
 

«Σχέδιο παρουσίασης μικροδιδασκαλίας» 

 

Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Προφίλ/αριθμός εκπαιδευομένων: Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 
(10-12 άτομα) 

Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας: 

Γνώσεις: 

Α) να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τι σημαίνει προσωπικά δεδομένα και 
ποια είναι αυτά 

Β) να κατανοήσουν ποια δεδομένα καλούνται ευαίσθητα 

Γ) να κατανοήσουν γιατί και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να προστατέψουν τα προσωπικά 
τους δεδομένα 

Δεξιότητες: 

Α) να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα προσωπικά από τα ευαίσθητα δεδομένα   

Β) να γνωρίζουν πώς να τα προστατέψουν 

Στάσεις: 

Α) να νιώθουν ασφαλείς ότι μπορούν να διακρίνουν τα ευαίσθητα και προσωπικά τους 
δεδομένα  

Β) να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη γνωστοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων 

 

 

 

 

 

 



Θέματα (Υπο-ενότητες) Μικροδιδασκαλίας 

 

α/α Θέματα (Υπο-
ενότητες) 

Διάρκεια 
κάθε 

υποενότητας 
(σε λεπτά) 

Εκπαιδευτικές 
Τεχνικές για 

κάθε 
υποενότητα 

 

Εκπαιδευτικά μέσα για κάθε υπο-ενότητα 

1. Εισαγωγή 
αναφορικά με 
την έννοια των 
προσωπικών 
δεδομένων 

15 Συζήτηση – τι 
είναι τα 

προσωπικά 
δεδομένα; Θα 

μπορούσατε να 
δώσετε κάποια 
παραδείγματα; 

Που τα 
συναντάμε 

κυρίως; 
 

 
Λευκός πίνακας/χαρτιά & μολύβια 

 

2. Τι είναι τα 
προσωπικά 
δεδομένα; 

 
Τι σημαίνει 

‘επεξεργασία 
προσωπικών 
δεδομένων’; 

 

20 Εισήγηση Παράρτημα Ι 
(τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, διάκριση σε 

‘απλά’ και ‘ευαίσθητα’, τι σημαίνει 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) 

3. Διάκριση 
ανάμεσα σε 
‘απλά’ και 

‘ευαίσθητα’ 
δεδομένα  

 

15 Εργασία σε 
ομάδες, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι 

καλούνται να 
αναγνωρίσουν 

ποια από τα 
δεδομένα 

χαρακτηρίζονται 
ως ‘απλά’ και 

ποια ως 
‘ευαίσθητα’ 

Φωτοτυπίες (π.χ. παραδείγματα δεδομένων 
και διάκριση ανάμεσα σε ‘απλά’ και 

ευαίσθητα) 
 

 
Απλά προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου 
(IP address), δραστηριότητες/χόμπι, στοιχεία 
θέασης/ διαβάσματος αρχείων, τα στοιχεία 
που αφορούν λήψεις/ παραγγελίες αρχείων 
ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα.  

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: συμμετοχή 
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις/πολιτικές-
κοινωνικές ομάδες, ποινικό μητρώο, ερωτικές 
προτιμήσεις, πολιτικά φρονήματα, κτλ. 

 
4. Δραστηριότητα  20 Εργασία σε 

ομάδες, όπου οι 
(Κόλλες, πολύχρωμα μολύβια)  



εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να 

μοιραστούν τις 
σκέψεις τους 
αναφορικά με 

την έννοια 
‘Ιδιωτικότητα’. 
Στη συνέχεια  

  

Πάνω στην κόλλα θα υπάρχει ο τίτλος 
΄Ιδιωτικότητα’ και οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να μοιραστούν τις σκέψεις τους.  
Ενδεικτικές ερωτήσεις: 
i.τι σημαίνει ιδιωτικότητα – επιλέγω τι 
δημοσιεύω 
ιι. Προστασία προσωπικής/ιδιωτικής ζωής 
ιιι. Πόσο διαρκούν όλα όσα δημοσιεύω; Τι 
συνέπειες μπορεί να έχουν; 
iv. διαδίκτυο/μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ 
facebook) – ποιος μπορεί να τα δει; Τι θα 
πρέπει να αποφεύγω να δημοσιεύω (πχ 
προσωπικές φωτογραφίες, φωτογραφίες 
ανηλίκων, δεδομένα τοποθεσίας, κτλ) 

 
5. Ανακεφαλαίωση 10 Εισήγηση – τι 

θα πρέπει να 
θυμάμαι 

Ασπροπίνακας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ως ‘δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα’ εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα 
ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων), τα οποία διακρίνονται 
σε απλά δεδομένα και δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα).   

 
Τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συνίστανται σε στοιχεία 
αναγνώρισης είτε να αναφέρονται σε ενδιαφέροντα - συνήθειες/ δεδομένα ακαδημαϊκής 
δραστηριότητας/ δεδομένα θέσης κ.λπ., τα οποία να συνδέονται με συγκεκριμένο πρόσωπο. 
 

Ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα δεδομένα) είναι τα δεδομένα που 
αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην 
κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς 
και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. 
 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: 

 Συλλογή 
 Καταχώρηση/οργάνωση 
 Διάρθρωση/αποθήκευση 
 Τροποποίηση/χρήση/διαβίβαση 
 Αναζήτηση/ανάκτηση 
 Διάθεση/συσχέτιση 
 Διαγραφή/καταστροφή 

Παράδειγμα: Η συμπλήρωση μίας φόρμας υποβολής ερωτήματος από τον χρήστη μιας 
ιστοσελίδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το email του επισκέπτη, 
συνιστά ενέργεια ‘επεξεργασίας’ από το λήπτη του ερωτήματος/ διαχειριστή φορμών 
συμπλήρωσης. 

Πηγές: https://legal.heal-link.gr/index.php/sensitive-personal-data 

            https://www.dpa.gr/el/mikroi_polites_proswpika_dedomena 

https://legal.heal-link.gr/index.php/sensitive-personal-data

