BOOST COMPETENCES FOR RESPONSIBLE ONLINE IDENTITY
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Το «DIGIT» - «Ενίσχυση των ικανοτήτων για υπεύθυνη χρήση της διαδικτυακής ταυτότητας»
είναι ένα Eυρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη διερεύνηση των επιπτώσεων της ψηφιακής
ταυτότητας και παρέχει τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς πόρους και υποστηρικτικά εργαλεία
για τους εκπαιδευτές ενηλίκων.
Το έργο έχει αναπτύξει πολλά χρήσιμα εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους:
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Συλλέξαμε 20 χρήσιμες
συμβουλές για το πως
μπορείτε να γίνετε υπεύθυνος ψηφιακός χρήστης
και πολίτης. Μπορούν να
εκτυπωθούν σε μορφή
αφίσας και να κρεμαστούν
σε τοίχους σε αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία και
άλλους χώρους μάθησης
για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να σκεφτούν
το ψηφιακό αποτύπωμα
και τις επιπτώσεις του.
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Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με
τον τρόπο χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού DIGIT.
Περιλαμβάνει επίσης ένα
γλωσσάριο των πιο σχετικών εννοιών και όρων και
πρόσθετους πόρους που
σχετίζονται με το ψηφιακό
αποτύπωμα.
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ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
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ΤΟ INFOGRAPHIC ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αυτό το infographic παρουσιάζει τα αποτελέσματα των Διαβουλεύσεων
που πραγματοποιήθηκαν
online και εκτός σύνδεσης
στην αρχή του έργου DIGIT.
Παρουσιάζει ενδιαφέροντα γεγονότα και στοιχεία
σχετικά με την ευαισθητοποίηση περί του ψηφιακού
αποτυπώματος.
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DIGIT
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Τι;

Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ενήλικες
εκπαιδευόμενους.

Που;

Πλατφόρμα Moodle, όπου όλοι οι πόροι είναι ελεύθεροι για πρόσβαση και λήψη.

Πως;

4 ενότητες, παρουσιάσεις PowerPoint με δραστηριότητες στο διαδίκτυο και εκτός
σύνδεσης:

Ας ξεκινήσουμε

Εμβάθυνση

Ανακεφαλαίωση

Quiz αξιολόγησης
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Οι 4 ενότητες είναι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Είτε πρόκειται για ιδιωτική είτε για δημόσια ενημέρωση, ενεργή ή παθητική ανταλλαγή, η ψηφιακή μας
ταυτότητα αναδύεται άμεσα με τη δημιουργία ηλεκτρονικών προφίλ. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί
το λογαριασμό του για να μοιράσει πληροφορίες, να επικοινωνήσει ή να αναζητήσει ηλεκτρονικά,
δημιουργεί μια δημόσια εικόνα χρήστη που μπορεί να βρεθεί, σε κάποιο βαθμό, απλά αναζητώντας
πληροφορίες για τον εαυτό σας. Αυτή η ενότητα δείχνει τη σημασία της διαχείρισης των προσωπικών
λογαριασμών μας με υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να προστατεύσουμε την εικόνα και τη φήμη μας
και αυτή των άλλων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων για την ασφάλεια του υπολογιστή και των ψηφιακών
συσκευών σας. Έχοντας έναν καλό κωδικό πρόσβασης, λογισμικό προστασίας από ιούς και προσοχή
στην αποφυγή λήψης ιών είναι συχνά αρκετό για να μειωθεί ο κίνδυνος επιθέσεων ασφαλείας. Αυτή
η ενότητα αποσκοπεί να δείξει πώς λειτουργεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ότι είναι εφικτή για
όλους.
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DIGITAL CITIZENSHIP

Η ψηφιακή ιθαγένεια είναι εξίσου σημαντική με την ψηφιακή σας ταυτότητα. Ενώ το Διαδίκτυο δημιουργεί
νέους τρόπους κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στην κοινωνία, δεν βελτιώνει απαραιτήτως την
πολιτική της κοινωνίας. Η εμφάνιση ψεύτικων ειδήσεων και η διάδοση του λόγου μίσους επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό αρνητικά την κοινωνία. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις και άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν
ολοένα και περισσότερο διαδικτυακές πλατφόρμες· ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξοπλίσει
τους πάντες με ψηφιακές δεξιότητες ιθαγένεια που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην
κοινωνία και την πολιτική με ασφαλή τρόπο. Αυτή η ενότητα καλύπτει όλες τις διαστάσεις της ψηφιακής
ιθαγένειας και βοηθά όλους να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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Το Διαδίκτυο είναι ένα φανταστικό εργαλείο και μια μεγάλη πηγή πληροφοριών, αλλά είναι πολύ
εύκολο να χάσετε τον έλεγχο και να καταλήξετε εθισμένοι. Η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου μπορεί
να συνδεθεί με πολλές ψυχολογικές διαταραχές και ο εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να αποκαλυφθεί
με διάφορες μορφές (π.χ. εθισμός σε βιντεοπαιχνίδια, ηλεκτρονικές αγορές ή τυχερά παιχνίδια). Αυτή
η ενότητα παρουσιάζει όχι μόνο πιθανές συνέπειες από την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, αλλά
και τις βασικές προειδοποιητικές πινακίδες για να αναζητήσετε το οποίο θα μπορούσε να υποδηλώνει
εθισμό στο Internet. Το πιο σημαντικό, αυτή η ενότητα προτείνει ορισμένες τεχνικές που μπορούν να
βοηθήσουν στην πρόληψη των προβλημάτων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση του
Διαδικτύου.

TITY

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@digitproject.eu
για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης!

