Μακθςιακό περιεχόμενο

2. ΜΑΚΘΣΙΑΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

2 – Μακθςιακό περιεχόμενο
2.1 Ειςαγωγικό κείμενο
2.1.1 Θζμα 1 - Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο
Η αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα. Το Διαδίκτυο είναι
κι αυτό μια κοινωνία ανκρϊπων και κρφβει τουσ ίδιουσ κινδφνουσ που κρφβει κάκε
κοινωνία, ειδικά όταν εςτιάηει και διευκολφνει τον τρόπο επικοινωνίασ μεταξφ τουσ.
Ο χριςτθσ του Διαδικτφου και ειδικά ο δάςκαλοσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να
διακρίνει, να αποφεφγει και επίςθσ, να αντιμετωπίηει κάκε πικανό κίνδυνο του Διαδικτφου.
Παρακάτω παρατίκενται ςυνοπτικά και περιγράφονται μερικζσ από τισ βαςικζσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχει ζνασ δάςκαλοσ για να προςτατεφςει τον εαυτό
του και τουσ μακθτζσ του από πικανοφσ κινδφνουσ ςτο Διαδίκτυο.
Όλα τα παραπάνω κα παρουςιαςτοφν ςτα παρακάτω υπο-κζματα (βλ. εκτεταμζνο
κείμενο):





Πϊσ να αποφφγετε τουσ "κακοφσ"
ιςτότοπουσ
Ειςαγωγι ςτο κακόβουλο λογιςμικό Πϊσ να το αποφφγετε
Πϊσ να αφαιρζςετε κακόβουλα
προγράμματα
Διαςφάλιςθ λογαριαςμϊν Διαδικτφου

Παραδείγματα βίντεο που εμπνζουν και εξθγοφν
Τίτλοσ του
βίντεο

Οι κίνδυνοι του Διαδικτφου

Περιγραφι του
βίντεο

Εξθγεί τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ του Διαδικτφου, παρουςιάηοντασ
ταυτόχρονα ενδιαφζροντα ςτατιςτικά ςτοιχεία

Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18

Τίτλοσ του

Διαδικτυακόσ κίνδυνοσ, Πϊσ να χρθςιμοποιείσ το Διαδίκτυο με αςφάλεια
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βίντεο
Περιγραφι του
βίντεο

Βίντεο κινοφμενων ςχεδίων: διδάςκει πϊσ το Διαδίκτυο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί με αςφάλεια

Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=500T--2nf40

Τίτλοσ του
βίντεο

Κακόβουλο λογιςμικό: Διαφορζσ μεταξφ “ιϊν”, “ςκουλθκιϊν” και “δοφρειων
ίππων”

Περιγραφι του
βίντεο

Εξθγεί τισ βαςικζσ γνϊςεισ που πρζπει να ζχει κανείσ ςχετικά με το
κακόβουλο λογιςμικό

Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=n8mbzU0X2nQ

2.1.2 Θζμα 2 – Το Διαδίκτυο και θ Αναηιτθςθ Πλθροφοριών
Το Διαδίκτυο είναι μια πλοφςια πθγι πλθροφοριϊν. Η ςυλλογι των κατάλλθλων
ψθφιακϊν πλθροφοριϊν (ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ, βίντεο) μπορεί να βοθκιςει ςτθν
πολφπλευρθ προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ και να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν τθν
κριτικι τουσ ικανότθτα και ςκζψθ.
Η διαδικαςία τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων πλθροφοριϊν, θ οποία περιλαμβάνει τθν
εφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ είναι μια ςφνκετθ γνωςτικι διαδικαςία,
κακϊσ περιλαμβάνει το ςυνδυαςμό τθσ αναηιτθςθσ, εφρεςθσ, αξιολόγθςθσ και
χρθςιμοποίθςθσ τθσ πλζον χριςιμθσ, κατάλλθλθσ και ζγκυρθσ πλθροφορίασ με τρόπο
αποτελεςματικό. Το Διαδίκτυο είναι ολοκλθρωμζνο εργαλείο εφαρμογισ αυτισ τθσ
διαδικαςίασ, κακϊσ προςφζρει ςχετικά εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία.
Η αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο επιτυγχάνεται ςυνικωσ χρθςιμοποιϊντασ μια
μθχανι αναηιτθςθσ.
Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ που τθν κακιςτά
γνωςτικό εργαλείο είναι οι δυνατότθτεσ που προςφζρει για ςφνκετεσ αναηθτιςεισ
βαςιςμζνεσ ςτθ Boolean λογικι.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, ο χριςτθσ δεν μπορεί μόνο απλά να ρωτάει ερωτιςεισ
για το κζμα το οποίο αναηθτά, άλλα επίςθσ να βάλει περιοριςμοφσ και να ςκεφτεί κριτικά
πάνω ςτο ερευνθτικό του κζμα. Ζνασ εκπαιδευτικόσ για να είναι ςε κζςθ να κακοδθγιςει
τουσ μακθτζσ του πάνω ςτθ γνωςτικι διαδικαςία και τθν κριτικι επιλογι πλθροφοριϊν,
είναι απαραίτθτο να γνωρίηει και τισ επιλογζσ των διακζςιμων μζςων (μθχανζσ
αναηιτθςθσ) και τισ τεχνικζσ αναηιτθςθσ που μποροφν να τον κακοδθγιςουν ι να
περιορίςουν/τροποποιιςουν τθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ.
Η ενότθτα αυτι κα εξοικειϊςει τουσ εκπαιδευόμενουσ με τισ πιο γνωςτζσ μθχανζσ
αναηιτθςθσ. Θα βοθκιςει επίςθσ τουσ εκπαιδευόμενουσ να κατανοιςουν ότι το πιο
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ςθμαντικό χαρακτθριςτικό μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ που τθν κακιςτά γνωςτικό εργαλείο
είναι θ δυνατότθτα που προςφζρει για ςφνκετεσ αναηθτιςεισ βαςιςμζνεσ ςτθ Boolean
λογικι. Οι εκπαιδευόμενοι κα μάκουν πωσ να οργανϊνουν τθν αναηιτθςι τουσ ςτο
Διαδίκτυο (π.χ. να επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ λζξεισ κλειδιά και να δθμιουργοφν
ςτοχευμζνεσ αναηθτιςεισ), πϊσ να χρθςιμοποιοφν μθχανζσ αναηιτθςθσ γενικά και πϊσ να
αξιολογοφν τα αποτελζςματα των αναηθτιςεων.
Παραδείγματα βίντεο που εμπνζουν και εξθγοφν
Τίτλοσ του
βίντεο

Απλζσ ςυμβουλζσ αναηιτθςθσ Google

Περιγραφι του
βίντεο

Μάκετε τρεισ απλοφσ τρόπουσ για να πάρετε καλφτερα αποτελζςματα ςτισ
αναηθτιςεισ ςασ ςτθ Google.

Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=oIMTM168BK8

Τίτλοσ του
βίντεο

Φιλτράρετε και τροποποιιςετε τα αποτελζςματα των αναηθτιςεων ςασ
ςτθ Google

Περιγραφι του
βίντεο

Μάκετε πϊσ να χρθςιμοποιείται φίλτρα για να περιορίςετε τα αποτελζςματα
των αναηθτιςεων και βρείτε ακριβϊσ αυτό που ψάχνετε.

Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=ne8De4m_SbE

2.1.3 Θζμα 3 - Το Web 2.0
Το Web 2.0 είναι το παρϊν του Παγκόςμιου Ιςτοφ προςφζροντασ χριςιμεσ
δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ του. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν αποκικευςθ
δεδομζνων ςτο «νζφοσ», ςυνεργατικι επεξεργαςία αρχείων, πρόςβαςθ από οπουδιποτε,
χριςθ λογιςμικοφ χωρίσ τθν ανάγκθ αυτό να είναι εγκατεςτθμζνο τοπικά ςτθ ςυςκευι
μασ (π.χ. υπολογιςτι, κινθτό ι τάμπλετ), ενςωμάτωςθ των εργαςιϊν/αρχείων και ςε
άλλεσ ιςτοςελίδεσ. Όλεσ αυτζσ οι δυνατότθτεσ αναλφονται ςε αυτι τθν ενότθτα δίνοντασ
παράλλθλα αντιπροςωπευτικά παραδείγματα.

Τίτλοσ του
βίντεο

Web 2.0 Μια ςφντομθ ειςαγωγι

Περιγραφι του
βίντεο

Δίνει μια πολφ ςφντομθ ειςαγωγι ςτο Web 2.0. Δίδεται ζνασ οριςμόσ,
χαρακτθριςτικά και παραδείγματα.
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Σφνδεςμοσ

https://www.youtube.com/watch?v=fJe8V0TMrXQ

2.1.4 Θζμα 4 – Διαχείριςθ πλθροφοριών - Google Drive
Αρκετζσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ Web παρζχουν τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ,
κοινισ χριςθσ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και μερικζσ από αυτζσ προςφζρουν
ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ και ςυν-δθμιουργίασ εγγράφων. Μολονότι δεν δθμιουργικθκαν
για τθν εκπαίδευςθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με πολλοφσ τρόπουσ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Το Google Drive είναι ζνα αντιπροςωπευτικό παράδειγμα μιασ διαδικτυακισ
εφαρμογισ, κατάλλθλο για διαχείριςθ πλθροφοριϊν. Πρόκειται για ζνα online
αποκθκευτικό χϊρο, ζνα ςφννεφο. Μζςα από αυτό, τα ζγγραφα μποροφν να ςταλοφν ι
να μοιραςτοφν με άλλουσ χριςτεσ. Ζνα ακόμα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό είναι θ
δθμιουργία κοινϊν εγγράφων, υπολογιςτικϊν φφλλων, παρουςιάςεων, κουίη και
ερωτθματολογίων.
Ωσ μία από τισ εφαρμογζσ Google είναι δωρεάν και λειτουργεί online. Δεν
απαιτείται εγκατάςταςθ ι αναβάκμιςθ. Επομζνωσ, δεν υπάρχει ανθςυχία για
προβλιματα ςυμβατότθτασ εφαρμογϊν ςε διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ. Απλϊσ απαιτείται
εγγραφι, θ οποία είναι δωρεάν, για να αποκτιςετε ζναν Λογαριαςμό Google.
Λειτουργεί ςυνεργατικά. Οι άνκρωποι μποροφν να εργάηονται ταυτόχρονα ςτο ίδιο
ζγγραφο με άλλουσ χριςτεσ, ςτουσ οποίουσ ζχουν δοκεί τα ανάλογα δικαιϊματα.
Επιπλζον, το ςφςτθμα διατθρεί ζνα αρχείο καταγραφισ αλλαγϊν, ϊςτε να
παρακολουκοφμε τθν πρόοδο των εγγράφων και να αξιολογοφμε τθ ςυμβολι του κάκε
μζλουσ τθσ ομάδασ δθμιουργίασ τουσ. Στθν πραγματικότθτα, είναι ζνα αντιπροςωπευτικό
παράδειγμα ενόσ παγκόςμιου ψθφιακοφ εργαλείου, το οποίο προςφζρει εναλλακτικζσ
λφςεισ για παιδαγωγικι και διδακτικι χριςθ ςε πλαίςιο ςυνεργατικισ μάκθςθσ.
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ ι μακθτζσ και να βελτιϊςει τθ
μακθςιακι διαδικαςία προςφζροντασ άμεςα ι ζμμεςα μακθςιακά αποτελζςματα και
ςυμβάλλοντασ ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ.
Είναι ιδιαίτερα χριςιμο για ζναν εκπαιδευτικό να ζχει αποκθκευμζνο το
θλεκτρονικό του υλικό και να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό ανά πάςα ςτιγμι και να αξιοποιεί
τισ ευκαιρίεσ του διαμοιραηόμενου εγγράφου για ςυνεργαςία και ςυν-διαμόρφωςθ.
Τζλοσ, του δίνεται θ δυνατότθτα να δθμιουργεί κουίη και ερωτθματολόγια, να διεξάγει
ζρευνεσ, να ςυλλζγει, να οργανϊνει, να διαχειρίηεται και να παρουςιάηει δεδομζνα. Οι
μακθτζσ μποροφν επίςθσ να δθμιουργιςουν κοινόχρθςτα ζγγραφα ςτο Google Drive και
να τα επεξεργαςτοφν μαηί για ζνα ζργο που τουσ ζχει ανατεκεί. Αυτό προάγει τθ
ςυνεργατικι μάκθςθ. Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρακολουκεί τθ διαδικαςία
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δθμιουργίασ και τθ ςυμβολι του κάκε μακθτι ςτο πλαίςιο των ανακεωριςεων που
καταγράφονται, κακϊσ και να ςυμμετζχει με τισ δικζσ του παρατθριςεισ.
Το κζμα αυτό ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να εξοικειωκοφν με
τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ λογαριαςμοφ Google, φόρτωςθσ και αποκικευςθσ ζγγραφων
ςτο Google Drive, διαμοιραςμοφ δεδομζνων με παροχι δικαιωμάτων επεξεργαςίασ,
παρακολοφκθςθσ ι/και ςχολιαςμοφ, δθμιουργίασ και διαχείριςθσ ςυνεργατικϊν
εγγράφων και παρουςιάςεων, φορμϊν για τθ δθμιουργία ερωτθματολογίων, ςυλλογισ
και παρουςίαςθσ δεδομζνων και αποτελεςμάτων ζρευνασ ι δθμιουργίασ online κουίη. Τα
παραπάνω κα αποτελζςουν τμιματα ξεχωριςτϊν υποκεμάτων, τα οποία κα αναλυκοφν
ςτθ ςυνζχεια, δθλαδι:
 Δθμιουργία λογαριαςμοφ Google και εξοικείωςθ με τα πιο βαςικά Google Apps
 Μεταφόρτωςθ, αποκικευςθ και οργάνωςθ δεδομζνων ςτο cloud (Google Drive)
 Δθμιουργία, διαχείριςθ, κοινι χριςθ, παραχϊρθςθ δικαιωμάτων χριςτθ και
ςυνεργαςία ςε κοινόχρθςτα ζγγραφα και παρουςιάςεισ
 Δθμιουργία, διαχείριςθ, κοινι χριςθ, παραχϊρθςθ δικαιωμάτων χριςτθ και
ςυνεργαςία ςε κοινόχρθςτεσ φόρμεσ Google. Λιψθ των ειςερχόμενων δεδομζνων.
 Παρακολοφκθςθ ιςτορικοφ ανακεωριςεων
 Δυνατότθτεσ για παιδαγωγικζσ χριςεισ του Google Drive
Παραδείγματα βίντεο που εμπνζουν και εξθγοφν
How to Use Google Drive/Beginners Tutorial
Τίτλοσ του βίντεο Πώσ να χρθςιμοποιιςετε το Google Drive/Μακιματα για αρχάριουσ
Πϊσ να χρθςιμοποιιςετε το Google Drive: Εξθγεί και δείχνει πϊσ να
ρυκμίςετε το λογαριαςμό ςασ, να μοιράηεςτε, να προςκζτετε ετικζτεσ, να
Περιγραφι του
αφινετε ςχόλια, να δθμιουργείτε φακζλουσ, ζγγραφα και υπολογιςτικά
βίντεο
φφλλα.
Σφνδεςμοσ
https://www.youtube.com/watch?v=cCZj5ojxRAA
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