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«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» 
 
 



 

• Εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν: 

Αναγνωστοπούλου Ασημούλα (ΠΕ70) 

Γκέκας Κωνσταντίνος (ΠΕ 19) 

Κοκμοτού Κωνσταντίνα (ΠΕ70) 

Νικολακόπουλος Δημήτριος (ΠΕ70) 

• Τάξη: ΣΤ 

• Τμήματα:ΣΤ’1 ΚΑΙ ΣΤ’2 

 



• Το κάθε τμήμα ήταν χωρισμένο σε 6 ομάδες που 
δούλευαν ομαδοσυνεργατικά είτε μέσα στην 
τάξη είτε στην αίθουσα του εργαστηρίου των 
υπολογιστών. 



Επιλέξαμε το θέμα αυτό … 

 

με αφορμή την ολοένα και πιο συχνή χρήση 
από τους μαθητές μας διαφόρων 
υπηρεσιών του διαδικτύου. 



Η δράση μας  … 
 1η δραστηριότητα 

 



2η δραστηριότητα 



3η δραστηριότητα 

• Κάθε ομάδα συγκεντρώνει το υλικό της για το θέμα που 
επεξεργάζεται: 

• - Τι είναι το διαδίκτυο; 
• - Πότε, πού και από ποιους δημιουργήθηκε; 
• - Ταχύτητα/hardware/software 
• - Μέρη του η/υ και χωρητικότητα 
• - Τι προσφέρει το διαδίκτυο στα παιδιά; 
• - Επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στους ανθρώπους 
• Στη συνέχεια δημιουργεί power point και παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της έρευνας στην ολομέλεια της τάξης. 
 





4η δραστηριότητα 

• συζήτηση στην τάξη για τις υπηρεσίες του 
διαδικτύου (www, chat, instant messages, 
email, twitter, facebook, skype, μέσα 
επικοινωνίας κτλ) 

• Κατασκευή ενός μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης από τους μαθητές 





5η δραστηριότητα 

• Με αφορμή το παραμύθι «Ακατάλληλο, 
παράνομο κι επιβλεβές περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο», οι μαθητές συζητούν για τους 
τρόπους επικοινωνίας στο διαδίκτυο, για 
τα θετικά και τα αρνητικά τους. Ακολουθεί 
debate μεταξύ των ομάδων. 



6η δραστηριότητα 



7η δραστηριότητα 

• παρακολουθούν από το saferinternet βιντεάκια με τίτλο «Ε, τι 
μπακάλικο είμαστε;» σχετικά με την ιδωτικότητα, την κριτική 
σκέψη, τις ακατάλληλες ιστοσελίδες, τις ηλεκτρονικές αγορές 
κτλ. 

• με αφορμή τη συζήτηση και την παρακάτω αφίσα 
δημιουργούν ομαδικές παρουσιάσεις σχετικά με την έκθεση 
προσωπικών δεδομένων(φωτογραφίες, ηλικία, διεύθυνση), 
λήψη πληροφοριών (email, παραπλανητικά μηνύματα, 
ακατάλληλες ιστοσελίδες), ανταλλαγή αρχείων (λάθος 
αποστολέας, ηλεκτρονικά μηνύματα με ακατάλληλο 
περιεχόμενο),εμπλοκή στα κοινωνικά  δίκτυα, ηλεκτρονικές 
αγορές, ψυχαγωγία. 







8η δραστηριότητα 

• Εξασκούνται στη δημιουργία ασφαλούς 
και  μη ασφαλούς λογαριασμού. Συζητάμε 
για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία 
(spam) και τα διάφορα λογισμικά 
φιλτραρίσματος και μπλοκαρίσματος 
(firewall, antispyware, antivirus) 



9η δραστηριότητα 

• Παρακολουθούν το βίντεο «Η Κοκκινοσκουφίτσα 
στο δάσος του διαδικτύου» 
https://www.youtube.com/watch?v=XCkOhmxaf6A 
Μέσα από τις εικόνες ενός παραμυθιού 
παρακολουθούν τους κινδύνους από την μη 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Προφορικά 
μετατρέπουν το αγαπημένο τους παραμύθι σε 
ανάλογη εκδοχή για το διαδίκτυο. 



10η δραστηριότητα 

• Συζητάμε για την ημέρα ασφαλούς 
διαδικτύου (10/12/2015) την τρέχουσα 
χρονιά. Με αφορμή το σύνθημα «Όλοι 
μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», οι 
μαθητές δημιουργούν ομαδικά το δικό 
τους ποίημα για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια 
ηχογραφείται.  





11η δραστηριότητα 

• Με αφορμή το κείμενο στο βιβλίο της 
Γλώσσας Στ’ δημοτικού «Τα Χριστούγεννα 
του υπολογιστή», οι μαθητές εκφράζονται 
αισθητικά με ζωγραφιές σχετικές με το 
κείμενο. Συζητάμε για τη σχέση 
υπολογιστή και ανθρώπου. 





12η δραστηριότητα 



13η δραστηριότητα 

• Οι μαθητές σε power point δημιουργούν 
ένα κουίζ με 10 ερωτήσεις για την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 



Μας επισκέφτηκαν… 

• Παρακολουθήσαμε τηλεδιάσκεψη από την 
Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα  από την 
Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με 
τίτλο «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο». 



Παρουσιάσαμε … 

 Στους γονείς και στους υπόλοιπους συμμαθητές  



Ας  αξιολογηθούμε … 
Οι μαθητές μας άρχισαν να συζητούν μαζί μας 

περισσότερο για θέματα που τους 
απασχολούν σχετικά με το διαδίκτυο. 

Συχνά ρωτούσαν και τους γονείς τους ή 
εξέφραζαν τους προβληματισμούς τους για 
διάφορες ενέργειες που παρατηρούσαν 
κατά την πλοήγησή τους. 



Κλείνοντας… 
 

 


