
Διαδικτυακή παρουσία
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν έναν τύπο
προσωπικών πληροφοριών που μπορούν να διαχειρίζονται στο διαδίκτυο, μία μορφή
πληροφοριών που δεν μπορούν να ελέγχουν απόλυτα στο διαδίκτυο και μία ενέργεια
που μπορούν να κάνουν σχετικά με κάποια πτυχή των προσωπικών πληροφοριών
τους στο διαδίκτυο που δεν βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό τους.



Διαδικτυακά προφίλ και αφήγηση ιστοριών

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Οι δημόσιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για εσάς στο διαδίκτυο προέρχονται
από πολλές πηγές. Μπορείτε να ελέγχετε κάποιες από αυτές τις πηγές, όπως το
περιεχόμενο που κοινοποιείτε (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, δημοσιεύσεις κειμένου) στα
προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Προβάλετε τη Σελίδα Facebook του Μπαράκ Ομπάμα σε μια οθόνη προβολής. Στη
συνέχεια, διαβάστε ή προβάλετε τα παρακάτω υποθετικά αρνητικά σχόλια για τον
Ομπάμα στην οθόνη προβολής. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι το
περιεχόμενο αυτών των σχολίων και οι ίδιοι οι λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί.
Έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής της δραστηριότητας.

1. @Luciano1782586: Ο Μπαράκ Ομπάμα καίει ό,τι μαγειρεύει. Ακόμα και την
οικονομία!

2. @Artemis4062456: Ο Ομπάμα δεν έχει καθόλου καλή αίσθηση
προσανατολισμού. Δεν μπορεί να βρει το δρόμο ούτε για τον Λευκό Οίκο χωρίς
GPS!

3. @Sergei5639876: Ο Ομπάμα δεν ξέρει τι του γίνεται από εξωτερικές πολιτικές
και συνθήκες.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Ποια είναι η αντίδρασή σας βλέποντας τη Σελίδα του Μπαράκ Ομπάμα στο
Facebook;

Τι πιστεύετε για τα υποθετικά αρνητικά σχόλια προς τον Ομπάμα;

Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να νιώσει ο Ομπάμα γι' αυτά (π.χ. προσβεβλημένος,
θα τα αντιμετώπιζε ίσως ως χιούμορ); Και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια των άλλων προς τον Ομπάμα;

Μέρος δεύτερο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Τώρα σκεφτείτε τα δικά σας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ρωτήστε τους μαθητές σας

Ποια είναι η ιστορία που αποκομίζουν οι άλλοι χρήστες διαβάζοντας το προφίλ σας;

Ποιος γράφει αυτή την ιστορία;

Πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε αυτές τις πληροφορίες;

Τι μπορείτε να επηρεάσετε σε σχέση με το διαδικτυακό περιεχόμενο που σας αφορά;

Τι δεν μπορείτε να ελέγξετε;

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Ρίξτε μια ματιά σε ένα από τα προσωπικά προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat κ.λπ.) ή στο προφίλ
ενός δημόσιου προσώπου (π.χ. στο προφίλ κάποιου από τη βιομηχανία της
μουσικής ή/και του κινηματογράφου (ταινίες/τηλεόραση), ενός πολιτικού προσώπου ή
ενός ηγετικού προσώπου του επιχειρηματικού κόσμου). Επιλέξτε πολλά στοιχεία
περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, δημοσιεύσεις κειμένου) που είναι ορατά στο
προφίλ.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Ποιος δημιούργησε τις δημοσιεύσεις; Γιατί;

Ποια σχόλια υπάρχουν;

Ποιο ήταν το στοχευόμενο κοινό για κάθε δημοσίευση;

Ποιες πληροφορίες παραλείφθηκαν;



Άσκηση

Άσκηση

Άσκηση

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν μερικές παραγράφους με βάση τις
δημοσιεύσεις που εξέτασαν στην προηγούμενη δραστηριότητα και να απαντήσουν
στα εξής:

Πείτε έναν τύπο περιεχομένου που εσείς/ο κάτοχος του λογαριασμού ΟΝΤΩΣ
ελέγχετε κατά κύριο λόγο.

1. Προτεινόμενες απαντήσεις: Το όνομα χρήστη σας, οι δικές σας ενημερώσεις
κατάστασης, οι δημοσιεύσεις/κοινοποιήσεις, τα tweet σας, οι φωτογραφίες ή τα
βίντεο που ανεβάζετε στις ιστορίες ή στα στιγμιότυπά σας, τα σχόλια που κάνετε
στο περιεχόμενο που κοινοποιούν άλλα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πείτε έναν τύπο περιεχομένου που εσείς/ο κάτοχος του λογαριασμού ΔΕΝ ελέγχετε
κατά κύριο λόγο.

1. Προτεινόμενες απαντήσεις: Τα σχόλια που κάνουν άλλα άτομα στο περιεχόμενο
που κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ιστορίες, στιγμιότυπα,
ενημερώσεις κατάστασης, tweet σας), το περιεχόμενο που κοινοποιούν οι άλλοι
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούν το
διαδικτυακό περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει οι φίλοι, οι ακόλουθοι ή τα άτομα με
τα οποία συνδέεστε.

Πείτε ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που κάποιος άλλος έχει
γράψει για εσάς κάτι το οποίο δεν σας αρέσει για κάποιον λόγο (δηλαδή, αυτές οι
πληροφορίες ΔΕΝ βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό σας).

1. Προτεινόμενες απαντήσεις: Να αφαιρέσετε την ετικέτα σας, να επικοινωνήσετε με
το άτομο που κοινοποίησε το περιεχόμενο και να του ζητήσετε να το αφαιρέσει,
να μπλοκάρετε τον συγκεκριμένο χρήστη. Αν ανησυχείτε για την ασφάλειά σας,
ενημερώστε κάποιο ενήλικο άτομο της εμπιστοσύνης σας. Ανάλογα με την
πλατφόρμα, ίσως μπορείτε να υποβάλετε αναφορά για το περιεχόμενο ή/και το
χρήστη σε περίπτωση παρενόχλησης ή εκφοβισμού.
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