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1η   ΔΡΑΣΗ: 

Ασφάλεια και 

διαδίκτυο 
Στόχοι  Οι μαθητές να μπορούν να:  

 Κατονομάζουν μερικούς από τους κινδύνους που μπορεί να 

συναντήσουν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. 

 Δίνουν ένα σύντομο ορισμό των κινδύνων που 

κατονομάζουν. 

 Αναφέρουν μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

κίνδυνοι που κατονόμασαν μπορούν να συμβούν. 

  Αναφέρουν μερικές στρατηγικές ώστε οι κίνδυνοι που 

κατονόμασαν να αντιμετωπιστούν. 

 Δημιουργήσουν υλικό που να ενημερώνει μαθητές της 

ηλικίας τους για τους κινδύνους του Διαδικτύου που 

κατονόμασαν και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 



 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 

1η Δραστηριότητα: 

 

      Παρακολούθηση από τους μαθητές video που αφορoύν την ασφαλή 

πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που παραμονεύουν.  

      Η πλοήγηση έγινε σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που έδωσε ο δάσκαλος και 

πάντα με την δική του επίβλεψη. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCkOhmxaf6A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk 

https://www.youtube.com/watch?v=XCkOhmxaf6A
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEPUGRiP7lM&list=PLIJHYIv7-

Cz2Kuh329u_MkxA7P0mE0hG1&index=11 

 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEPUGRiP7lM&list=PLIJHYIv7-Cz2Kuh329u_MkxA7P0mE0hG1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gEPUGRiP7lM&list=PLIJHYIv7-Cz2Kuh329u_MkxA7P0mE0hG1&index=11


 
 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό και 

ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών. Ο εκπαιδευτικός κατέγραψε  μερικούς από 

τους κινδύνους του Διαδικτύου που ειπώθηκαν στη συζήτηση σε ένα ιδεολογικό 

χάρτη με το εμπορικό πρόγραμμα Inspiration. 

 

http://www.inspiration.com/


 
 

 

 

 

 

 

   2η  Δραστηριότητα: 

      Στην συνέχεια οι  μαθητές  δούλεψαν  σε ομάδες. Κάθε ομάδα παρέλαβε  

ένα φύλλο εργασίας και  για   έναν κίνδυνο από το Διαδίκτυο  που επέλεξε.   

Δόθηκαν  διευθύνσεις ιστοσελίδων με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο 

κίνδυνο. Αρχικά, η ομάδα  χρησιμοποίησε  τις ιστοσελίδες για να πληροφορηθεί 

για τον κίνδυνο αυτό. Στη συνέχεια, δημιούργησαν ενημερωτικό υλικό για τον 

κίνδυνο και τρόπους προστασίας από αυτόν, που να απευθύνεται σε μαθητές 

της ηλικίας τους. 

 

 



 
 

        1η ομάδα:  

Κίνδυνος του Διαδικτύου: Εθισμός  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

   2η ομάδα: 

Κίνδυνος του Διαδικτύου: Ιοί 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

  3η  ομάδα: 

Κίνδυνος του Διαδικτύου: Συζητήσεις με Αγνώστους 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια την εργασία της. 

 

3η  Δραστηριότητα: 

Δημιουργία Ενημερωτικού Υλικού 

    Οι μαθητές κατασκεύασαν αφίσα  για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/PestalozziCD/content/Omada_ergasias_5/01.Addiction.Links.el.doc
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/PestalozziCD/content/Omada_ergasias_5/07.Virus.Links.el.doc
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/PestalozziCD/content/Omada_ergasias_5/06.Strangers.Links.el.doc


 
 

 

 

 

 

 

   Τέλος με την βοήθεια του δασκάλου τους έφτιαξαν ιστότοπο  με τα 

συμπεράσματά τους , 

http://safeinternet125.blogspot.gr/ 

 

http://safeinternet125.blogspot.gr/
http://safeinternet125.blogspot.gr/


 
 

 

 

 

 

 

 τον οποίο σύνδεσαν με τον ιστοχώρο του σχολείου. 

http://blogs.sch.gr/dimxirop/2017/05/17/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE

%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/ 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/dimxirop/2017/05/17/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/
http://blogs.sch.gr/dimxirop/2017/05/17/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/
http://blogs.sch.gr/dimxirop/2017/05/17/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/
http://blogs.sch.gr/dimxirop/2017/05/17/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2η   ΔΡΑΣΗ: 
 
     Συμμετοχή στο European School Radio  με την δημιουργία 

σποτ με θέμα:  «ασφάλεια στο Διαδίκτυο»,  στα πλαίσια 
της αντίστοιχης  δράσης  του σχολικού ραδιοφώνου για 

την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου   την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 

2017.  
 
http://europeanschoolradio.eu/podcast/index/1/58961f4a422a76-
65203935 
 

 
 

 

 

http://europeanschoolradio.eu/podcast/index/1/58961f4a422a76-65203935
http://europeanschoolradio.eu/podcast/index/1/58961f4a422a76-65203935


 
 

 

Για την συμμετοχή μας στο  European School Radio  και την δημιουργία  

σποτ-εκπομπών ακολουθήσαμε τους παρακάτω οδηγούς : 

1. https://sites.google.com/site/esrhelp/pos-kano-anarteseis-sto-site-tou-esr 

 

Πώς κάνω αναρτήσεις στο site του 

ESR 
Βήμα 1: 

Στην αρχική σελίδα της Κοινότητας European School Radio 

(http://www.europeanschoolradio.eu/blog/) 

επιλέγω "Σύνδεση".  

 

https://sites.google.com/site/esrhelp/pos-kano-anarteseis-sto-site-tou-esr
http://www.europeanschoolradio.eu/blog/


 
 

 

 

Βήμα 2: 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογώ το username και 

password που έχω λάβει με email κατά την εγγραφή του σχολείου μου στην 

πλατφόρμα. 

 

 

 

Βήμα 3: 

Με την επιτυχή σύνδεση, με ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα της 



 
 

Κοινότητας ως εγγεγραμμένο μέλος. Πλέον, έχω τη δυνατότητα να 

προσθέσω περιεχόμενο, να επεξεργαστώ το προφίλ μου, να κάνω αιτήματα 

φιλίας, να στείλω προσωπικά μηνύματα στα υπόλοιπα μέλη, να γράφω 

απορίες στο forum, να γράφω στον τοίχο της Κοινότητας. 

Μία από αυτές τις δυνατότητες είναι να δημιουργώ άρθρο για προώθηση της 

εκπομπής μου. Επιλέγω "Προσθήκη" και μετά "Άρθρο". 

 

 

 

Βήμα 4:  

Στη σελίδα που εμφανίζεται μπορώ να γράψω το άρθρο μου με τη σειρά 



 
 

που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 

1. Προσθήκη Τίτλου 
2. Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου 
3. Προσθήκη Πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος) 
4. Επιλογή από τις προκαθορισμένες κατηγορίες για το άρθρο 
5. Προσθήκη ετικέτας/των (tags) για το άρθρο (πχ το όνομα του 

σχολείου σας) 
6. Ορισμός επιλεγμένης εικόνας (για να εμφανίζεται σωστά το άρθρο 

μου στη σελίδα της Κοινότητας) 
7. Δημοσίευση



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. https://sites.google.com/site/esrhelp/odegos-echographeseon 

Οδηγός ηχογραφήσεων, μοντάζ και 

ζωντανών μεταδόσεων 

 

Η ηχογράφηση και το μοντάζ των ραδιοφωνικών σας παραγωγών μπορεί να 

γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα ηχογράφησης επιθυμείτε, αρκεί το τελικό 

αποτέλεσμα να είναι σε μορφή mp3 

 Εφόσον ηχογραφήσουμε την εκπομπή μας σε κάποια άλλη μορφή (πχ. 
wav) πρέπει οπωσδήποτε μετά να την μετατρέψουμε σε 
mp3 (βλέπετε οδηγίες παρακάτω). Για την μετατροπή σε mp3 από 
άλλη μορφή ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πρόγραμμα 
επιθυμείτε. Για παράδειγμα υπάρχει το audio media Coder που είναι 
δωρεάν αλλά και οι παρακάτω διαδικτυακές 
εφαρμογές http://media.io , http://audio.online-
convert.com/convert-to-mp3, http://audioformat.com/wav-to-mp3. 
Θα πρέπει να έχει ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως bitrate 64 ή 
128 kbps και 44100 Hz sampling rate. 
 

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε δυο ελεύθερα λογισμικά που θα 
απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την εργασία σας.  

https://sites.google.com/site/esrhelp/odegos-echographeseon
http://www.mediacoderhq.com/
http://media.io/
http://audio.online-convert.com/convert-to-mp3
http://audio.online-convert.com/convert-to-mp3
http://audioformat.com/wav-to-mp3


 
 

 Το Mixxx που είναι ψηφιακή εφαρμογή DJ για να κάνετε 
ηχογραφημένες ή και ζωντανές εκπομπές σε πραγματικό χρόνο 

 Το Audacity που είναι ένα λογισμικό επεξεργασίας ήχου για να κάνετε 
ηχογραφήσεις και μοντάζ ξεχωριστών αρχείων ήχου. 

Για τη μετάδοση των ζωντανών αλλά και τη δημιουργία των 

ηχογραφημένων εκπομπών σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το Mixxx 

που θα σας δώσει την αίσθηση της πραγματικής εκπομπής σε στούντιο και 

το Audacity για ενδεχόμενη επεξεργασία και διόρθωση κάποιων μερών της 

εκπομπής σας.  

Μπορείτε βέβαια να ετοιμάσετε μια εκπομπή εξ ολοκλήρου σε Audacity 

κάνοντας μοντάζ των τραγουδιών με τα λόγια που έχετε ηχογραφήσει.  

3.Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 

     Τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν και   

συμμετείχαν ενεργά,  ευχαριστήθηκαν την 

εμπειρία, αποκόμισαν πολλά οφέλη  αλλά   τους 

δόθηκε το ερέθισμα και  η επιθυμία για περαιτέρω 

ανάλογες δράσεις. 

  

 

 

 

https://sites.google.com/site/esrhelp/odegos-echographeseon/odegos-mixxx
https://sites.google.com/site/esrhelp/odegos-echographeseon/odegos-echographeseon-me-audacity
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6eC3qPbTAhWEkywKHfg8Bn0QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pi.ac.cy%2Fpi%2Ffiles%2Fepimorfosi%2Fekpaid_yliko%2FMousic_mesi%2Fudacity_1_3_manual.pdf&usg=AFQjCNH6PZeLtlT9-OMqOHx5FrUSuIzqhw&sig2=frz25Q_Q57ebW9mWtpz9XQ


 
 

 

 

   


