
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ  ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



Συμμετέχοντες 

 
Στο πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να ζούμε με το διαδίκτυο» 

έλαβαν μέρος οι τάξεις Δ’ και Στ’, καθώς και η 

εκπαιδευτικός της πληροφορικής σχολικής  μονάδας και ο 

διευθυντής.  

Εκπαιδευτικός Δ’ τάξης: Σταματούλης Σταύρος 

Εκπαιδευτικός Στ’ τάξης: Λιούπα Άννα 

Εκπαιδευτικός πληροφορικής: Καρπουζή Καλλιόπη 

Διευθυντής: Μανασάκης Πέτρος 

 



Ταυτότητα τάξεων 

 

 Δ’ Τάξη: 23 μαθητές 

Στ’ Τάξη: 22 μαθητές 



Σκοπός του προγράμματος  
  Ζώντας στην κοινωνία της πληροφορίας, οι εξελίξεις στην 

ζωή μας, σε όλους τους τομείς είναι όλο και πιο ραγδαίες. 

Εάν δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με τον ορθό 

τροπό θα υπάρχουν, δυστυχώς, ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα. Γι΄αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να ζούμε με 

το διαδίκτυο» και μέσα από αυτό να εκπαιδεύσουμε τους 

μαθητές μας να χρησιμοποιούν με τον σωστό τρόπο το 

διαδίκτυο, καθώς και πως θα μπορούν να προστατευούν 

από τους κινδύνους που ελοχεύουν. 

 



Θεματικές ενότητες που ασχοληθήκαμε 

Κατάκτηση βασικών εννοιών, μεσώ της έρευνας και της 

αναζήτησης (όπως το  διαδίκτυο, η ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

 Τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. 

Τι είναι ο εθισμός  και η αποπλάνηση στο διαδίκτυο. 

Που πρέπει να απευθυνόμαστε όταν χρειζόμαστε βοήθεια. 

 Εύρεση πηγών σχετικές με τις προαναφερθείσες έννοιες. 

 Εξοικείωση, μέσω της διαθεματικότητας, με διάφορα 

οπτικοακουστικά μέσα που συνδέονται με τις ΤΠΕ. 

Ομαδοσυνεργατικές  και ατομικές δράσεις μέσω εργασιών, 

παιχνιδιών και κατασκευών, και για την εκπαίδευση των 

μαθητών αλλά και για την ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών. 

 



Τρόπος εργασίας 
 Οι δυο τάξεις εργάστηκαν για το θέμα, κυρίως η κάθε 

μια μεμονωμένα.  

Σε κάθε τάξη κατά κύριο λόγο ακολουθήθηκε η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος, και όποτε κρίθηκε αναγκαίο  

αξιοποιήθηκε ατομική εργασία. 

 Μέσω της διαθεματικότητας και της βιωματικότητας 

υπήρξε σύνδεση με διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα  

ώστε να κατανοηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι έννοιες 

και οι μαθητές να είναι σε θέση να πράξουν το σωστό.  

 Έγιναν σημαντικές  προσπάθειες να καλλιεργηθεί η 

ενσυναίσθηση.  

 

 



Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της έρευνας: 



Αποτελέσματα από την έρευνα των 
μαθητών-Έννοιες 

Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση 
Δικτύων και αναφέρεται σε ένα σύνολο υπολογιστών και 
δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο 
έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται 
πληροφορίες.  

 

Οι πληροφορίες βρίσκονται  στην Ιστοσελίδα (αγγλικά: web 
page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού που 
περιλαμβάνει πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, 
υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Οι ιστοσελίδες έχουν 
μια μοναδική διεύθυνση(αγγλικά: URL). Για να περιηγηθούμε 
στον παγκόσμιο ιστό χρειαζόμαστε ένα λογισμικό πλοήγησης 
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox κ.α) 

 

Οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(αγγλικά: email) έχοντας ένα λογαριασμό και μπορούν να 
στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα.  



 Χρήσεις του Διαδικτύου 

 

 - Εκπαίδευση 

 - Ψυχαγωγία 

 - Ενημέρωση 

 - Επικοινωνία 

 - Συλλογή / παροχή     

 πληροφοριών 

 - Αγοραπωλησίες  -Ηλεκτρονικό 

 εμπόριο 

 



 Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο........( 1/2) 

   
Το Διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών αλλά 

προσέχετε γιατί όσα δημοσιεύονται δεν είναι πάντα αληθινά. 

Όταν συνομιλείτε σε κάποιον να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ποτέ να μην 
δεχθείτε να συναντήσετε κάποιον. Εάν θελήσετε να συναντήσετε 
κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνει πάντα σε δημόσιο χώρο και με 
τη συνοδεία του γονιού σας ή  ενός ενήλικα τον οποίο 
εμπιστεύεστε.  

 Όπως στην καθημερινότητα σας μπορεί κάποιο παιδί  να σας 
τρομοκρατεί και να σας απειλεί, έτσι και στο Διαδίκτυο κάποιος 
μπορεί να σας εκφοβίζει. Μην ασχοληθείτε και σταματήστε να 
μιλάτε μαζί του. Χωρίς δισταγμό ενημερώστε κάποιον ενήλικα 
για το συμβάν. 

Να αποφεύγετε τις ιστοσελίδες για τους «άνω  των 18 ετών». 
Είναι προτιμότερο να ανακαλύψετε ιστοσελίδες με 
επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο 
ανάλογο με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά σας. 



  Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο........( 2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Φερόμαστε σωστά στο Διαδίκτυο και δεν κάνουμε τίποτα 
που θα προσβάλει η να εξοργίσει άλλους ή είναι παράνομο. 

Ποτέ δεν θα κάνω κάτι στο διαδίκτυο που κοστίζει χρήματα, 
χωρίς την άδεια των γονέων μας. 

Είναι σημαντικό να μην ανοίγετε ηλεκτρονικά μηνύματα που 
λάβατε από αγνώστους. Τα συνημμένα αρχεία που λάβατε 
από τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να μεταδώσουν 
ιούς στον υπολογιστή σας.      

Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα, το 
οποίο μπορεί να αντιγραφεί χωρίς παρέμβαση του χρήστη και 
να "μολύνει" τον υπολογιστή του. Με την βοήθεια κάποιων 
προγραμμάτων τα αντιϊκά  (αγγλικά: antivirus) μπορούμε να 
προστατέψουμε τον υπολογιστή μας. 

Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού 
σου ταχυδρομείου από όλους. Αν πιστεύεις ότι κάποιος έμαθε 
τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ τον αμέσως. 

 



Εθισμός και αποπλάνηση 

 
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet  addiction) είναι μια 
σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Αναφέρεται στην 
«καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον 
εκνευρισμό ή δυσθυμική  συμπεριφορά που παρουσιάζεται 
κατά τη στέρησή της» 

Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα 
εκμεταλλεύονται το στοιχείο της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για 
να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη σεξουαλική 
παρενόχληση.  



Που απευθυνόμαστε:  

  Μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια για 

οτιδήποτε σας συμβεί στο Διαδίκτυο. Μιλήστε με 

τους γονείς σας και με τους εκπαιδευτικούς σας. 

Ακόμη μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω 

φορείς: 

 



Παιχνίδια 



Άλλες Δράσεις  
Παρατήρηση- Συζήτηση – Ανταλλαγή απόψεων – 

ανατροφοδότηση 

  Προσέγγιση του θέματος με την αναζήτηση 
πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού στις 
παρακάτω πηγές: 

http://www.saferinternet.gr/ 

http://networks-internet.weebly.com/index.html 

http://saferinternet4kids.gr/ 

https://www.hamogelo.gr/ 

http://isecurenet.sch.gr/portal/ 

http://pi.ac.cy/InternetSafety/ 
 



Κατά την διάρκεια της παρουσίασης του υλικού. 

Το ενδιαφέρον των μαθητών  κέντρισε η προβολή 

των βίντεο: 

Το απέραντο δάσος 

Οι καινούργιοι φίλοι της Άννας  

Τα οποία πραγματεύονται θέματα όπως ιοι, η 

προστασία προσωπικών δεδομένων, εθισμός, η 

αποξένωση και  η παραπληροφόρηση. 



Ενημέρωση από ψυχολόγο του 

χαμόγελου του παιδιού 





ΑΦΙΣΕΣ 



Συνθήματα 

Χωρίς δισταγμό 
ενημερώστε κάποιον 

ενήλικα για 
οτιδήποτε σας 

προβληματίσει και 
σας ενοχλήσεις στο 

Διαδίκτυο 

 

Φερόμαστε 
σωστά στο 

Διαδίκτυο και δεν 
κάνουμε τίποτα 

που θα 
προσβάλει η να 

εξοργίσει άλλους 
ή είναι παράνομο 

Μην δίνετε 

προσωπικά στοιχεία 

στο Διαδίκτυο.  



Ευχαριστίες 

Οι  εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δ.Σ. 

Προφήτη Ηλία σας ευχαριστούν για χρόνο 

σας να μελετήσετε την εργασία μας και 

ελπίζουμε να σας για το πως θα ζούμε πιο 

αρμονικά με το διαδίκτυο... 


