγίες για τους μαθητές:
● Πρόσβαση στο Piktochart: https://piktochart.com/
● Επιλέξτε τα δεδομένα σας και τους πίνακες για την αναπαράστασή τους
● Εκτυπώστε/”κατεβάστε” το ενημερωτικό γράφημα
Βήμα 4: Ζητήστε από τους μαθητές σας να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους.
Αυτή η δραστηριότητα ανακτήθηκε από: https://www.commonsense.org/education/lessonplans/gapminder-data-infographic Amy K., Classroom teacher, Cornell Senior High School; Coraopolis,
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USAs Το Teacher-Lesson-Plan δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα από τον Ιούλιο του 2021,
μπορείτε να γράψετε στους εταίρους του έργου D3 για να έχετε πρόσβαση στην αρχική πηγή.
Πρόσθετες πηγές:
•
•
•
•

Επεξηγηματικό γράφημα για τον τρόπο χρήσης του Gapminder
Gapminder Κουίζ για την παγκόσμια ανάπτυξη
TedTalks για το Gapminder
Πόσο βασισμένη στα γεγονότα είναι η δική σας κοσμοθεωρία;

Ορισμένα σύνολα ανοικτών δεδομένων που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα:
•
•
•

Δημόσια δεδομένα Google
WorldMapper
CIA World Factbook

Χρησιμοποιήστε το σύνολο εργαλείων ανοικτών δεδομένων D3 για να βρείτε άλλα
χρήσιμα δεδομένα που μπορείτε να συμπεριλάβετε.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●
●
●
●

Διαδίκτυο, Κινητό τηλέφωνο / Υπολογιστής
GapMinder: www.gapminder.org/world
Εργαλεία GapMinder: https://www.gapminder.org/tools/
Piktochart: https://piktochart.com/

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα και 30 λεπτά
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2.3.2 YouthMetre: Η ιδέα μου για την κοινότητά μου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η οπτικοποίηση
δεδομένων είναι η
αναπαράσταση
δεδομένων μέσω
γραφικών μορφών,
διευκολύνοντας νέες
παρατηρήσεις, χάρη
στη χρήση διαφόρων
στοιχείων, π.χ.
χρωμάτων, συμβόλων,
γραμμών.

Το πρόγραμμα “YouthMetre” ανέπτυξε τον χάρτη "Η ιδέα μου για την κοινότητά μου", για την
ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών/έργων νέων από διάφορες χώρες της ΕΕ.
• Ρίξτε μια ματιά στις ιδέες/έργα που μοιράστηκαν άλλοι νέοι:
Έχετε τις ίδιες ανάγκες στη χώρα σας; Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να αναπτύξουν τις ιδέες/έργα τους, να τα παρουσιάσουν και
να τα σχολιάσουν: Είναι αυτές οι ιδέες εφικτές; Ποια είναι τα κύρια θέματα που καλύπτονται;
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την ανάπτυξη του σχεδίου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
υπόδειγμα "Η επιτυχημένη ιδέα σας στον τομέα ...".
Ανακτήθηκε από: https://cesie.org/media/YouthMetre-Training-Curriculum.pdf

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●
●

Υπολογιστής, Διαδίκτυο
YouthMetre "Η ιδέα μου για την κοινότητά μου": https://bit.ly/1XmLJwr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
25 λεπτά
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2.3.3 Γράψτε και προωθήστε το blog σας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ξεκινήστε το blog σας:
Η πρώτη ανάρτηση στο ιστολόγιό σας θα πρέπει να
απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, παρέχοντάς
του αξιόλογο περιεχόμενο με εύκολο και ελκυστικό
τρόπο.
● Επιλέξτε θέματα για τα οποία είστε
ενημερωμένοι
και
παθιασμένοι
και
συμπεριλάβετε κάποια στατιστικά στοιχεία και αριθμούς.
● Βρείτε σχετικά ερωτήματα για να ξεκινήσετε το ιστολόγιό σας: Ενδεικτικά από τις ακόλουθες
σελίδες: Answerthepublic ή Alsoasked.
● Μπορείτε να ξεκινήσετε το δωρεάν ιστολόγιό σας στο Blogger.
● Παρέχετε τις κατάλληλες πληροφορίες στις ενότητες του ιστολογίου σας, π.χ. , σχετικά με
εμένα, επικοινωνία, περιεχόμενο πλευρικής γραμμής, μετα-ετικέτες SEO, σχόλια
● Δημοσιεύετε τακτικά, αλλά μόνο αν έχετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες

Προωθήστε το ιστολόγιό σας:
●

●

●
●

●

●

Υποβάλετε το ιστολόγιό σας σε ιστότοπους σελιδοσήμανσης όταν μοιράζεστε μια νέα
δημοσίευση, προκειμένου να αυξήσετε τον αριθμό των πιθανών θεατών. Ορισμένοι δημοφιλείς
ιστότοποι είναι το Reddit, το Scoop.it,.
Να είστε ενεργοί σε σχέση με τη θέση σας σε άλλα ιστολόγια, φόρουμ και κοινωνικές
σελίδες
Να είστε ενεργοί σε κοινωνικά δίκτυα και κοινότητες, π.χ. Medium, Reddit
Να σχολιάζετε σε άλλα ιστολόγια για να “χτίσετε” σχέσεις με κορυφαίους μπλόγκερ
σχετικούς με τη θέση σας
Να φιλοξενείτε μέσω δημοσιεύσεων σας στο blog σας άλλους ιστότοπους γράφοντας
ένα guest post, μόνο αν πρόκειται για αναγνωρισμένους ιστότοπους και αν συνδέονται άμεσα
με τη θέση σας
Διατηρήστε το ιστολόγιό σας σαφές και λειτουργικά εύρυθμο, προσφέρετε χρήσιμες και
συγκεκριμένες πληροφορίες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και πρακτικές συμβουλές
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Τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα, τους όρους χρήσης και την απόδοση;
Να θυμάστε τους ακόλουθους κανόνες:

•
•
•
•

Online δεν σημαίνει δωρεάν
Υπάρχουν πολλές δωρεάν εικόνες ή εικόνες με άδεια CC που επιτρέπουν τη χρήση τους.
Μπορείτε να προστατεύσετε το έργο σας μέσω μιας άδειας CC
Ζητήστε άδεια από τον δημιουργό ενός πόρου αν δεν είστε σίγουροι για τη δυνατότητα
χρήσης του ή βρείτε έναν άλλο πόρο, αναπτύξτε τον δικό σας ή αγοράστε έναν.

Ακόμα και όταν επιλέγετε έναν πόρο με άδεια CC, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα
δικαιώματα. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Χρησιμοποιήστε το ακρωνύμιο TASL (Title-Author-Source-License Type) :
⇒
⇒
⇒
⇒

Τίτλος
Συγγραφέας
Πηγή (αναφέρετε σύνδεσμο αν είναι δυνατόν)
Τύπος άδειας

Το “Creative Commons Zero” σας επιτρέπει να “κατεβάζετε” εικόνες και να τις επαναχρησιμοποιείτε
χωρίς να είναι απαραίτητη η απονομή δικαιωμάτων. Ακολουθούν ορισμένοι χρήσιμοι ιστότοποι:
Pixabay, Unsplash, Pexels, Photos for Class, Openclipart, Pics4Learning.
Και τι γίνεται με τα βίντεο;
Ενσωματώστε τον κωδικό της μουσικής/του βίντεο σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που ορίζει
ο δημιουργός. Αυτό ισχύει για ιστότοπους όπως το YouTube, το Vimeo, το TeacherTube, το
TedED. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε αν οι πόροι είναι δημόσια διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, αλλά
δεν πρέπει να τους “κατεβάσετε”.
Έτσι, να θυμάστε:
• Μην αντιγράφετε εικόνες από το διαδίκτυο, αν δεν είστε σίγουροι για τους όρους χρήσης.
• Ενσωματώστε ή συνδέστε με ήχο/βίντεο
• Μην αντιγράφετε τις αναρτήσεις από blog άλλων
Περισσότερες πληροφορίες στο: Educator’s Guide to Copyright, Fair Use, and Creative Commons
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●
●
●
●

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπολογιστής
Answerthepublic ή Alsoasked
Blogger
Scoop.it, Reddit, Medium

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
90 λεπτά
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• 3. Ενεργή συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη μέσω
ανοικτών δεδομένων
3.1. Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η ψηφιακή ιθαγένεια μπορεί να περιγραφεί ως η ικανότητα υπεύθυνης, κριτικής και επιδέξιας
χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, με σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης την ορίζει ως εξής:
Η επιδέξια και θετική ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες (δημιουργία, εργασία, ανταλλαγή,
κοινωνικοποίηση, διερεύνηση, παιχνίδι, επικοινωνία και μάθηση)- η ενεργός και υπεύθυνη
συμμετοχή (αξίες, δεξιότητες, στάσεις, γνώσεις) στις κοινότητες (τοπικές, εθνικές, παγκόσμιες) σε
όλα τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και διαπολιτισμικό)- η συμμετοχή σε
μια διπλή διαδικασία δια βίου μάθησης (σε τυπικά, άτυπα και μη τυπικά πλαίσια)- και η συνεχής
υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η εκπαίδευση ψηφιακής ιθαγένειας σημαίνει την ενδυνάμωση των μαθητών με τις ικανότητες που
απαιτούνται για τη μάθηση και την ενεργό συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να αποτραπεί
οποιαδήποτε περιθωριοποίηση και να ξεπεραστεί ο κίνδυνος του "ψηφιακού χάσματος". Οι
ψηφιακές ικανότητες αποτελούν βασικό στοιχείο για τη δια βίου μάθηση, την προσωπική
ανάπτυξη, την δυνατότητα απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή11.
Η υπόλοιπη ενότητα θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες ανάπτυξης της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών μέσω της χρήσης ανοικτών δεδομένων. Μετά την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Πύλης Δεδομένων, πολλά σύνολα δημόσιων δεδομένων έγιναν διαθέσιμα, παρέχοντας στους
πολίτες νέα εργαλεία για να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών, να αλληλεπιδρούν με τις
τοπικές κυβερνήσεις και να προστατεύουν τις ανάγκες12 τους.

11 European Council (2018). Council Recommendations on Key Competences for Lifelong Learning: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
12 European Data Portal (2019). Empowering people with open data. Ανακτήθηκε από:

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
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Αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους ως ψηφιακοί πολίτες, οι νέοι θα αποκτήσουν σαφέστερη
κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ ψηφιακής και πραγματικής ζωής και, ως εκ τούτου, θα έχουν
περισσότερες ευκαιρίες να συνεργαστούν με τις πολιτικές αρχές 13(“Troia”, και λοιποί, 2014).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
● Επιλέξετε απλά εργαλεία ανοικτών δεδομένων για τη συμμετοχή στην κοινωνία.
● Υποδείξετε σαφώς καθορισμένα και κατάλληλα εργαλεία ανοικτών δεδομένων για να
ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και να συμμετάσχετε στην κοινωνία ως πολίτης.

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
Τομέας ικανοτήτων 2: 2.3 Συμμετοχή στην ιδιότητα του πολίτη μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
●

●

●

●

●

Council of Europe: Digital Citizenship and Digital Citizenship Education:
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-anddigital-citizenship-education
European Council (2018). Council Recommendations on Key Competences for Lifelong
Learning: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A201
8%3A189%3ATOC
European Data Portal (2019). Empowering people with open data. Ανακτήθηκε από:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
[Ημερομηνία πρόσβασης 02 11 2020]
Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di
apprendimento. Ανακτήθηκε από: http://mondodigitale.aicanet.net/20143/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
Zook, C. (2019). What is Digital Citizenship and How do you teach it? Ανακτήθηκε από:
https://www.aeseducation.com/blog/what-is-digitalcitizenship#:~:text=Digital%20citizenship%20refers%20to%20the,topic%20to%20teach
%20today's%20students

13 Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di apprendimento. Ανακτήθηκε από:

http://mondodigitale.aicanet.net/2014-3/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
Άλλες εφαρμογές ανοικτών δεδομένων για την ψηφιακή ιθαγένεια:
•
•
•
•
•
•
•

Ενότητα 3

OpenAid: δημόσια βάση δεδομένων της Ιταλικής Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας
(AICS)
Openparlamento (μόνο στα ιταλικά): δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες του
ιταλικού Κοινοβουλίου
Συμβούλιο της Ευρώπης - Πρόγραμμα εκπαίδευσης ψηφιακής ιθαγένειας
Common Sense Education, Πρόγραμμα σπουδών για τον ψηφιακό πολίτη:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
Σχέδιο D-CENT: https://dcentproject.eu/
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία του D-CENT: http://tools.dcentproject.eu/
Δοκιμάστε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές σας [Αγγλικά]:
https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-bioblitz-data/
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o Δραστηριότητες
▪ 3.2. Επίπεδο εξερεύνησης
3.2.1. Ενίσχυση επιλογών και δράσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε δεδομένα στο διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην
ανάκτηση νέων γνώσεων και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Τα ακόλουθα παραδείγματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων και προσφέρουν
μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στην
υγειονομική περίθαλψη, τις κυβερνήσεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη:
• eHealth Ireland: παρέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, τις
τιμές των ιατρικών θεραπειών, τις εθνικές λίστες αναμονής.
• TheyWorkForYou: ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις
κυβερνητικές δραστηριότητες και τις συμπεριφορές των πολιτικών του Ηνωμένου Βασιλείου.
• Waze: η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τους δρόμους
σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει την αναφορά ατυχημάτων, κινδύνων. Οι χρήστες
συμβάλλουν παθητικά με δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία και τις οδικές συνθήκες.
Οι εταίροι του έργου D3 (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) ανέλυσαν τα εργαλεία
που είναι διαθέσιμα στη χώρα τους για να δείξουν τον
αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα εργαλεία ανοικτών
δεδομένων στην καθημερινή μας ζωή. Ακολουθούν
ορισμένα από αυτά:
•
•
•
•
•
•

Ενότητα 3

Περιβαλλοντικά δεδομένα του Ηνωμένου
Βασιλείου:
Ποιότητα του αέρα στη Φλάνδρα
Χάρτες και γεωγραφικά δεδομένα από τη Γερμανία
Πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί πόροι για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Πολεοδομικά και στεγαστικά στατιστικά στοιχεία από την Ισπανία
Ανοικτά δεδομένα από τις ιταλικές δημόσιες διοικήσεις
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Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για να προωθήσετε την αλλαγή στο
περιβάλλον σας;
Οι έξι αρχές για αποτελεσματική επικοινωνία του B. Jones (2014), μπορούν να σας βοηθήσουν
να επιλέξετε τα σωστά:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Να γνωρίζετε τον στόχο σας: επηρεάζει το μήνυμά σας, ανάλογα με το κοινό, το επιθυμητό
αποτέλεσμα, το επιδιωκόμενο νόημα.
Χρήση των σωστών δεδομένων: επιλέξτε την κατάλληλη ποσότητα δεδομένων για να
εξασφαλίσετε ηθικά και αξιόπιστα μηνύματα.
Επιλέξτε τις κατάλληλες απεικονίσεις: χρησιμοποιήστε γραφικές αναπαραστάσεις για να
“μεταφράσετε” τα δεδομένα σας.
Σχεδιάστε αρμονικά και αισθητικά: δημιουργήστε ελκυστικές απεικονίσεις για να
προσεγγίσετε το κοινό σας, συμπεριλαμβάνοντας χρώματα, γραμματοσειρές, ετικέτες,
εικόνες...
Επιλέξτε ένα Αποτελεσματικό Μέσο και Κανάλι
Ελέγξτε τα αποτελέσματα: προσέξτε: το εύρος μετάδοσης (το κοινό έλαβε το μήνυμα;), την
κατανόηση (ερμηνεύτηκε με τον σωστό τρόπο;), τον αντίκτυπο (η αντίδραση ήταν αυτή που
περιμένατε;)

Αν θέλετε να εμπλουτίσετε τα μαθήματά σας με δεδομένα, λάβετε υπόψη σας αυτές τις αρχές που
θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο της επικοινωνίας σας.
Μπορείτε να βρείτε άλλα παραδείγματα συνόλων δεδομένων;
Γνωρίζετε τις κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων σας;
Πώς μπορούν τα ανοικτά δεδομένα να συμβάλουν στην αλληλεπίδρασή σας με τους
πολιτικούς και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας της ζωής σας;
Ρίξτε μια ματιά στην επιλογή των ανοικτών συνόλων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από
τους εταίρους του έργου D3 και βρείτε αυτά που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη
διδασκαλία σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Υπολογιστής / Κινητό τηλέφωνο, Διαδίκτυο
- eHealth Ireland- TheyWorkForYouWaze- Περιβαλλοντικά δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου- Ποιότητα του αέρα στη ΦλάνδραΧάρτες και γεωγραφικά δεδομένα από τη ΓερμανίαΠολιτιστικοί εκπαιδευτικοί πόροι για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην
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Ελλάδα- Πολεοδομικά και στεγαστικά στατιστικά δεδομένα από την Ισπανία- Ανοιχτά δεδομένα
από τις ιταλικές δημόσιες διοικήσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα

3.3.

Επίπεδο εξειδίκευσης

3.3.1 Μπορείτε να συμβάλλετε στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος!
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η επιστήμη των πολιτών είναι η συλλογή και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων από μη
επαγγελματίες, συχνά σε συνεργασία με ειδικούς, με στόχο τη βελτίωση των τεχνολογικών
εξελίξεων, την εξέταση φυσικών φαινομένων και τη διάδοση της επιστημονικής κατανόησης.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές της επιστήμης των πολιτών, που κυμαίνονται από
την περιβαλλοντική παρακολούθηση σε μητροπολιτικές περιοχές έως τη συνδημιουργία
πρωτοβουλιών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου.
Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα εργαλεία για να γίνετε μέρος μιας ευρύτερης επιστημονικής
κοινότητας:
• iNaturalist: κοινή πρωτοβουλία της Ακαδημίας Επιστημών της Καλιφόρνιας και της Εθνικής
Γεωγραφικής Εταιρείας, η οποία σας επιτρέπει να καταγράφετε τις παρατηρήσεις σας, να τις
μοιράζεστε με άλλους ερευνητές και να συζητάτε τα αποτελέσματα.
• HERE Map Creator: μπορείτε να προσθέσετε/ενημερώσετε δρόμους, τοποθεσίες, αριθμούς
σπιτιών για να βελτιώσετε την ακρίβεια του ψηφιακού κόσμου σε σχέση με την πραγματική
εμπειρία του περιβάλλοντός σας.
• Missing Maps: ανοικτό, συνεργατικό έργο για τη χαρτογράφηση περιοχών όπου οι
ανθρωπιστικές οργανώσεις βοηθούν ευάλωτους ανθρώπους.
Είστε έτοιμοι να συνεισφέρετε
με την έρευνά σας;
Το EU-Citizen.Science είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην
οποία μπορείτε να μοιράζεστε γνώσεις, εργαλεία, να προσφέρετε
κατάρτιση και πόρους για την επιστήμη των πολιτών, με στόχο
την παροχή ενός “Πυρήνα Γνώσης” βασισμένου στη συμβολή των
πολιτών στην επιστημονική ανάπτυξη.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, Διαδίκτυο
- iNaturalist: https:
//www.inaturalist.org/- HERE Map Creator: https:
//mapcreator.here.com/- Missing Maps: https:
//www.missingmaps.org/- EU-Citizen.Science: https://eu-citizen.science/

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα και 30 λεπτά

3.4.

Επίπεδο Εξερεύνησης & Εξειδίκευσης

3.4.1 Χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου YouthMetre
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το έργο YouthMetre έχει ως στόχο να παροτρύνει τους πολίτες να συνδεθούν με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να βελτιώσουν τις πολιτικές για τη νεολαία στην Ευρώπη.
Το έργο ανέπτυξε ένα καινοτόμο εργαλείο, έναν ψηφιακό πίνακα δεδομένων, που βασίζεται σε
5 διαφορετικά σύνολα δεδομένων που είναι τα ακόλουθα:
α) Δείκτης νεολαίας - εθνικοί και περιφερειακοί χάρτες που δείχνουν τις επιδόσεις στην
πολιτική για τη νεολαία
β) το Dashboard - εθνικά δεδομένα σχετικά με τους τομείς πολιτικής για τη νεολαία
γ) Καλές πρακτικές - σχετικά παραδείγματα βρίσκονται στον χάρτη
δ) Δείκτες ανά χώρα - χαρτογράφηση των δεικτών πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία
ε) Προτιμήσεις των νέων - με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια
των ομαδικών συζητήσεων
Για τη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου προτείνονται τρία βασικά βήματα:
ΒΗΜΑ 1.
Αντλήστε έμπνευση και συμβουλές από αναγνωρισμένες καλές πρακτικές: Ο χάρτης
καλών πρακτικών του YouthMetre προσφέρει μια σειρά καλών πρακτικών που έχει επισημάνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της νεολαίας, ομαδοποιημένες ανάλογα με τους 8 Βασικούς
Τομείς Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ανάπτυξη του έργου σας και την επαφή με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της νεολαίας.
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Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες καλές πρακτικές; Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες;
Χρόνος: 15 λεπτά

ΒΗΜΑ 2.
Αναπτύξτε τις καλές πρακτικές σας: Χρησιμοποιήστε τις Ιδέες σας για καλές πρακτικές στον
τομέα του/της... -υπόδειγμα για να δημιουργήσετε μια πρόταση για ένα έργο, με στόχο τον
εντοπισμό των προβλημάτων της γεωγραφικής σας περιοχής και την εύρεση πιθανών λύσεων.
Χρόνος: 60 λεπτά
ΒΗΜΑ 3.
Μοιραστείτε τις ιδέες σας για την κοινότητά σας: Ο χάρτης "Η ιδέα μου για την κοινότητά μου"
σας επιτρέπει να μοιραστείτε ιδέες σε μια συγκεκριμένη περιοχή, περιφέρεια ή πόλη. Επιλέξτε την
περιοχή στην οποία θα μοιραστείτε την ιδέα σας. Γράψτε τις ιδέες, τις απόψεις και το σχέδιο του
έργου σας. Μόλις δημιουργηθούν όλες οι ιδέες, εξετάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Είναι αυτές οι
ιδέες εφικτές; Ποια είναι τα κύρια θέματα που καλύπτονται;
Χρόνος: 25 λεπτά

Καθοδηγήστε τους μαθητές σας σχετικά με την ανάπτυξη της εκστρατείας υπεράσπισης.
Η υπεράσπιση περιλαμβάνει τρία στάδια:
●
●
●

Έναυσμα: ισχυρά μηνύματα και μέσα για να “περάσει” το μήνυμα
Έκκληση για ανάληψη δράσης: συνεργασία με τους φορείς χάραξης πολιτικής
Μια ανταμοιβή: τα οφέλη της δράσης

Επισκεφθείτε το http://www.youthmetre.eu/youthmetre: Επιλέξτε το θέμα νεολαίας που σας
ενδιαφέρει. Συγκεντρώστε πληροφορίες και δεδομένα από το ηλεκτρονικό εργαλείο για να
δημιουργήσετε μια υπόθεση για να υποστηρίξετε την αλλαγή της πολιτικής. Θα πρέπει πάντα να
προσπαθείτε να διατηρείτε τη σαφήνεια της επικοινωνίας: θέστε ξεκάθαρους και εφικτούς
στόχους- αναπτύξτε πειστικά μηνύματα- ορίστε συγκεκριμένες και συνοπτικές δράσεις.
●
●
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Παράρτημα 1 - Σχεδιασμός εκστρατείας συνηγορίας Υπόδειγμα
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, ηλεκτρονικός υπολογιστής- YouthMetre Good Practice Map- Η ιδέα μου για τον χάρτη
της κοινότητας μουΗ δική σας ιδέα καλής πρακτικής στον τομέα του/της... -υπόδειγμαΠαράρτημα 1 - Σχεδιασμός εκστρατείας συνηγορίας ΥπόδειγμαΠαράρτημα 2 - Σχέδιο δράσης συγκεκριμένα βήματα -Υπόδειγμα
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•

4. Συνεργασία μέσω ανοικτών δεδομένων

4.1. Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η αυξανόμενη σημασία των ανοικτών δεδομένων και η συνακόλουθη ανάγκη για συνεχώς
ενημερωμένους πόρους έχει καταστήσει τη συνεργασία σε θέματα δεδομένων όλο και πιο
σημαντική.
Η ανοικτή συνεργασία είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας άνθρωποι από διαφορετικούς
τομείς, με κοινό ενδιαφέρον για έναν συγκεκριμένο στόχο, μπορούν να χρησιμοποιούν, να
μοιράζονται, να αναλύουν και να συζητούν για τα ανοικτά δεδομένα. Η συνεργασία αυτή είναι
πιθανό να συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη14 του στόχου. Η συνεργασία κατά τη χρήση
γεωδεδομένων είναι θεμελιώδης για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων, για παράδειγμα για τον
αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ετοιμότητα και την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο σχετικά με τη σημασία των ΓΣΠ για ένα καλύτερο μέλλον:
https://www.youtube.com/watch?v=42eFnLZ6bXM
Το υπολογιστικό νέφος είναι μια τεχνολογία που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τον
Παγκόσμιο Ιστό για να μοιραζόμαστε πόρους. Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή είναι το SaaS (Software
as a Service), δηλαδή η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή εφαρμογών που έχετε στο κινητό σας
τηλέφωνο ή στο tablet15 σας.
Το έργο του δικτύου School on the Cloud διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να
ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι φορείς λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.
Αναπτύχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή του
υπολογιστικού νέφους και το έργο παρήγαγε μια Στρατηγική για το Υπολογιστικό Νέφος στην
Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση,, καθώς και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργήθηκε ένα
14Canares et al. (2017). Collaborating for open data. Building an open database on politically exposed

persons in Malaysia: a case
study. Ανακτήθηκε από: http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data-082017.pdf
15 Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Ανακτήθηκε από: https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-cloud-

computing.html#indice-1
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Φυλλάδιο Οδηγιών για Εκπαιδευτικούς και Επιμορφωτές σχετικά με τη Διδασκαλία στο Νέφος και
τη Μάθηση στο Νέφος.
Το υπολογιστικό νέφος είναι παρόν στην καθημερινή μας ζωή και παρέχει σαφή πλεονεκτήματα
κατά τη χρήση του σε μαθησιακά περιβάλλοντα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων, την
αλληλεπίδραση και τη συν-δημιουργία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή συνεπάγεται νέες προκλήσεις
και ανησυχίες, για παράδειγμα τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, διαρροής δεδομένων και
παραβίασης16 της ιδιωτικής ζωής.
Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση "Απελευθέρωση του δυναμικού του
υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη", ενώ ακολούθησε η δημιουργία της "Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για το Υπολογιστικό Νέφος" για την προώθηση της ανάπτυξης των υπηρεσιών
υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη17.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την ενότητα έχουν ως στόχο να εγείρουν
προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση συστημάτων υπολογιστικού νέφους και άλλων πόρων για
τη συνεργασία σε δεδομένα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
● να επιλέγετε τα καταλληλότερα εργαλεία ανοικτών δεδομένων για τη συνδιαμόρφωση και τη
συνδημιουργία δεδομένων, πόρων και γνώσεων
● να κάνετε τη χρήση των καταλληλότερων εργαλείων ανοικτών δεδομένων για συνεργατικές
διαδικασίες.

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
Τομέας ικανοτήτων 2: 2.4 Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
●

Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore
educativo e dell’istruzione. Ανακτήθηκε από:

16 Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Ανακτήθηκε από: https://www.webintesta.it/sfide-

vantaggi-del-cloud-computing/
17 Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore educativo e dell'istruzione. Ανακτήθηκε από:

https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
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●

●
●
●
●
●
●
●

https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nelsettore-education_IIP.pdf
Canares et al. (2017). Collaborating for open data. Building an open database on
politically exposed persons in Malaysia: a case study. Ανακτήθηκε από:
http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data082017.pdf
Davis, V (2015). 11 Essentials for Excellent Digital Portfolios:
https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
Electronic Portfolios. Balancing the Two Faces of E-portfolios:
http://www.electronicportfolios.org/balance/Balancing2.htm
Fleming (2020). What do we mean by open data and data collaboration? Ανακτήθηκε
από: https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/04/22/what-is-open-data
Holland, B. (2015). The Art of Reflection: https://www.edutopia.org/blog/digitalportfolios-art-of-reflection-beth-holland
Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Ανακτήθηκε από:
https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-cloud-computing.html#indice-1
Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento.
Ανακτήθηκε από: https://www.webintesta.it/sfide-vantaggi-del-cloud-computing/
What, Why and How of e-Portfolios for Learners:
https://blogs.glowscotland.org.uk/fa/ICTFalkirkPrimaries/what-why-and-how-of-eportfolios-for-learners/

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
● Github - ένα παράδειγμα συνεργασίας μέσω ανοικτών δεδομένων: https://github.com/pcmdpc/COVID-19
● Πώς χρησιμοποιείται το IoT στην εκπαίδευση: https://www.digiteum.com/iot-applicationseducation/
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o Δραστηριότητες
▪ 4.2. Επίπεδο εξερεύνησης
4.2.1 Τι είναι τα wikis;
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το wiki είναι μια συνεργατική πλατφόρμα
που επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιούν
περιεχόμενα και δομές. Αυτή η συνεργατική
διαδικασία επεξεργασίας την κάνει να
διαφέρει από άλλους δικτυακούς τόπους και
να μπορεί να συγκριθεί με μια κοινότητα
πρακτικής, περιλαμβάνοντας έτσι τρία βασικά
χαρακτηριστικά:
- Ο τομέας: που απορρέει από ένα κοινό
ενδιαφέρον,
- Η κοινότητα: τα μέλη αλληλεπιδρούν μέσω
δραστηριοτήτων, συζητήσεων, ανταλλαγής
πληροφοριών και αλληλοϋποστήριξης,
- Η πρακτική: μια κοινότητα πρακτικής αποτελείται από άτομα που δραστηριοποιούνται,
αλληλεπιδρώντας μέσω διαφορετικών πόρων.
Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα Wiki είναι η
Wikipedia.
Μπορείτε να βρείτε άλλα παραδείγματα μιας κοινοτικής πρακτικής;
Γιατί το παράδειγμα είναι/δεν είναι κοινοτική πρακτική;
Πώς θα οργανώνατε τη δική σας κοινοτική πρακτική;

Γιατί δεν δοκιμάζετε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές σας;
1. Προσδιορίστε ένα θέμα
2. Δημιουργήστε “έδαφος” για τη συμπερίληψη συζητήσεων και ερευνών με συναδέλφους και
εξωτερικούς φορείς
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3. Θεσπίστε ένα σχέδιο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που θα επιτρέπουν στα μέλη να
συναντηθούν, να προβληματιστούν, να εξελιχθούν.
4. Παρακολουθήστε την ανάπτυξη της κοινοτικής πρακτικής σας: ποια αποτελέσματα έχετε
επιτύχει μετά από ένα μήνα; Ποιες δυσκολίες συναντήσατε;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, υπολογιστής
Wikipedia

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα για την εισαγωγή του θέματος και την
αναζήτηση άλλων παραδειγμάτων
30 λεπτά για συζήτηση
Δημιουργήστε ένα σχέδιο για να συζητήσετε την ανάπτυξη της κοινότητας και το αντικείμενο
ενδιαφέροντος

4.2.2 Ξεκινώντας με τα συστήματα cloud
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι λύσεις που βασίζονται στην αποθήκευση στο νέφος προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα
αρχεία σας από διαφορετικές συσκευές, συνεργασίας για την επεξεργασία τους, διαμοιρασμού των
πόρων σας; ενώ παράλληλα διαθέτουν μια απομακρυσμένη τοποθεσία για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας τους.
Οι εφαρμογές “Google Apps for Education” επιτρέπουν σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα να
ανταλλάσσει συμβουλές, μαθησιακό υλικό και να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών σε ένα
μέρος. Η πλατφόρμα βοηθά επίσης τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ψηφιακής
ιδιότητας του πολίτη, δημιουργώντας μια κοινότητα.
Μόλις εξοικειωθείτε με αυτό, βρείτε το σύστημα cloud που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
σας.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα συστημάτων νέφους που χρησιμοποιούνται ειδικά για τον
εκπαιδευτικό τομέα. Το ”E-me” είναι μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και
εκπαιδευτικούς για μάθηση, συνεργασία, επικοινωνία και δικτύωση, η οποία συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
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Ποιες πλατφόρμες είναι διαθέσιμες στη χώρα σας;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
• Διαδίκτυο, Υπολογιστής / κινητά τηλέφωνα,
• Λογαριασμός Google
• Google Apps for Education

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα

▪

4.3. Επίπεδο εξειδίκευσης
4.3.1 Ανοιχτοί χάρτες για συνεργασία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το “OpenStreetMap” αποτελεί ένα καλό παράδειγμα ανοικτής συνεργασίας και εφαρμογής αδειών
χρήσης.
Βασισμένο σε ένα λογισμικό συνεργατικής επεξεργασίας τύπου "wiki", πρόκειται για έναν δωρεάν,
επεξεργάσιμο χάρτη, που δημιουργείται και ενημερώνεται από μια διαφοροποιημένη κοινότητα
συνεισφερόντων (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών ΓΣΠ, μηχανικών), για τη βελτίωση της
ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων.
Με βάση την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), ο
ιστότοπος επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων του, αποδίδοντας το δικαίωμα αναφοράς στον
ιστότοπο OpenStreetMap και τους συντελεστές.
Οι χάρτες μπορούν να ενημερωθούν, να μεταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ο ιστότοπος συμβάλλει στη γνώση των τοπικών περιοχών, μέσω της χρήσης αεροφωτογραφιών,
εργαλείων GPS, χαρτών χαμηλής τεχνολογίας.
1. Εξερευνήστε τη δική σας πόλη μέσω του OpenStreetMap
2. Πώς να ενσωματώσετε το OpenStreetMap στη διδασκαλία σας; Το “OSM”
χρησιμοποιείται σήμερα σε πολλά σχολεία σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
Ενσωματώνοντας το OSM στην εκπαίδευση, στηρίζετε τις δεξιότητες πληροφορικής και τις
γνώσεις των μαθητών σας σε θέματα ΓΣΠ, σχεδιασμού και κοινοτικής ανάπτυξης. Ακολουθούν
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ορισμένες
ιδέες
για
την
ενσωμάτωση
του
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Education [Αγγλικά]

OSM

στην

εκπαίδευση:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟΙ ΠΌΡΟΙ
●

Διαδίκτυο, Υπολογιστής / κινητά τηλέφωνα

●

OpenStreetMap

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα

4.3.2 Ηλεκτρονικό portfolio
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το ηλεκτρονικό portfolio αποτελεί μία συλλογή ηλεκτρονικών στοιχείων, που συνήθως
διατηρούνται στον Παγκόσμιο Ιστό, και χρησιμεύει ως αρχείο μάθησης και πλατφόρμα
αλληλεπίδρασης και αυτοέκφρασης. Μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, υπερσυνδέσμους που
συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της μαθησιακής πορείας των μαθητών και μπορεί να
αποτελέσει πολύτιμη πηγή για υπεύθυνους προσλήψεων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους.
Τα ψηφιακά portfolio επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν άσκηση της ψηφιακής ιδιότητας
του πολίτη, να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου και εν τέλει να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή
τους βλέποντας τα επιτεύγματά τους.
Οι δύο κύριες πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικού portfolio:
Ηλεκτρονικό portfolio ως χώρος
εργασίας/διαδικασία
Διαδικασία: καθημερινή/εβδομαδιαία βάση

● Διατηρήστε ένα ημερολόγιο αποτύπωσης
προβληματισμών και σκέψεων με τη
μορφή ιστολογίου
● Συνδέστε το ψηφιακό αρχείο στο ιστολόγιο
για να το ενώσετε με τη μαθησιακή
εμπειρία
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● Κατηγοριοποιήστε την καταχώρηση με
βάση τους μαθησιακούς στόχους
● Παρέχετε ανατροφοδότηση με τη μορφή
σχολίων στο ιστολόγιο ή συνεργατική
επεξεργασία
● Πραγματοποιήστε
επανεξέταση
της
συλλογής των αποτελεσμάτων ως
αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης με την
πάροδο του χρόνου

● Ορίστε μελλοντικούς μαθησιακούς
στόχους με βάση συγκεκριμένα πρότυπα
● Παρακολουθήστε την αυτοαξιολόγηση
των επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας

Για να θεωρείστε αξιόλογες πηγές, μπορείτε να παροτρύνετε τους μαθητές σας να
προβληματιστούν σχετικά με τρεις κύριες πτυχές κατά την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους
portfolio:
- Σύνδεση: πώς συνδέονται οι ιδέες που διδάχθηκαν με τις προηγούμενες γνώσεις σας;
- Διεύρυνση: Πώς διευρύνθηκε η σκέψη σας μετά τη μάθηση;
- Πρόκληση: Ποιες είναι οι υπόλοιπες προκλήσεις;
Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να συνοψίζουν ιδέες, να
κάνουν συνδέσεις με προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να παρακινούνται να βελτιώσουν την
τεχνογνωσία τους, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για ένα καλό portfolio:
1. Αποσαφηνίστε τον
σκοπό σας

Συνδέστε τον με τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του
μαθήματος.
- Στο ηλεκτρονικό τους σημειωματάριο: π.χ. μπορούν να
ενσωματώσουν portfolio διαδικασιών σε κοινά σημειωματάρια, π.χ.
Evernote.

2. Επιλέξτε εργαλεία
που μπορούν να
ενδυναμώσουν τους
μαθητές

- Σε προσωπικό ιστότοπο: π.χ. Google Sites
- σε “One-page collection” : μπορούν να χρησιμοποιηθούν και wikis
- στο μαθητικό ιστολόγιο: π.χ. Edmodo, Edublogs

3. Επιλέξτε μια ποικιλία
περιεχομένων
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4. Να καταστήσετε τα
portfolio προσβάσιμα
και σε άλλο “κοινό”

Η δημοσίευση σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον που θα είναι προσβάσιμο
μόνο στους γονείς μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση των μαθητών.

5. Ορίστε το
χρονοδιάγραμμά σας

Τα portfolio μπορούν να οργανωθούν για μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο του έτους ή για μια μεγαλύτερη περίοδο.

6. Ενισχύστε τη
μεταγνώση

Πώς μπορούν οι μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στην εργασία
τους;

7. Μην πιέζετε τους
μαθητές

Καθοδηγήστε τους μαθητές σας σε μια σταδιακή ανακάλυψη,
δίνοντάς τους εργασίες portfolio καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

8. Διασφαλίστε τη
μακροπρόθεσμη χρήση
του portfolio

Πώς να διατηρήσετε το portfolio για το μέλλον

● Το G Suite for Education χρησιμοποιείται από πολλά σχολεία και παρέχει δωρεάν και εύχρηστα
εργαλεία για ευέλικτη μάθηση, συνεργασία και επικοινωνία.
● Μπορείτε να ξεκινήσετε από το “Google Sites” για να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό portfolio
των μαθητών σας και να συνδεθείτε με τους διάφορους πόρους που προσφέρει το “G Suite for
Education”.
● Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο για τη δημιουργία
ηλεκτρονικών portfolio στο Google Sites: https://www.youtube.com/watch?v=gN1BWKy2Up0
● Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακών portfolio με τους ιστότοπους
της Google
Πρόσθετες πηγές:
Evernote: οι μαθητές μπορούν να “βγάλουν” φωτογραφίες, να κρατήσουν σημειώσεις, να
κάνουν καταγραφή ήχου και να ενσωματώνουν τις εργασίες τους σε εφαρμογές όπως το Skitch
και το Penultimate. Ισχύει για iOs και Android.
● Blogger: μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια αναρτήσεις, φωτογραφίες και άλλους πόρους
από τη Google δωρεάν.
● Portfolio δεξιοτήτων δεύτερης ευκαιρίας: εξατομικευμένη υπηρεσία μάθησης, για να
παρακολουθείτε και να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας ως εκπαιδευτικός δεύτερης ευκαιρίας.
● Edublogs: πλατφόρμες δημοσίευσης στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, που
διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των χρηστών για επικοινωνία και συνεργασία σε ένα μέρος.
●
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●

Seesaw: επιτρέπει στους μαθητές από 5 ετών να δημιουργούν και να οργανώνουν το έργο τους
ανεξάρτητα, σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο: https://web.seesaw.me/

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●
●
●
●

Διαδίκτυο, Υπολογιστής / Κινητό τηλέφωνο
Blogger
Edublogs
G Suite για την εκπαίδευση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ώρα
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•

5. Netiquette και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
5.1. Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ
Ο καθηγητής Luciano Floridi χρησιμοποίησε τον όρο ONLIFE για να ορίσει τη σημερινή
πραγματικότητα όπου δεν είναι πλέον δυνατή η σαφής διάκριση μεταξύ της ψηφιακής και της
αναλογικής διάστασης18.
Το “ONLIFE” έχει αυξήσει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες, αλλά συγχρόνως
παρουσιάζει και πιθανούς κινδύνους. Η ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας είναι σημαντική
όταν γίνεται κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, και είναι ακόμη πιο καίρια όταν πρόκειται για
παιδιά.
Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα
καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά προσφέρει ένα σύνολο συμπληρωματικών πόρων. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί κέντρα ασφαλέστερου Διαδικτύου στα κράτη μέλη της, τα
οποία είναι ενωμένα στο ευρωπαϊκό δίκτυο Insafe- η Πύλη "Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά"
είναι το ενιαίο σημείο εισόδου για ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πόρων.
Το 2004, καθιερώθηκε19 η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.
Τι είναι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου; Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα:
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σχετικά με τους πιθανούς
κινδύνους στο Διαδίκτυο, πρώτα απ' όλα ενισχύοντας την ενσυναίσθησή τους, καθώς η απουσία
μη λεκτικών υποδείξεων και οπτικής επαφής μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες και εξαιρετικά
σκληρές κριτικές. Ενημερώστε τους για τους διάφορους νόμους που προστατεύουν τα δεδομένα
τους στο διαδίκτυο και εξηγήστε τους τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης της δικής
τους ψηφιακής ασφάλειας.
Η χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση προϋποθέτει συνειδητοποίηση του ψηφιακού χάσματος
που υπάρχει στην κοινωνία, καθώς και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι εκτεταμένες

18 Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/
19 EC Europa.
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διαδικτυακές δραστηριότητες στη σωματική και ψυχολογική μας υγεία. Τέλος, είναι απαραίτητο
να βοηθηθούν οι μαθητές ως προς την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού τους, ώστε να
μπορούν να αντιδράσουν στις ψευδείς ειδήσεις, στα clickbait, στις απάτες και σε άλλες σχετικές
διαδικτυακές απειλές.
Αυτές οι πτυχές συνδέονται αυτόματα με τις 10 αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στο διαδίκτυο, που ανακτήθηκαν από την ακόλουθη πηγή: Teaching Privacy
1. Αφήνετε ίχνη
2. Δεν υπάρχει ανωνυμία
3. Οι πληροφορίες είναι πολύτιμες
4. Κάποιος μπορεί να ακούει
5. Μέσω της κοινής χρήσης “χάνεται” ο έλεγχος
6. Η αναζήτηση βελτιώνεται
7. Το “online” είναι μία πραγματικότητα
8. Η ταυτότητα δεν είναι εγγυημένη
9. Δεν μπορείς να ξεφύγεις
10. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής απαιτεί δουλειά
Η "Netiquette" ορίζει το σύνολο των απαραίτητων κανόνων για μια υπεύθυνη χρήση των
διαδικτυακών πόρων και για μια συνεργασία με σεβασμό στον ιστό, π.χ.: να γράφετε με ακρίβεια, να
διαβάζετε προσεκτικά και να ελέγχετε τον τόνο σας- να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των άλλωναναφέρετε τις πηγές σας- συμβάλλετε στο να διατηρείται υπό έλεγχο η φλόγα - ανταλλαγή
αναρτήσεων με εκνευρισμό- σεβαστείτε τους κανόνες ασφαλείας- μοιραστείτε με διακριτικότηταεπιβεβαιώστε τα γεγονότα πριν τα μοιραστείτε.
Και τι γίνεται με τα ανοικτά δεδομένα; 20
1. Να είστε απλοί: ξεκινήστε με μικρότερα βήματα, όπως το άνοιγμα τμημάτων των βάσεων
δεδομένων,
2. Κρατήστε έγκαιρη και συχνή δέσμευση: ασχοληθείτε με τους χρήστες, για να καταστήσετε
τα δεδομένα σας χρήσιμα,
3. Θέστε ως προτεραιότητα τους κοινούς φόβους και τις παρεξηγήσεις.

20 Open Knowledge Foundation. How to open data. Retrieved from: https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
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Οι δραστηριότητες αυτής της Ενότητας παρέχουν ορισμένες ιδέες για την προώθηση της
συζήτησης με τους νέους σχετικά με τις πιθανές συνέπειες των διαδικτυακών δραστηριοτήτων
τους, η οποία απαιτεί έναν ευαίσθητο και επαγγελματικό τρόπο διαχείρισης, απαλλαγμένη από
προκαταλήψεις ή τιμωρίες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
● διακρίνετε απλούς κανόνες συμπεριφοράς και τεχνογνωσίας κατά τη χρήση ανοικτών
δεδομένων και την αλληλεπίδραση μέσω αυτών
● να επιλέγετε απλούς τρόπους και στρατηγικές επικοινωνίας προσαρμοσμένες σε ένα κοινό
και
● να διακρίνετε τις απλές πτυχές της πολιτισμικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
Τομέας ικανοτήτων 2: 2.5 Netiquette και διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας
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● Troia, S. (2019). Per Essere sicuri online partiamo dalla competenza. Ανακτήθηκε από:
http://www.cittadinanzadigitale.eu/blog/2019/11/06/per-essere-sicuri-online-partiamodalla-competenza/
● Your digital reputation: https://www.esafety.gov.au/young-people/your-digital-reputation

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

ΕΕ. Προστασία προσωπικών δεδομένων: https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protectionpersonal-data_it
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες - Το ψηφιακό σας αποτύπωμα έχει σημασία:
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
Τέσσερις λόγοι για να ενδιαφέρεστε για το ψηφιακό σας αποτύπωμα:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_LlRg8rGg&feature=emb_logo
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δημόσιου τομέα: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reusepublic-sector-information
Συμμετέχετε στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: https://www.saferinternetday.org/home
Netiquette https://websitebuilders.com/learn-about/netiquette/index.php
Εθιμοτυπία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://websitebuilders.com/learn-about/emailetiquette/index.php
Smileys https://websitebuilders.com/learn-about/smileys/index.php
Διαδραστικά μαθήματα και δραστηριότητες για όλους τους μαθητές - Πρόγραμμα σπουδών
για τον ψηφιακό πολίτη: https://www.commonsense.org/education/digitalcitizenship/curriculum
Απόρρητο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Έφηβοι (13+):
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/age/teens
Ο εκπληκτικός αναγνώστης μυαλού αποκαλύπτει το "χάρισμά" του:
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=youtu.be
NetSmartz - τμήματα "Κοινωνική δικτύωση", "Αποκαλύπτοντας πάρα πολλά":
https://www.missingkids.org/NetSmartz
Διδασκαλία της ιδιωτικής ζωής: https://teachingprivacy.org/
Εικονικά Στάδια κατά της βίας: πόροι για να βοηθηθούν οι μαθητές στη χρήση των
ψηφιακών μέσων και της διαδικτυακής επικοινωνίας, προσφέροντάς τους τα γνωστικά και
δημιουργικά εργαλεία για μια υπεύθυνη χρήση και να επωφεληθούν από τις θετικές τους
δυνατότητες για την ανάπτυξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα:
http://virtualstages.eu/it/download/
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o Δραστηριότητες
▪ 5.2. Επίπεδο Εξερεύνησης & Εξειδίκευσης
5.2.1 Ψηφιακή ηθική
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δεοντολογία αποτελεί θεμελιώδη πτυχή για την αποτελεσματική ψηφιακή ιθαγένεια. Ρωτήστε
τους μαθητές σας:
Πώς αντιδράτε αν ένα άγνωστο πρόσωπο επικοινωνήσει μαζί σας στο διαδίκτυο;
Έχετε μοιραστεί ποτέ στο Διαδίκτυο φωτογραφίες (δικές σας ή κάποιου φίλου σας) που
σας εκθέτουν σε κίνδυνο; Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτής της ενέργειας;
Επιτρέπεται να “κατεβάζετε” και να επαναχρησιμοποιείτε φωτογραφίες άλλων;
Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πληροφορίες από έναν ιστότοπο και να τις
επαναχρησιμοποιήσετε στα έργα σας;
Πώς μπορείτε να ελέγξετε τη γνησιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους;
Πώς μπορείτε να παρέμβετε αν αντιληφθείτε ότι αποστέλλονται αγενή μηνύματα για
κάποιον συμμαθητή σας;

●
●
●
●
●
●

Σύμφωνα με τον Howard Gardner, για να διδάξετε την υπεύθυνη ψηφιακή ιθαγένεια, μπορείτε
να αναπτύξετε ένα πλαίσιο που βασίζεται σε 5 βασικά στοιχεία:
Ταυτότητα: Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται αν κάποιος πληκτρολογήσει το όνομά σας
στο διαδίκτυο;
Απόρρητο: Προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες σας;
Ιδιοκτησία: Πώς θα χρησιμοποιούσατε το περιεχόμενο που παράγεται από άλλους;
Αξιοπιστία: Είστε σίγουροι για την αξιοπιστία των πληροφοριών που στέλνουν οι άλλοι;
Κοινότητα: Πώς να αλληλεπιδράσετε εντός της διαδικτυακής κοινότητας; Πώς να
αντιδράσετε σε περίπτωση κακόβουλων κειμένων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων;

●
●
●
●
●

Με βάση αυτά τα στοιχεία, αναπτύξτε τους κανόνες της τάξης σας.
Γιατί δεν δοκιμάζετε αυτή τη δραστηριότητα με τους μαθητές σας;
❑
1.
2.

Προσδιορίστε:
Έναν κίνδυνο που συνδέεται με κάθε έναν από τους 5 τομείς: Ταυτότητα, ιδιωτικότητα,
ιδιοκτησία, αξιοπιστία, κοινότητα.
Έναν κανόνα που αποτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο
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❑

Μαζί με τους μαθητές σας, δημιουργήστε τους κανόνες της τάξης σας (Stannard,
2018).
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους μαθητές σας να παρουσιάσουν τους κανόνες
διαδικτυακής δεοντολογίας μέσω διαδραστικών εργαλείων, π.χ. Piktochart, Canva.

❑

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΌΡΟΙ
Διαδίκτυο, Υπολογιστής/κινητά τηλέφωνα, Στυλό/μολύβια, Φύλλα χαρτιού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
120 λεπτά

5.2.2 Online & Offline κοινωνικά πρότυπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν και
τα απαραίτητα μέσα για την κατάλληλη πρόληψη/αντίδραση.
Προσδιορίστε ορισμένα από αυτά τα θέματα και ετοιμάστε ένα πλαίσιο προτεινόμενων
συμπεριφορών.
Μπορείτε να συζητήσετε σχετικά με τα εξής: Διαδικτυακή ιδιωτικότητα, Ψευδείς ειδήσεις,
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός, Sexting, Υπερβολική κοινή χρήση υλικού (oversharing), Διαδικτυακοί
κυνηγοί, Ψάρεμα, Κακόβουλο λογισμικό, Φιλίες με αγνώστους, Διαδικτυακή ρητορική μίσους.
Ακολουθούν μερικά βίντεο που αποτελούν πηγή έμπνευσης από το “Common Sense Education”
για να ξεκινήσετε τη συζήτηση:
Υπερβολική κοινή χρήση υλικού (oversharing) και το Ψηφιακό σας Αποτύπωμα
Πηγή
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Συζήτηση

•
•
•

Ποια είναι μερικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της κοινοποίησης
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Συμφωνείτε με ορισμένες από τις απόψεις του βίντεο; Με ποιες από
αυτές; Γιατί;
Τώρα δώστε έναν ορισμό για το τι σημαίνει ψηφιακό αποτύπωμα
και συζητήστε μαζί πώς να είστε ασφαλείς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Φιλίες και όρια
Πηγή

Συζήτηση

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voicesfriendships-and-boundaries

•
•
•

•

•
•
•
•

Ενότητα 3

Πώς έχουν αλλάξει οι σχέσεις με την εξάπλωση των ψηφιακών
συσκευών;
Γιατί οι διαδικτυακές σχέσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες; Πώς
μπορούμε να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους;
Σε τι μοιάζει/διαφέρει η διαδικτυακή επικοινωνία από την
επικοινωνία στην πραγματική ζωή; Μπορείτε να εντοπίσετε τα
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης;
Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις διαδικτυακές σας
σχέσεις, προς μία κατεύθυνση συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται
από υπευθυνότητα και σεβασμό;
Από τι ορίζεται μια ποιοτική φιλία;
Συμφωνείτε; Γιατί, ή γιατί όχι;
Πώς μπορούμε να παρέμβουμε εάν κάποιος συμπεριφέρεται σκληρά
στο διαδίκτυο ή χρησιμοποιεί ρητορική μίσους;
Προσδιορίστε υπεύθυνες συμπεριφορές που πρέπει να
ακολουθήσετε
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Λόγος μίσους στο διαδίκτυο
Πηγή

Συζήτηση

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voiceshate-speech-online

•
•
•
•

Πώς θα ορίζατε τη ρητορική μίσους;
Έχετε δει ποτέ αυτό το φαινόμενο στο διαδίκτυο;
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος πίσω από τη ρητορική μίσους;
Δώστε έναν ορισμό της ρητορικής μίσους και συζητήστε πώς αυτή
επηρεάζει τις δραστηριότητες των μαθητών στο διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο σας κάνει πιο κακούς;
Πηγή

Συζήτηση

https://www.commonsense.org/education/videos/is-the-internetmaking-you-meaner

•
•
•
•
•

Τι σημαίνει για εσάς η διαδικτυακή αναστολή;
Δώστε έναν ορισμό της διαδικτυακής αναστολής
Ποιες είναι οι κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου;
Το έχετε βιώσει ποτέ;
Πιστεύετε ότι είναι πλεονέκτημα ή κάτι αρνητικό; Γιατί;

⇒ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτά τα θέματα ως αφετηρία για να αναπτύξετε τους
κανόνες της τάξης σας σύμφωνα με τα στοιχεία του Howard Gardner, όπως προτάθηκε
στην προηγούμενη δραστηριότητα.
⇒ Ο παρακάτω σύνδεσμος προσφέρει άλλα διαδραστικά παιχνίδια και βίντεο που μπορούν
να φανούν χρήσιμα: https://wideopenschool.org/student-activities/dig-cit/grades-912/#all/
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαδίκτυο, Υπολογιστής / κινητά τηλέφωνα
Common Sense Education, Video Library

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
60 λεπτά

5.2.3 Κατάλογος ελέγχου του ψηφιακού σας αποτυπώματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η κοινή χρήση δεδομένων, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μέσω αυτών, συνεπάγεται την
αλληλεπίδραση στη διαδικτυακή κοινότητα: ορισμένες εφαρμογές μπορεί να κοινοποιούν την
τοποθεσία σας- το περιεχόμενο πολυμέσων περιέχει συχνά μεταδεδομένα όπως το EXIF για τις
εικόνες, που προσδιορίζουν τον τόπο και την ώρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία, ακόμη και τον
σειριακό αριθμό της φωτογραφικής μηχανής.
Ο όρος "ψηφιακό αποτύπωμα" χρησιμοποιείται για να ορίσει το αόρατο αρχείο των
διαδικτυακών σας δραστηριοτήτων.
Το παρακάτω βίντεο δείχνει τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα:
https://www.youtube.com/watch?v=KAeJuod0GFA&feature=emb_logo
Έχετε επίγνωση του ψηφιακού σας αποτυπώματος;
● Κάντε μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο: γράψτε το
όνομά σας σε μια μηχανή αναζήτησης: τι μπορείτε να
βρείτε για τον εαυτό σας;
● Παρακολουθήστε το απόρρητό σας στην “Google” και
ελέγξτε ποιες συσκευές επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση
στον λογαριασμό σας.
● Ελέγξτε
τα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης:
απενεργοποιήστε παλιούς λογαριασμούς και ελέγξτε τις
ρυθμίσεις απορρήτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που χρησιμοποιείτε συχνότερα.
● Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις για περαιτέρω ενημερώσεις: π.χ., οι
ειδοποιήσεις της Google θα ειδοποιούν για νέο περιεχόμενο που προκύπτει από διαδικτυακές
έρευνες σχετικά με εσάς.
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● Θυμηθείτε να παρακολουθείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου στις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης και να είστε προσεκτικοί κατά την κοινοποίηση.
Αυτός ο κατάλογος ελέγχου μπορεί να σας προσφέρει μια "υπενθύμιση" για μια ασφαλή
διαδικτυακή εμπειρία: HTTPS://TEACHINGPRIVACY.ORG/WPCONTENT/UPLOADS/2015/07/TROPE_MANAGING_YOUR_FOOTPRINT_WORKSHEET.PDF
Τώρα συζητήστε με τους μαθητές σας:
●
●
●
●

Τι κάνετε στο διαδίκτυο που μπορεί να επηρεάσει την ταυτότητά σας;
Έχετε αναρτήσει ποτέ φωτογραφία κάποιου άλλου χωρίς να ζητήσετε την άδειά του; Πώς
θα νιώθατε αν σας συνέβαινε το ίδιο;
Γιατί είναι σημαντικό το ψηφιακό σας αποτύπωμα; Πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σας;
Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το ψηφιακό σας αποτύπωμα;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
60 λεπτά

5.2.4 Ο καμβάς δεοντολογίας δεδομένων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ηθική των δεδομένων είναι "ένας κλάδος της ηθικής που αξιολογεί τις πρακτικές δεδομένων
που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους και την κοινωνία - κατά τη
συλλογή, τον διαμοιρασμό και τη χρήση δεδομένων" (Ινστιτούτο Ανοικτών Δεδομένων).
Ο καμβάς δεοντολογίας δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ξεπεράσετε κάθε
ηθικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει από τη χρήση δεδομένων άλλων.

• Μπορείτε να ξεκινήσετε από οποιοδήποτε σημείο του καμβά και να ακολουθήσετε τη σειρά
που προτιμάτε. Για κάθε ενότητα αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε.
• Το πρότυπο μπορεί να είναι χρήσιμο πριν από τη λήψη οποιασδήποτε ενέργειας ανταλλαγής
δεδομένων.
• Ο καμβάς δεοντολογίας δεδομένων μπορεί να μεταφορτωθεί σε διάφορες γλώσσες από τον
ακόλουθο δικτυακό τόπο.
• Χρησιμοποιήστε τον καμβά δεοντολογίας δεδομένων πριν μοιραστείτε δεδομένα στην
παρουσίαση/έρευνα/στο ιστολόγιό σας.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΌΡΟΙ
Διαδίκτυο, Υπολογιστής / κινητά τηλέφωνα
Ο καμβάς δεοντολογίας δεδομένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
20 λεπτά

5.2.5 Αποτοξίνωση δεδομένων και Νεολαία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το “Data Detox x Youth”, διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες, είναι ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για
την υποστήριξη των νέων στον έλεγχο της διαδικτυακής τους δραστηριότητας, σε σχέση με
τέσσερις κύριους τομείς:
●
●
●
●

Ψηφιακή ιδιωτικότητα, για να ελέγχετε το προφίλ σας στο διαδίκτυο
Ψηφιακή ασφάλεια, με συμβουλές για ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης
Ψηφιακή ευημερία, για την αντιμετώπιση του κινδύνου εθισμού στα smartphones
Παραπληροφόρηση, με έναν οδηγό για τον τρόπο διαχείρισης πληροφοριών που
λαμβάνουμε από το διαδίκτυο

Η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε νέους ηλικίας 11-16 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη την ψηφιακή τους
συσκευή, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ηλικιακές
ομάδες.
o Αγγλικά
o Ιταλικά
o Γερμανικά
Διατίθενται και σε άλλες γλώσσες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΌΡΟΙ
●
●
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5.2.6 Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εγκαινιάστηκε από το πρόγραμμα της ΕΕ "Ασφαλή Σύνορα" το
2004 και υιοθετήθηκε από το δίκτυο Insafe ως μία από τις πρώτες δραστηριότητές του το 2005.
Αυτό το γεγονός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα που
αφορούν διαδικτυακά ζητήματα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η ψηφιακή ταυτότητα, η
κοινωνική δικτύωση. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου βασίζεται σε μια παγκόσμια, καθοδηγούμενη
από την κοινότητα προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει το κάθε άτομο να συνεισφέρει με τον δικό του
τρόπο.

● Ο ιστότοπος της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου είναι μια παγκόσμια διαδικτυακή
πλατφόρμα κοινότητας για χώρες και οργανισμούς που μπορούν να παρουσιάσουν τις
εκδηλώσεις και τις δράσεις τους. Ο ιστότοπος προσφέρει μια γκαλερί πηγών που μπορούν να
σας βοηθήσουν να προωθήσετε ασφαλέστερες συμπεριφορές στο διαδίκτυο.
● Μια ενδιαφέρουσα πηγή για τους εκπαιδευτικούς είναι το εγχειρίδιο "Ο Ιστός που θέλουμε":
με σχέδια μαθημάτων που προσφέρουν ιδέες και δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν τις
δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών τους. Διαθέσιμα σε διάφορες
γλώσσες, τα σχέδια μαθήματος είναι οργανωμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Ηλεκτρονικής Ικανότητας.
● Άλλες πηγές μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:
https://www.saferinternetday.org/resources
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