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Εισαγωγή
Η ψηφιακή πολιτότητα μεταφέρει όλες τις πτυχές των συμβατικών εννοιών της δημοκρατικής πολιτότητας στην ψηφιακή
σφαίρα. Από τη μία πλευρά είναι τα δικαιώματα που συνδέονται με την πολιτότητα όπως το δικαίωμα ψήφου, η ελευθερία
του λόγου ή η πρόσβαση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, πληροφορίες και ευθύνες και από την άλλη πλευρά, ο σεβασμός των
δικαιωμάτων, των πεποιθήσεων και των άλλων απόψεων. Η πολιτική συμμετοχή πρέπει να διαμορφώνονται από χρήστες στο
Διαδίκτυο για να γίνουν ψηφιακοί πολίτες.
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Σύμφωνα με τον Mark Ribble, η Ψηφιακή Πολιτότητα αποτελείται1 από τρεις βασικές αρχές που τονίζουν την αλληλεξαρτώμενη δομή της ψηφιακής σφαίρας: τον σεβασμό στον εαυτό μας
και τους άλλους, την εκπαίδευση του εαυτού μας και των άλλων
και την προστασία του εαυτού μας και των άλλων.
Ο σεβασμός στον εαυτό μας και στους άλλους περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πτυχές:
• Ψηφιακή Συμπεριφορά - αναφέρεται στη σημασία της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η συμπεριφορά στην
ψηφιακή σφαίρα επηρεάζει άλλους. Σε ψηφιακό επίπεδο,
αυτή η πτυχή ονομάζεται επίσης Netiquette.

1 Ribble,

Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should
Know. 3rd ed (Online-ausg.). Eugene: International Society for Tech in Ed (EBLSchweitzer).
The nine aspects mentioned here are also listed by the Council of Europe in a similar
structure as “competence domains”.
(https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/key-domains)
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• Πρόσβαση - αναφέρεται στην ανάγκη να κατανοήσουμε
ότι η ψηφιακή τεχνολογία και οι αντίστοιχες ικανότητες
δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των ανθρώπων.
• Ψηφιακοί Νόμοι - αναφερόμενος στο γεγονός ότι το κράτος δικαίου στη διαλογική σφαίρα δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στην ίδια έκταση που ισχύει στον αναλογικό κόσμο.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για νομικό κενό για
το οποίο δεν ισχύουν κανόνες. Επομένως, οι βασικές αρχές του σεβασμού είναι ακόμη πιο σημαντικές, για παράδειγμα ζητώντας άδεια όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο
από άλλους.
Η εκπαίδευση του εαυτού σας και των άλλων περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πτυχές:
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• Ψηφιακός Αλφαβητισμός - αναφέρεται στην ικανότητα
χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, συλλογής πληροφοριών
και χρήσης. Η δυναμική ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ενημέρωση σε αυτόν
τον τομέα. Μια κρίσιμη πτυχή της ψηφιακής μάθησης είναι η προθυμία να συνεχίσει να μαθαίνει και να μεταδίδει
τη γνώση σε άλλους.
• Ψηφιακή Επικοινωνία - αναφέρεται στη σημασία της
σωστής επικοινωνίας για την κοινή χρήση πληροφοριών
και την παραμονή επαφή μέσω ψηφιακών καναλιών
• Ψηφιακό Εμπόριο - αναφέρεται στην αυξανόμενη χρήση
εργαλείων για online αγορές και άλλους τύπους εμπορίου.
Η εύρεση των σωστών αντικειμένων και η τήρηση των οικολογικών και κοινωνικών προτύπων. Όπως επίσης και η
προσοχή για την προστασία των δεδομένων σας είναι μια
δύσκολη διαδικασία. Η κοινή χρήση της εμπειρίας σας
μπορεί να βοηθήσει άλλους να το κάνουν.
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Η προστασία του εαυτού σας και των άλλων περιλαμβάνει τις
πτυχές:
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• Ψηφιακά Δικαιώματα και ευθύνες - αναφέρεται στο γεγονός ότι η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων φέρνει
επίσης ευθύνες. Για να συμβάλουμε σε ένα ασφαλές και
ευχάριστο ψηφιακό περιβάλλον για όλους, είναι ζωτικής
σημασίας ο καθένας να αναγνωρίσει την ευθύνη να παραμείνει ασφαλής και να υποστηρίξει τους άλλους να το πράξουν.
• Ψηφιακή Ασφάλεια - αναφέρεται στη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των προσωπικών σας πληροφοριών.
• Υγεία και ευεξία - αναφέρεται σε μια ισορροπία μεταξύ
της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και σημαντικών πτυχών
του αναλογικού κόσμου, όπως να ξοδεύετε χρόνο έξω ή
χρόνο με φίλους και συγγενείς.
Το προαναφερθέν αλληλεξαρτώμενο σύστημα της ψηφιακής
σφαίρας μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια τεχνολογική σύνδεση των μεμονωμένων ατόμων που δημιουργούν ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και μοιράζονται πληροφορίες. Υπό αυτήν την έννοια χρησιμεύει ως παράλληλη δομή στο κοινωνικό περιβάλλον του αναλογικού κόσμου. Η μετάβαση πολλών πτυχών της καθημερινής μας ζωής
στην ψηφιακή σφαίρα βασίζεται στο γεγονός ότι προσφέρει εργαλεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης εύκολα και ταχύτερα από
ποτέ.
Η δυνατότητα χρήσης αυτών των εργαλείων αποτελεσματικά
και αποδοτικά δεν αναφέρεται μόνο σε ψηφιακές δεξιότητες
για τη λειτουργία υλικού και λογισμικού. Η Ψηφιακή Πολιτότητα περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα χρήσης ψηφιακής τε-
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χνολογίας για να συμβάλει σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν κοινωνικά, να εργάζονται συλλογικά ή να συμμετέχουν πολιτικά.
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα αντιμετωπίζουν το Facebook ως ένα κοινωνικό δίκτυο που παρέχει πολλές δυνατότητες για κοινωνική και πολιτική αλληλεπίδραση. Όλοι οι μαθητές χρειάζονται λογαριασμό Facebook και
πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες του
Facebook (βλ. Ενότητα 3).
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Η εκπαιδευτική στρατηγική πίσω από αυτήν την ενότητα είναι
προσανατολισμένη προς την έννοια της Ψηφιακής Εκπαίδευσης Πολιτότητας2 με στόχο να εξοπλίσει τους μαθητές με τις ικανότητες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σύμφωνα με ορισμένα δικαιώματα και ευθύνες. Από τη μία πλευρά, αυτή η
στρατηγική περιλαμβάνει ψηφιακές ικανότητες όπως πληροφορίες και γνώση δεδομένων, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά περιλαμβάνει ικανότητες υπηκοότητας όπως ψηφιακή συμμετοχή, ψηφιακά δικαιώματα και
ευθύνες, ψηφιακό νόμο και ψηφιακή συμπεριφορά. Αυτές οι ικανότητες τίθενται σε ισχύ όταν οι μαθητές κάνουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

2

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true
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Θέμα 1: Δημιουργία σελίδας στο Facebook
Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να δημιουργήσει ένα blog
στο Facebook που ασχολείται με δημόσια θέματα που συνδέονται με τοπικές θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους. Το ιστολόγιο θα δημιουργηθεί ως σελίδα Facebook και θα
ανανεώνεται από τους εκπαιδευόμενους .
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Δεδομένου ότι το Facebook είναι ένα διαδεδομένο κοινωνικό
δίκτυο, παρέχει όλες τις δυνατότητες δημιουργίας των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το ιστολόγιο. Παρ 'όλα αυτά, ένα
κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook επικρίθηκε συχνά λόγω
προβλημάτων με την ασφάλεια των δεδομένων ή διαιωνίζεται
από αρνητικές κρητικές όπως η ρητορική μίσους. Η ομάδα μαθητών θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το κοινωνικό δίκτυο
μόνο εάν συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες. Εάν όχι, ένα blog
μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε σελίδες όπως WordPress,
Blogger, Wix, Weebly, Medium ή Ghost.
Σε σύγκριση με άλλους ιστότοπους για ιστολόγια (blogs), το Facebook παρέχει την ευκαιρία να μοιραστείτε περιεχόμενο διαδικτυακά με τους ακόλουθους σας. Η διαχείριση της σελίδας Facebook μπορεί να γίνει από ένα ή περισσότερα μέλη. Αυτό δίνει
στην ομάδα την ευκαιρία να παράγει περιεχόμενο για την κοινότητα. Το περιεχόμενο μπορεί να γραφτεί ως ανάρτηση που
περιέχει εικόνες, απλό κείμενο ή βίντεο. Μπορούν επίσης να
δημιουργηθούν εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να προσκληθούν μέλη. Οι χρήστες μπορούν να ανταποκριθούν στο περιεχόμενο με επισημάνσεις "μου αρέσει" ή σχόλια. Μέσω αυτής της
διαδραστικότητας, η σελίδα κερδίζει δημοτικότητα.
Ωστόσο, μια σελίδα Facebook δεν χρησιμοποιείται μόνο για τη
δημιουργία νέου περιεχομένου, αλλά και για τη διαχείριση βασικών πληροφοριών. Εδώ μπορούν οι χρήστες να διαβάσουν
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πληροφορίες σχετικά με την ομάδα που δημιούργησε τη σελίδα, να δουν σύντομες περιγραφές και στοιχεία επικοινωνίας
και να βρουν τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπο. Όπως και με ένα
ιδιωτικό προφίλ, μπορεί να δημιουργηθεί μια φωτογραφία
προφίλ και μια φωτογραφία εξωφύλλου. Ένα άλλο πλεονέκτημα των σελίδων Facebook είναι η δομή των πληροφοριών.
Αυτό απευθύνεται κυρίως στη χρηστικότητα, καθώς ο χρήστης
μπορεί να δει γρήγορα και διαισθητικά πού βρίσκεται το περιεχόμενο.
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Υπάρχουν εσωτερικές δομές πλοήγησης που οδηγούν σε στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή και εκδηλώσεις μιας σελίδας. Τα νέα άρθρα παρουσιάζονται απευθείας στην αρχική
σελίδα. Επομένως, ο χρήστης λαμβάνει πάντα το πιο πρόσφατο
περιεχόμενο κατά την είσοδο στον ιστότοπο. Το μειονέκτημα
των σελίδων του Facebook είναι ότι είναι σημασιολογικά πολύ
μονόπλευρες.
Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο αποστολέα σε δέκτη δεν έχει ακόμη μετατραπεί
Συμβουλές για τους μαθητές:
πλήρως στο μοThe help-page of facebook available at
ντέλο αποστολέα
https://www.facebook.com/help/
σε αποστολέα. Οι
provides support for many elements
επιθυμητές σημαthat are included in this module.
σίες στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί εδώ. Αν και οι χρήστες μπορούν να απαντήσουν σε δημοσιεύσεις στο Facebook, η εταιρεία καταργεί το
θέμα μέσω της ανάρτησης. Εκτός από αυτήν την επιλογή, ο πελάτης μπορεί επίσης να γράψει κριτικές ή να υποβάλει ερωτήσεις στην ομάδα που δημιούργησε τη σελίδα.

Αντίληψη της Facebook σελίδας ως mind-map - εύκολη
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Διάρκεια: 45-90 λεπτά
Σύνθεση
Ομαδική εργασία στην τάξη ή σε μια εικονική συνάντηση με καθοδήγηση ή συντονισμό από τον καθηγητή. Η μαθησιακή ομάδα χρειάζεται ένα χαρτοπίνακα ή έναν λευκό πίνακα για να
δημιουργήσει έναν χάρτη σκέψης. Σε μια εικονική ρύθμιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδικτυακά εργαλεία όπως το MiroMindmap, το Zoom, το Wisemapping, το Xmind ή το Semantik.
Κύριες πτυχές
• Συζήτηση του κύριου θέματος της σελίδας
• Συζήτηση συνδέσεων με πολιτικά θέματα, δημόσια ή τοπικά μήνυση
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Βήμα 1 - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ο δάσκαλος καταγράφει βασικές ερωτήσεις σχετικά με την εννοιολογική απομόνωση της σελίδας. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ποια είναι η τοπική πτυχή στην οποία πρέπει να εστιάσει
η σελίδα μας;(δρόμος, γειτονιά, χωριό, πόλη, περιοχή, τοπίο ..);
• Ποια θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν; (πολιτικά ζητήματα, τρέχοντα προβλήματα, πολιτιστικές πτυχές, θέματα
των κατοίκων ..)
• Ποιος τύπος περιεχομένου θα δημοσιευτεί στη σελίδα;(κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, podcast, σύνδεσμοι η απόφαση πρέπει να προσανατολίζεται στις ψηφιακές
δεξιότητες των εκπαιδευομένων)
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Βήμα 2 - Δημιουργία του mind map
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν μια ομαδική συζήτηση σχετικά με αυτές τις ερωτήσεις. Οι ιδέες και τα αποτελέσματα καταγράφονται ως χάρτης σκέψης από τον δάσκαλο ή
τον μαθητή. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο δάσκαλος τραβά
μια φωτογραφία του mind-map ή αποθηκεύει το mind-map ως
ψηφιακή εικόνα και τον στέλνει σε όλους τους συμμετέχοντες.
Είναι επίσης εφικτό να δημιουργήσετε ένα mindmap με εφαρμογές, όπως το Miro-Mindmap, το Zoom, το Wisemapping, το
Xmind ή το Semantik.
Παράδειγμα ενός mind-map ως βασικής δομής της σελίδας Facebook:
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Δημιουργία σελίδας Facebook – μέτριας δυσκολίας
Διάρκεια: 45 λεπτά
Σύνθεση
Αρχική δημιουργία της σελίδας Facebook στην ομάδα και η προσθήκη περιγραφικών πληροφοριών, ακολουθούμενη από μεμονωμένα βήματα εργασίας, με καθοδήγηση όταν χρειάζεται.
Κύριες πτυχές
• Ανάθεση ρόλων για τη διαχείριση της σελίδας
• Διανομή εργασίας για τη σελίδα Facebook,
• Προσθήκη πληροφοριών στη σελίδα Facebook
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Βήμα 1 - Αρχική δημιουργία
Αρχικά ο δάσκαλος δημιουργεί τη σελίδα Facebook κάνοντας
κλικ στο "Δημιουργία" και "Σελίδα".
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Τώρα απαιτούνται αρχικές πληροφορίες. Ο καθηγητής εισάγει
το όνομα της σελίδας, επιλέγει μια κατηγορία και προσθέτει μια
σύντομη περιγραφή με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις των
μαθητών.

13

This project has been
withbeen
support
from
This funded
project has
funded
with support from
the European
This publication
reflects the
the European Commission.
This Commission.
publication reflects
the
views only
theCommission
author, and the
Commission
cannot be
views only of the author,
andofthe
cannot
be
anybe
use
whichofmay
held responsible forheld
anyresponsible
use whichfor
may
made
the be made of the
information
contained therein.
information contained
therein.

Στη συνέχεια ο δάσκαλος προσθέτει όλους τους μαθητές ως
διαχειριστές μεταβαίνοντας προς τα κάτω στην αριστερή
πλευρά, κάνοντας κλικ στο "Ρυθμίσεις (Settings)", στη συνέχεια
κάνοντας κλικ στο "Ρόλοι σελίδας (Page Roles)" και στη συνέχεια εισάγοντας τα ονόματα χρήστη όλων των μαθητών.
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Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν όλες τις πτυχές της
σελίδας. Μπορούν να δημοσιεύσουν και να στείλουν μηνύματα
Messenger ως Σελίδα, να απαντήσουν και να διαγράψουν σχόλια στη σελίδα, να δημοσιεύσουν από το Instagram στο Facebook, να δημιουργήσουν διαφημίσεις, να δουν ποιος δημιούργησε μια ανάρτηση ή σχόλιο, να δει πληροφορίες και να εκχωρήσει ρόλους σελίδας.
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Βήμα 2 - Περαιτέρω περιγραφή
Τώρα η σελίδα χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να
δείξει στους επισκέπτες τι είναι. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες κάνοντας κλικ στο "Συμπληρώστε τις πληροφορίες της
σελίδας σας (Complete your Page information)".
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Πολλές πτυχές που ζητά το Facebook, όπως ένας αριθμός τηλεφώνου ή οι ώρες λειτουργίας μπορούν να παραλειφθούν, καθώς είναι πιο κατάλληλες για επαγγελματικές σελίδες. Ωστόσο,
είναι χρήσιμο να προσθέσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια πιο λεπτομερή περιγραφή, την τοποθεσία
και το στίγμα-αποτύπωμα.
Η εικόνα προφίλ και η ταπετσαρία μπορούν να αλλάξουν κάνοντας
κλικ
στα
σύμβολα
της
κάμερας.
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Τώρα οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν μια ομαδική συζήτηση στην
οποία διανέμονται οι εργασίες για την προσθήκη αυτών των
πληροφοριών, ο καθηγητής σημειώνει την απόφαση και παρέχει στους μαθητές τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Δημιουργία περιεχομένου - εύκολο
Διάρκεια: 45-90 λεπτά
Σύνθεση
Μετά τη δημιουργία της σελίδας και την προσθήκη περαιτέρω πληροφοριών, όλοι οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν την πρώτη τους ανάρτηση, με βάση τις αποφάσεις
της πρώτης ομαδικής συζήτησης.
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Κύριες πτυχές
• Δημιουργία περιεχομένου για τη σελίδα Facebook
• Παρουσίαση και συζήτηση του περιεχομένου
Παρουσίαση και συζήτηση του περιεχομένου

Βήμα 1 - Δημιουργία του περιεχομένου
Συνιστάται να επιλέξετε ένα άτομο που δημιουργεί μια αρχική
ανάρτηση ως επίσημη έναρξη της σελίδας για να καλωσορίζει
τους επισκέπτες και να περιγράφει τον σκοπό της σελίδας. Το
Facebook προσφέρει την επιλογή καρφιτσώματος μιας ανάρτησης, έτσι ώστε να είναι πάντα ορατή στο πάνω μέρος της σελίδας.
Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές εργάζονται στον υπολογιστή τους
και δημιουργούν την ανάρτησή τους. Μπορεί να είναι κείμενο
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άλλων τύπων περιεχομένου, όπως φωτογραφίες, βίντεο, podcast ή συνδυασμός διαφόρων μορφών. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν το περιεχόμενό τους στον υπολογιστή τους. Το κείμενο μπορεί να αντιγραφεί στη συνέχεια στο
πλαίσιο του Facebook, οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποθηκευτούν ως .jpg, βίντεο ή επεισόδια podcast ως .mp4. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι οι μαθητές δεν πρέπει να δημοσιεύουν περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από κάποιον άλλο χωρίς
να πάρουν την άδεια. Εάν οι μαθητές χρειάζονται περισσότερο
χρόνο για να δημιουργήσουν ένα πιο περίπλοκο περιεχόμενο, ο
δάσκαλος θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το επιτρέψει.

Βήμα 2 - Παρουσίαση του περιεχομένου
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Τώρα όλοι οι μαθητές δείχνουν τα αποτελέσματά τους στην ομάδα που είτε αποδεικνύει το περιεχόμενο είτε εκφράζει τη ζήτηση για αλλαγές. Ο δάσκαλος πρέπει να μετριάσει τη συζήτηση.

Βήμα 3 - Δημοσίευση του περιεχομένου
Οι μαθητές πρέπει απλά να κάνουν κλικ στο "Δημιουργία ανάρτησης"

Το κουμπί "Feeling / Activity" επιτρέπει την προσθήκη Emoji, το
κουμπί Photo / Video επιτρέπει την προσθήκη εικόνων ή βίντεο.
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Τώρα που η σελίδα είναι γεμάτη με πληροφορίες και περιεχόμενο, ο επόμενος στόχος θα είναι η προσέγγιση των επισκεπτών.
Θέμα 2: Κοινοποίηση πληροφοριών και σχολιασμός
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Μετά τη δημιουργία της σελίδας στο Facebook, οι τρεις δραστηριότητες αυτού του θέματος ασχολούνται με την κοινή χρήση
του περιεχομένου που δημιουργήθηκε προηγουμένως σε εξωτερικούς ιστότοπους, τη σύνδεση εξωτερικού περιεχομένου στη
σελίδα και τη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή στο προηγούμενο
θέμα, οι δραστηριότητες των χρηστών στα κοινωνικά μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν ακατάλληλη συμπεριφορά, όπως ρητορική μίσους ή διακρίσεις. Είναι ένας στόχος αυτού του θέματος
να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με αυτό το θέμα και
να τους φέρει στη θέση χρήσης του κοινωνικού δικτύου σύμφωνα με τις αρχές της ψηφιακής πολιτότητα. Αυτό σημαίνει να
απέχετε από την προσβολή άλλων ανθρώπων, να δηλώνετε γεγονότα χωρίς πηγή ή να δημοσιεύετε υλικό που προστατεύεται
από πνευματικά δικαιώματα. Αντ 'αυτού, οι εκπαιδευόμενοι
πρέπει να έχουν κίνητρο να δημοσιεύουν το δικό τους περιεχόμενο και να ενεργούν με ευγένεια και υπευθυνότητα.
Εννοιολογική στρατηγική προσέγγισης - εύκολη
Διάρκεια: 45 λεπτά
Σύνθεση
Ομαδική εργασία στην τάξη ή σε μια εικονική συνάντηση με καθοδήγηση ή συντονισμό από τον καθηγητή. Η μαθησιακή ομάδα χρειάζεται ένα λευκό πίνακα για να δημιουργήσει έναν
mind-map. Σε μια εικονική ρύθμιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδικτυακά εργαλεία όπως το "Miro Mind-Map".
Κύριες πτυχές
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• Συζητώντας την επιθυμητή προσέγγιση της σελίδας
• Συζητώντας τις επιθυμητές συνδέσεις με άλλες σελίδες, ομάδες ή ιστότοπους
Βήμα 1 - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ο δάσκαλος καταγράφει βασικές ερωτήσεις σχετικά με την εννοιολογική έγκριση της στρατηγικής προσέγγισης. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

19

• Ποια άτομα ή χρήστες του Facebook θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τη σελίδα μας;
(Τοπικοί κάτοικοι, άτομα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα,
άλλες σελίδες ή ομάδες φαξ-βιβλίου)
• Υπάρχουν ορισμένοι τύποι ανθρώπων, όπως οι υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν;
• Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ομάδες ανθρώπων;
(Απευθείας στο Facebook, μέσω email, τηλεφώνου, προσωπικές επαφές)
• Τι πρέπει να κάνουν αυτά τα άτομα;
(Να επισκεφτούν τη σελίδα, να ακολουθήσουν τη σελίδα,
σχολιάζοντας, αξιολογώντας περιεχόμενο, ενεργώντας ως
πολλαπλασιαστές για να προσελκύσετε περισσότερα άτομα, ενεργεί στον πραγματικό κόσμο)
• Ποιες δυνατότητες του Facebook μπορούν να υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους;
(Ρύθμιση εκδηλώσεων, κοινή χρήση φωτογραφιών)

Βήμα 2 - Δημιουργία του Mind-Map
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Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν μια ομαδική συζήτηση σχετικά με αυτές τις ερωτήσεις. Οι ιδέες και τα αποτελέσματα καταγράφονται ως χάρτης σκέψης (mind-map) από τον
δάσκαλο ή τον μαθητή. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο δάσκαλος τραβά μια φωτογραφία του χάρτης σκέψης (mind-map)
ή αποθηκεύει το χάρτης σκέψης ως ψηφιακή εικόνα και την
στέλνει σε όλους τους συμμετέχοντες.

Παράδειγμα:
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Κοινοποίηση πληροφορίων και σχολιασμός – μέτριας δυσκολίας
Διάρκεια: 45-90 λεπτά
Σύνθεση
Μεμονωμένα βήματα εργασίας, με προηγούμενες οδηγίες βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης δραστηριότητας και
καθοδήγησης όταν χρειάζεται.
Κύριες πτυχές
• Κοινή χρήση περιεχομένου από τη σελίδα σε άλλες σελίδες ή ομάδες
• Σύνδεση εξωτερικού περιεχομένου στη σελίδα
• Δημιουργία εκδηλώσεων
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Βήμα 1 - Κατανομή της εργασίας
Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης δραστηριότητας,
ο δάσκαλος δημιουργεί μια ομαδική συζήτηση, στην οποία τα
καθήκοντα του τρόπου προσέγγισης κατανέμονται εξίσου στις
ομάδες-στόχους. Σε κάθε μαθητή πρέπει να δοθεί το καθήκον
να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Η κατανομή πρέπει να επικεντρώνεται στις δεξιότητες και τις προτιμήσεις των μαθητών.
Βήμα 2 - Προσέγγιση
Με βάση την κατανομή των καθηκόντων όλοι οι μαθητές ενεργούν ανάλογα με το σχέδιο προσέγγισης. Στη συνέχεια αναφέρουν στην ομάδα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
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Κοινή χρήση περιεχομένου:
Μετά τη δημιουργία μιας ανάρτησης, μπορεί να κοινοποιηθεί
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί παρακάτω. Η ανάρτηση
μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλη ομάδα ή σελίδα στο Facebook.
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε επίσης να μοιραστείτε περιεχόμενο
από άλλες σελίδες ή ομάδες με τη δική σας σελίδα.
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Δημιουργία εκδηλώσεων:
Στην κορυφή της σελίδας σας στο Facebook, η καρτέλα «Εκδηλώσεις» εμφανίζει όλες τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη σελίδα σας και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων.
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Afterwards it has to be decided if the events takes place online
or offline and if the event will be commercially.
To gain attention for the Facebook page it is recommended to
create a free-of-charge online event. Facebook also features the
option to be connected to applications like Zoom, so that you
can provide an online stream that reaches the followers of the
page.
By filling out the event details as detailed as possible it is made
sure that the potential participants have a clear picture on
what the event is about.
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Σχολιασμός και συζήτηση - δύσκολο
Διάρκεια: Σε εξέλιξη
Σύνθεση
Αυτόνομη εργασία μετά τη λήψη οδηγιών από τον δάσκαλο.
45 λεπτά
Κύριες πτυχές
• Συζήτηση κατευθυντήριων γραμμών για εποπτεία, σχολιασμό και συζήτηση σε ψηφιακές ρυθμίσεις
• Εξάσκηση συντονισμού, σχολιασμού και συζήτησης στη
σελίδα του Facebook
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Βήμα 1 - Οδηγίες για σχόλια και συζητήσεις
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Αρχικά, ο δάσκαλος πρέπει να σκιαγραφήσει τις βασικές αρχές
του μετριοπαθούς, σχολιασμού και συζήτησης στο Facebook.Στο παράδειγμά μας λάβαμε ήδη ένα σχόλιο στην αρχική
μας ανάρτηση.
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Χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα μπορεί να αντιδράσετε
ευγενικά, να πατήσετε ‘like’ δηλαδή ότι σας αρέσει το σχόλιο
και να ξεκινήσει μια συζήτηση με τον επισκέπτη κάνοντας κλικ
στο "Απάντηση (Reply)".
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Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε σχόλια που περιέχουν διακριτικό περιεχόμενο.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια σαφής αντίδραση που να περιλαμβάνει μια δήλωση γιατί τέτοιες μορφές
ρητορικής μίσους και διακρίσεων δεν είναι ανεκτές.
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Σε σοβαρές περιπτώσεις όπως αυτή του παραδείγματος, το
σχόλιο μπορεί να διαγραφεί κάνοντας κλικ στις τρεις κουκκίδες
στη δεξιά πλευρά της ανάρτησης και στη συνέχεια στο "Διαγραφή (delete)".
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Στη συνέχεια, συνιστάται να προσθέσετε ένα σχόλιο που εξηγεί
γιατί διαγράφηκε το σχόλιο.
Βήμα 2 - Εποπτεία, σχολιασμός και συζήτηση
Μετά από αυτήν την εισαγωγή, όλοι οι μαθητές καλούνται να
συντονίσουν, να σχολιάσουν και να συζητήσουν στη σελίδα σε
σχέση με τις προαναφερθείσες οδηγίες. Σε μεγαλύτερη ομάδα
συνιστάται να προγραμματίζετε αυτές τις δραστηριότητες, ώστε
ένα μέλος της ομάδας να είναι υπεύθυνο για εποπτεία, σχολιασμό και συζήτηση για μία εβδομάδα.
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Συμπέρασμα
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Η Ψηφιακή Πολιτότητα βασίζεται σε συμβατικές έννοιες της πολιτότητας, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στο ψηφιακό περιεχόμενο. Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook είναι μόνο μία
πτυχή του ψηφιακού κόσμου, όπου οι άνθρωποι συνδέονται
και ξεκινούν διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι γενικές ψηφιακές ικανότητες που συνδέονται με την ψηφιακή πολιτότητα δεν πρέπει μόνο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά στη
ψηφιακή αποτελεσματική χρήση, αλλά και να τους επιτρέψουν
να προβληματιστούν για τις αρνητικές πτυχές της ψηφιακής
σφαίρας, όπως διακρίσεις, ρητορική μίσους ή ακόμα και για
τους πιθανούς κινδύνους των προσωπικών δεδομένων. Οι δυναμικές διαδικασίες τεχνικής ανάπτυξης απαιτούν μια συνεχή
ενημέρωση των ψηφιακών ικανοτήτων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεχών μαθησιακών διαδικασιών στον ψηφιακό
κόσμο. Αυτή η ενότητα καθώς και οι άλλες ενότητες του All4Inclusion στοχεύουν στην εκμάθηση των ψηφιακών ικανοτήτων
στους ηλικιωμένους ώστε βιώσουν την ψηφιακή σφαίρα με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.
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Επιπλέον πηγές:
 The book “Digital Citizenship in Schools” by Mike Ribble that outlines a concept of Digital Citizenship for educational purposes.
-> Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should Know. 3rd ed (On-line-ausg.). Eugene:
International Society for Tech in Ed (EBL-Schweitzer).
 The text “Being Digital Citizens” by Enging Isin and Evelyn Ruppert
that explains the concept of Digital Citizenship
-> Isin, Engin; Ruppert, Evelyn (2015): Being digital citizens. London, New York: Rowman & Littlefield International. Online
verfügbar unter
http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051473.
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 NY Times Article about the movie “The Social Dilemma” which
deals with negative aspects of social networks, like Facebook
-> https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-social-dilemma-review.html
 A collection of teaching material about Digital Citizenship at the
homepage of the Council of Europe
-> https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
 The text “Social Media and Political Participation: Are Facebook,
Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?” by
Robin Effing, Jos van Hillegersberg and Theo Huibers, that critically
reflects on the connection between social networks and political
participation
-> https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-233333_3
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