
Εισαγωγή στο απόρρητο
Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την προσωπική τους αντίληψη για το απόρρητο
και την επίδραση που αυτό έχει στη ζωή τους. Θα εξετάσουν τα είδη των
πληροφοριών που θα ήθελαν να διατηρήσουν ιδιωτικές, καθώς και το ευρύτερο
πλαίσιο στο οποίο θα κοινοποιούσαν ή όχι συγκεκριμένες πληροφορίες.

Υλικά
Έντυπο με το παιχνίδι για το απόρρητο



Τι σημαίνει για εσάς το απόρρητο;

Παιχνίδι για το απόρρητο

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Μοιράστε το έντυπο με το παιχνίδι για το απόρρητο.

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Καθημερινά παίρνετε αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό σας απόρρητο, ιδίως
όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείτε το κινητό σας ή άλλες ψηφιακές
συσκευές. Πολλές φορές, μπορεί να μην αφιερώνετε ιδιαίτερο χρόνο για καθεμία από
αυτές τις αποφάσεις. Συνολικά, όμως, οι αποφάσεις αυτές δείχνουν πώς
αντιλαμβάνεστε εσείς προσωπικά το απόρρητο.

Το απόρρητο σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τι γνωρίζουν οι άλλοι για εσάς.
Αυτό γίνεται όταν λέτε κάποια πράγματα για εσάς (π.χ. όταν λέτε σε άλλους τη
διεύθυνσή σας ή πώς σας αρέσει να διασκεδάζετε) ή όταν κάνετε πράγματα μαζί με
άλλους (π.χ. όταν πηγαίνετε σε ένα κατάστημα με τους φίλους σας και διαλέγετε αυτό
που σας αρέσει περισσότερο). Το απόρρητο είναι εξίσου σημαντικό είτε βρίσκεστε
στον ίδιο χώρο με τους άλλους είτε μιλάτε μαζί τους στο διαδίκτυο.

Το απόρρητο εξαρτάται από τις επιλογές που κάνετε. Αυτό που θεωρείτε απόρρητο
εσείς και η οικογένειά σας μπορεί να διαφέρει αρκετά από αυτό που θεωρούν
απόρρητο τα άλλα άτομα αυτής της ομάδας και οι οικογένειές τους. Αν γνωρίζουμε
καλύτερα τι θεωρούμε απόρρητο και πώς αυτό επηρεάζεται από τη διαδικτυακή
συμπεριφορά μας, θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές όσον αφορά το
είδος του απορρήτου που θέλουμε να έχουμε.

Τώρα θα παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι για το απόρρητο [ανατρέξτε στο έντυπο
"Παιχνίδι για το απόρρητο] που θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε πώς σκέφτεστε και
νιώθετε σχετικά με το απόρρητο. Αφού συμπληρώσετε ο καθένας το έντυπο που
έχετε, κάντε μια βόλτα στην αίθουσα και συστηθείτε σε κάποιον άλλο συμμετέχοντα.
Στη συνέχεια, κάντε ερωτήσεις ο ένας στον άλλον σχετικά με τις πληροφορίες που
υπάρχουν στο έντυπο. Μην δείξετε το ίδιο το έντυπο στους άλλους συμμετέχοντες!
Δεν θα μαζέψω τα έντυπα στο τέλος της άσκησης. Μπορείτε να πάρετε το έντυπο
μαζί σας ή, αν πάλι προτιμάτε, να το πετάξετε.

Σε κάθε συζήτηση, κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να κοινοποιήσει τουλάχιστον τρεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει ο άλλος. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
κοινοποιήσουν περισσότερες από τρεις απαντήσεις. Μπορούν επίσης να επιλέξουν
ποιες θα είναι αυτές οι απαντήσεις που θα κοινοποιήσουν. Πόσες πληροφορίες θα
κοινοποιήσει κάθε συμμετέχοντας; Τι πληροφορίες θα κοινοποιήσει κάθε
συμμετέχοντας; Ας αρχίσουμε!



Αλληλεπίδραση στην τάξη

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το έντυπο. Στη συνέχεια,
αφήστε τους 15 λεπτά να τριγυρίσουν στην αίθουσα και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ
τους. Ύστερα, κάντε συζήτηση με όλη την ομάδα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
ερωτήσεις. Όταν τελειώσετε, βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες θα πάρουν μαζί τους
τα έντυπα ή θα τα πετάξουν. Δεν πρέπει να μαζέψετε τα έντυπα.

Συζήτηση

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Υπήρξαν κάποια στοιχεία που δεν κοινοποιήσατε σε κανέναν; Ποια ήταν αυτά; Γιατί;

Ποια στοιχεία κοινοποιήσατε; Γιατί;

Έκαναν όλοι τις ίδιες επιλογές σχετικά το ποια στοιχεία θα κοινοποιήσουν; Γιατί/Γιατί
όχι;

Θα κοινοποιούσατε λιγότερες ή περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες ανάλογα με
το σε ποιον θα τις κοινοποιούσατε; Πότε θα τις κοινοποιούσατε;

Κοινοποιήσατε κάποια πληροφορία στη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας που δεν
θα κοινοποιούσατε σε όλους όσους γνωρίζετε; Γιατί όχι;

Οι πληροφορίες αυτές είναι δημόσιες; Είναι ιδιωτικές; Γιατί; Ισχύει το ίδιο για όλους;

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Από όσα ακούσατε, ο καθένας κάνει διαφορετικές επιλογές σχετικά με το τι θα
κοινοποιήσει και τι όχι. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τις επιλογές που
κάνει ο καθένας.

Αυτό που κάναμε ήταν απλώς ένα παιχνίδι. Τις ίδιες επιλογές, όμως, κάνουμε
καθημερινά στη ζωή μας. Επιλέγουμε αν θα κοινοποιήσουμε κάποιες φωτογραφίες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέγουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται δημόσια
στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένα στοιχεία
επικοινωνίας μας, όπως η διεύθυνση email. Οι επιλογές που κάνουμε μπορεί να
διαφέρουν από τις επιλογές των φίλων μας ή ακόμα και από τις επιλογές που κάναμε
τον προηγούμενο μήνα. Ακόμα κι όταν κάνουμε τις ίδιες επιλογές σε δυο διαφορετικές
χρονικές στιγμές, μπορεί να το κάνουμε για διαφορετικούς λόγους.

Αυτές οι διαφορετικές επιλογές και οι διαφορετικοί λόγοι δείχνουν πώς
αντιλαμβανόμαστε το απόρρητο.

Με απλά λόγια, το απόρρητο έχει να κάνει με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις
πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να



περιλαμβάνουν στοιχεία για την ταυτότητά μας, τις δραστηριότητές μας, τις
προτιμήσεις μας, τις συνήθειές μας και άλλες πτυχές της ζωής μας. Στον σημερινό
ψηφιακό κόσμο, έχουμε πολλές περισσότερες ευκαιρίες να κοινοποιήσουμε σε
άλλους πληροφορίες που μας αφορούν. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να ξέρουμε
πώς αντιλαμβανόμαστε το απόρρητο και να αναλογιστούμε αν αισθανόμαστε καλά με
αυτό που πιστεύουμε.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Με βάση τη συμπεριφορά σας στο παιχνίδι για το απόρρητο αλλά και την καθημερινή
συμπεριφορά σας, πώς θα ορίζατε το απόρρητο; Γιατί;

Όλες αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποτελούν μυστικό;

1. Όχι απαραίτητα. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γενεθλίων σας δεν είναι το ίδιο
με αυτά που γράφετε στο ημερολόγιό σας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
ξέρουν την ημερομηνία γενεθλίων σας και που πρέπει να την ξέρουν, όπως οι
γονείς σας ή τα άτομα που σας φροντίζουν ή ο γιατρός σας. Επειδή, όμως, κάτι
δεν είναι μυστικό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και προσωπικό. Οι περισσότεροι από
εμάς δεν θα θέλαμε να ξέρουν όλοι την ημερομηνία γενεθλίων μας, επειδή
θεωρούμε ότι είναι μια πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουν μόνο οι κοντινοί
μας άνθρωποι ή όσοι πρέπει να τη γνωρίζουν για συγκεκριμένο λόγο. Αυτού του
είδους οι αποφάσεις σχετικά με το ποιος πρέπει να γνωρίζει κάτι για εμάς, πότε
και για ποιο λόγο αποτελούν το κλειδί για το απόρρητο.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν είναι απαραιτήτως μυστικά αλλά μπορεί να μην
θέλετε να μοιραστείτε με άλλα άτομα που δεν γνωρίζετε καλά ή που μόλις γνωρίσατε;

1. Όπως αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα λέγατε στους γονείς σας ή στα άτομα που
σας φροντίζουν; Στους δασκάλους σας ή σε άλλους εκπαιδευτές που έχετε;

1. Όπως οι βαθμοί σας στο σχολείο, ο λογαριασμός σας στο Instagram, το
ημερολόγιό σας.

Μάθατε κάτι για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το απόρρητο που να σας
παραξένεψε;

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το έντυπο με το παιχνίδι για το απόρρητο μετά την



ολοκλήρωση του σημερινού μαθήματος. Τώρα που σκέφτεστε περισσότερο το
απόρρητο, θα δείτε ότι υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για να κάνετε επιλογές στην
καθημερινότητά σας και να δείξετε στην πράξη πώς αντιλαμβάνεστε το απόρρητο.



Άσκηση

Άσκηση

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το απόρρητο.

1. Βρείτε τρία παραδείγματα στο διαδίκτυο όπου κάποιος έχει κοινοποιήσει ή
δημοσιεύσει πληροφορίες που εσείς θα διατηρούσατε ιδιωτικές. Τα
παραδείγματα αυτά μπορούν να αφορούν διασημότητες, πολιτικά πρόσωπα ή
ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο
διαδίκτυο με βάση κάποιο hashtag ή γενικά, ώστε να βρείτε τυχαία
παραδείγματα. Προσπαθήστε να βρείτε διάφορους πόρους (π.χ. φωτογραφίες,
βίντεο ή δημοσιεύσεις κειμένου, όπως σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ή/και σε πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης) σχετικά με διάφορα θέματα.

2. Για κάθε παράδειγμα, περιγράψτε σε μία παράγραφο για ποιους λόγους θα
διατηρούσατε αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές. Στην παράγραφο που θα
γράψετε, εξηγήστε επίσης αν ή κατά πόσο θα άλλαζε η άποψή σας για την
κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών ανάλογα με το ευρύτερο πλαίσιο (π.χ.
ανάλογα με τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδράτε, τον αριθμό τον ατόμων που
συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση, το σκοπό και το στόχο, το περιβάλλον [στο
σχολείο ή εκτός σχολείου]).

Άσκηση

Δώστε στους συμμετέχοντες 40 λεπτά για να ολοκληρώσουν την άσκηση.
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