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Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς στις Διαδικτυακές
Ταυτότητες: Το έργο IDentifEYE ξεκίνησε!
Το έργο IDentifEYE
Το IDentifEYE είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει εκπαιδευτικούς, ώστε να
προσεγγίσουν τους μαθητές, διδάσκοντας
τους θέματα σχετικά με τις διαδικτυακές
ταυτότητες και τους κινδύνους που
ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο
είναι
ένα
σπουδαίο
εργαλείο
που
προσφέρει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες
στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την
κοινωνική ζωή. Όμως, τα παιδιά σήμερα
εκτίθενται σε πολλαπλούς διαδικτυακούς
κινδύνους επειδή δεν αντιλαμβάνονται
πλήρως την σχετικότητα των δεδομένων.
Οι μαθητές είτε αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε αγνώστους, είτε εσφαλμένα
πιστεύουν ότι η διαδικτυακή ταυτότητα των άλλων ανταποκρίνεται στην καθαυτή πραγματικότητα. Και
οι δύο αυτές συμπεριφορές τα καθιστούν ευάλωτα σε τρίτα μέρη με δυνητικά κακόβουλες προθέσεις.
Επομένως, η βέλτιστη στρατηγική που μπορεί να υλοποιηθεί με στόχο την προστασία των παιδιών, είναι
η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τους οποίους τα παιδιά ήδη εμπιστεύονται, ώστε να τους
καθοδηγήσουν με ασφάλεια στο αντικείμενο των διαδικτυακών ταυτοτήτων.
Ποια είναι τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς;
Οι εκπαιδευτικοί θα:
 Αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις στα θέματα των διαδικτυακών ταυτοτήτων και της
ασφάλειας στο Διαδίκτυο,
 Επωφεληθούν ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα συνδυάζει διδακτικές μεθοδολογίες και
οδηγίες χειρισμού πολυμεσικού υλικού, που θα διατίθενται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή,
 Αποτελέσουν μέλη ενός διεθνούς δικτύου προσανατολισμένο σε αυτά τα θέματα,
 Είναι σε θέση να διδάξουν την νέα διδακτική μεθοδολογία αυτόνομα.
Πώς θα επωφεληθούν οι εκπαιδευτικοί;
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος
που θα συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής (Επαυξημένη Πραγματικότητα) καθώς και έγκυρες διδακτικές
προσεγγίσεις.
Περισσότερα για το IDentifEYE…

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.id-eye.eu ή
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@id-eye.eu.
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