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Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη. Για όλους μας υπάρχουν πράγματα που δε θα θέλαμε να μοιραστούμε με άλλους 

ανθρώπους. Όχι απαραίτητα επειδή πρέπει να τα κρατήσουμε κρυφά, αλλά επειδή αποτελούν αποκλειστικά προσωπική μας υπόθεση. 

Υπάρχουν φορές που μπορεί να θες να παραμείνεις

εντελώς «ανώνυμος» και να νιώθεις ασφαλής ότι δεν υπάρχει κάποιος που ξέρει τα πάντα για τη ζωή σου ή είναι σε θέση να 

παρακολουθεί όλες σου τις δραστηριότητες.

Γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να επιλέγεις ποιες πληροφορίες δίνεις στους άλλους και ποιες κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. 

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε σένα. 

Είναι το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, ο αριθμός του κινητού σου, το σχολείο στο οποίο πηγαίνεις, τα μέρη όπου 

ταξιδεύεις, τα αντικείμενα που αγοράζεις, το προφίλ σου στο facebook, οι φωτογραφίες σου από πέρυσι το καλοκαίρι, το βίντεο της 

παρέας σου από τη χθεσινή γιορτή...

Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων, διατηρείς και τον έλεγχο της ιδιωτικής σου ζωής.

Μπορεί να εκπλαγείς αν σκεφτείς πόσες αποφάσεις παίρνεις για τα προσωπικά σου δεδομένα και την ιδιωτικότητά σου 

κάθε μέρα... και πόσο σημαντικές μπορεί να είναι αυτές...

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το σχολείο μας συμμετέχει στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» και 
διαπραγματευόμαστε το θέμα «Προστασία προσωπικών δεδομένων». Με σύνθημά μας Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... 
Σκέψου πιο... προσωπικά!  συζητάμε, ερευνούμε, παίζουμε, ζωγραφίζουμε ,καταλήγουμε σε συμπεράσματα και 
γνωρίζουμε μέτρα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων όχι μόνο κατά το σερφάρισμα στο διαδίκτυο αλλά και 
στην καθημερινότητά μας.

Εισαγωγή 
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ΔΡΑΣΕΙΣ
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Σκοπός: Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τρόποι προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Ποιοι θα εμπλακούν; Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων

Δραστηριότητες :Παρακολούθηση σχετικών ταινιών, τηλεοπτικών σποτ, διαλογική συζήτηση και 

σχολιασμός τους.

Έρευνα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τι θα χρειαστούμε;
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού 
των Windows όπως word, powerpoint, movie maker. Χρήση ασφαλούς browser όπως Google Chrome ή 
internet explorer. Ηχεία και βιντεοπροβολέα για προβολή βίντεο.

Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης:
22/11/2017 έως 6/12/2017 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Δράση 1η
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Δράση 2η
Σκοπός: Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τρόποι προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Ποιοι θα εμπλακούν; Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων. Οι μαθητές και η δασκάλα των Γ΄-
Δ΄ τάξεων.
Κατόπιν συνεννόησης με τη δασκάλα των Γ΄-Δ΄ τάξεων κ. Τάκου Αναστασία, αποφασίστηκε να 
συμμετάσχουν και οι μαθητές της στη συγκεκριμένη δράση.

Δραστηριότητες : Δημιουργία  αφίσας, κανόνων, μικρών περιοδικών κόμικς. Δημιουργία ημερήσιου 

χρονοδιαγράμματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παιχνίδια. Καλλιτεχνικές δημιουργίες από 

τους μαθητές των Γ΄-Δ΄ τάξεων. Θεατρικό παιχνίδι

Τι θα χρειαστούμε;
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού 
των Windows όπως word, powerpoint, movie maker. Χρήση ασφαλούς browser όπως Google Chrome ή 
internet explorer. Ηχεία και βιντεοπροβολέα για προβολή βίντεο.
Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης: 18/12/2017 έως 17/1/2018 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως 
προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 
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Δράση 3η
Σκοπός: Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τρόποι προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Ποιοι θα εμπλακούν; Οι μαθητές και ο δάσκαλος των Ε-Στ τάξεων. Οι μαθητές και η δασκάλα των Γ΄-
Δ΄ τάξεων.
Κατόπιν συνεννόησης με τη δασκάλα των Γ΄-Δ΄ τάξεων κ. Τάκου Αναστασία, αποφασίστηκε να 
συμμετάσχουν και οι μαθητές της στη συγκεκριμένη δράση.

Δραστηριότητες: Δημιουργία δικτυακού ερωτηματολογίου, κουίζ, σταυρολέξων κ.λ.π. Παρουσίαση της 

δουλειάς μας στο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο NΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Τι θα χρειαστούμε;
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με χρήση του λογισμικού 
των Windows όπως word, powerpoint, movie maker. Χρήση ασφαλούς browser όπως Google Chrome ή 
internet explorer. Ηχεία και βιντεοπροβολέα για προβολή βίντεο.

Ενδεικτικές ημερομηνίες υλοποίησης: 24/1/2018 έως 7/2/2018 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης όπως 
προκύπτει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 
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Δράση 1η: ΕΡΕΥΝΑ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, 

όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η 

φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του 

απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις 

και καταδίκες.
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Πού χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα:

Πολλές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες βασίζονται στην επεξεργασία των προσωπικών μας 

δεδομένων: π.χ.

1.Κάποια sites στα οποία έχεις τα στοιχεία σου ή τα χόμπι σου κ.α. όπως για παράδειγμα το Facebook, 

το  Twitter κ.α.

2.Όταν για παράδειγμα, επισκεφτείς τον γιατρό σου τηρεί τις ιατρικές σου εξετάσεις και άλλα σχετικά 

στοιχεία για την υγεία σου.

3. Η φόρμα που συμπληρώνεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό της εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

περιέχει προσωπικά σου στοιχεία, όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλικία.

4. Το σχολείο σου τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις σου.
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Πώς είναι δυνατόν τα προσωπικά σου δεδομένα να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου;

Αν δεν προσέξεις πώς και πού τα δημοσιοποιείς ή αν πέσουν σε λάθος χέρια, τα προσωπικά σου 

δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για να σε δυσφημίσουν ή να σε φέρουν σε 

δύσκολη θέση, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές σου στιγμές... Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να 

δυσκολέψουν τη ζωή σου στο μέλλον. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να πέσεις ακόμα και θύμα 

υποκλοπής ταυτότητας (δηλαδή κάποιος που έχει τα δεδομένα σου μπορεί να προσποιείται ότι είσαι 

εσύ) ή θύμα παρενόχλησης και εξαπάτησης. Κάποια συχνά παραδείγματα υποκλοπής δεδομένων είναι:

1.Εάν λες σε όλους το όνομα χρήστη και τον κωδικό σου σε άλλους για μια ιστοσελίδα ή ένα διαδικτυακό 

παιχνίδι (online game).

2.Όταν κάνεις συναλλαγές με κάποιες μη αξιόπιστες σελίδες που σκοπό έχουν να σου κλέψουν κάποιες 

πληροφορίες που στη συνέχεια θα τις χρησιμοποιήσουν για να σου πάρουν ένα χρηματικό ποσό.

3.Ένα άλλο παράδειγμα δείγμα υποκλοπής που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των 

θυμάτων είναι η δημοσίευση προσωπικών μας δεδομένων χωρίς την έγκριση ή την θέληση μας. Αυτό το 

φαινόμενο παρουσιάστηκε με τον ερχομό του Facebook στο διαδίκτυο.
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Πότε επιτρέπεται σε κάποιον να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι 

υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό

στάδιο.

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

οποία επιβάλλεται από το νόμο.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό 

τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει 

στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα 

και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα 

οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.
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Ποια είναι τα δικαιώματα σου;

Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις κατηγορίες 

επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται με κανονισμούς 

που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ- ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε΄ΤΆΞΗ
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Όταν σερφάρουμε στο internet χρειάζεται προσοχή γιατί μπορούν να συμβούν πολλά 
ατυχήματα, όπως η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων καλό θα ήταν να ζητήσουμε βοήθεια. Οι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν είναι οι 
γονείς μας, οι δάσκαλοι,η αστυνομία, οι φίλοι και συγγενείς μας κ.α. Επίσης για να αποφύγουμε αυτές 
τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταλάβουμε την επικινδυνότητά τους. Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης 
είναι να αποφεύγουμε τις επαφές μέσω των social media αλλά και τις σχέσεις από κοντά, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος για εκβιασμό.

Άλλος ένας κίνδυνος είναι η παραβίαση προσωπικών στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση 
χρειάζεται η ανάλογη προσοχή. Για να αποφύγουμε την ύπαρξη αυτού του κινδύνου πρέπει να δώσουμε 
προσοχή στα άτομα με τα οποία συνομιλούμε. Στην περίπτωση που βρεθούμε όμως σε αυτήν την θέση 
δεν θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι αλλά θα ζητήσουμε οπωσδήποτε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για 
να μην εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο. Για αυτό τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ επικίνδυνες.

Αυτοί ήταν δύο από τους λόγους που το διαδίκτυο θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα 
πράγματα στον κόσμο στην υποκλοπή   προσωπικών δεδομένων. 

Αγραγγέλου Άννα Ε΄ τάξη

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!!!
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Δράση 2η: Παιχνίδια και άλλα…
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ΚΟΥΙΖ
1. Τι πρέπει να κάνεις αν κάποιος άγνωστος σου ζητήσει να του 
στείλεις τα προσωπικά σου στοιχεία (όνομα, ηλικία, ύψος κ.λπ.)
• Τα στέλνεις, ίσως μετά σου στείλει και αυτός τα δικά του και να γίνετε 
φίλοι
•Του στέλνεις ψεύτικα στοιχεία, για να νομίζει πως είσαι κάποιος άλλος
•Του απαντάς λέγοντας πως οι γονείς σου δεν σου το επιτρέπουν
•Φωνάζεις αμέσως τους γονείς σου για να γνωρίσουν
το χρήστη

2. Tι από τα παρακάτω δεν είναι προσωπικά δεδομένα;
• Το όνομά σου
• H Διεύθυνση e-mail σου
• Ο καιρός στην πόλη σου

3. Τι είναι το δικαίωμα στη λήθη;
•Το δικαίωμα να γνωρίζεις πότε τα δεδομένα σου έχουν παραβιαστεί
•Το δικαίωμα να μπορείς να ζητήσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων
•Η παροχή εξηγήσεων, σε σαφή και κατανοητή γλώσσα, όλων των 
πολιτικών ασφάλειας

5. Όταν κοινοποιείς κάτι στο διαδίκτυο
•Μπορείς ανά πάσα στιγμή να το εξαφανίσεις διαγράφοντάς το
•Μπορείς να ελέγξεις απόλυτα ποιοι θα το δουν
•Φεύγει από το δικό σου έλεγχο
•Κανένα από τα προηγούμενα 

6. Τράβηξες μια φωτογραφία της τάξης σου στη σχολική εκδρομή. 
Είναι σωστό να την ανεβάσεις στο διαδίκτυο;
•Φυσικά και ναι, είναι μια πολύ καλή ανάμνηση
•Όχι, αν δεν πάρεις πρώτα έγκριση από όλους όσους απεικονίζονται
•Εξαρτάται, αν το προφίλ σου είναι δημόσιο δεν πρέπει να την 
κοινοποιήσεις
•Κανένα από τα προηγούμενα 

4. Τι είναι το phising; 
•Λογισμικό «ψαρέματος» πληροφοριών
•Παιδικό διαδικτυακό παιχνίδι για tablet
•Εφαρμογή για κινητά
•Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού

7. Ποιες φωτογραφίες είναι σωστό να αναρτάς στο διαδίκτυο;
•Φωτογραφίες που θέλεις να δουν μόνο οι φίλοι σου και η 
οικογένεια σου
•Φωτογραφίες που θέλεις να δουν μόνο οι φίλοι σου
•Φωτογραφίες που δεν σε πειράζει να δούνε όλοι
•Φωτογραφίες που θέλεις απλώς να αποθηκεύσεις για να μην τις 
χάσεις 
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ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ  ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ…

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ..... ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΕΡΦΑΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Σ’ ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΣΙΑΛ ΜΕΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ΓΡΑΜ.)
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 80%
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΥΓΕΙΝΟΥ  ΦΑΓΗΤΟΥ
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Κυκλώστε τη σωστή ή τη λανθασμένη απάντηση

1.Είναι σωστό   αν κάποιος μας ζητήσει  τα προσωπικά μας στοιχεία να του τα δώσουμε
Σωστό η Λάθος 
2. Κοινοποιούμε  συνέχεια  φωτογραφίες όπου κι αν είμαστε . 
Σωστό η Λάθος
3. Πάμε  κάπου  και το δημοσιεύουμε
Σωστό η Λάθος  
4. Φεύγουμε  από έναν κοινόχρηστο υπολογιστή και αφήνουμε το facebook ανοικτό 
Σωστό η Λάθος 
5. Όταν μας πέφτουμε θύματα εκβιασμού ή εκφοβισμού δεν το λέμε  σε κανέναν 
Σωστό η Λάθος 
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Ερωτηματολόγιο για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

1. Φύλο-ηλικία
αγόρι κορίτσι

2. Έχεις social media (facebook,instagaram,snaspchad);
ναι όχι

3. Αν έχεις social media τι social media έχεις;
facebook instagram snapchad άλλα τίποτα

4. Σε πια ηλικία νομίζεις ότι πρέπει να έχει κάποιος social media; 
7+              10+                14+                18+

5.  Δημοσιεύεις τα προσωπικά σου στοιχεία; 
ναι          όχι   

6. Θεωρείς ότι είναι επικίνδυνο να δημοσιεύεις τα στοιχεία σου; 
ναι           όχι 

7. Θεωρείς ότι είναι σωστό να δημοσιεύεις τα στοιχεία σου; 
ναι          όχι

8. Έχεις κάποιον γνωστό που έχει δημοσιεύσει τα προσωπικά του στοιχεία; 
ναι           όχι   

9. Έχει δημοσιεύσει κανένας γνωστός σου τα προσωπικά σου στοιχεία; 
ναι              όχι 

10. Αν χρειαστεί να δημοσιεύσεις κάποια στοιχεία σου, τότε γνωρίζεις ποια μέτρα προστασίας πρέπει να πάρεις; 
ναι             όχι  

11. Αν μας υποκλέψουν τα προσωπικά μας δεδομένα και πέσουμε θύματα εκβιασμού το λέμε:
Σ΄ αυτόν που μας τα ζήτησε           σε φίλο μας                     στους γονείς μας         στην αστυνομία

12. Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο;
Η διεύθυνσή μας              το ονοματεπώνυμό μας              το αγαπημένο μας παιχνίδι               ο τραπεζικός μας λογαριασμός
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Μια καθημερινή μέρα. 
Δώδεκα καθημερινές μας δραστηριότητες που όμως 

παραβιάζουν την προσωπική μας ζωή. 
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1. 7:15 Διαβάζεις το e-mail
σου– ο πάροχος

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
καταγράφει την ώρα που 
μπήκες στο λογαριασμό 
σου, τον αποστολέα του 

μηνύματός σου, καθώς και 
την ώρα που σου έστειλε το 

μήνυμα.

2. 7:30«Κατεβάζεις» 
ένα τραγούδι στο  iPod
– η εταιρεία που σου 
πουλάει το τραγούδι 

καταγράφει το e-mail
σου και τις μουσικές 

σου προτιμήσεις.

3. 7:50 Η μητέρα σου σε πάει με 
το αυτοκίνητο στο σχολείο – το 
αυτοκίνητο διαθέτει συσκευή 

GPS που καταγράφει τη 
διαδρομή σας από το σπίτι στο 
σχολείο. Σε κάποια σημεία της 
διαδρομής υπάρχουν κάμερες 

ρύθμισης της κυκλοφορίας και 
ελέγχου παραβιάσεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
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4. 10:10 Μπαίνειςστηντάξη –
στο απουσιολόγιο του 

τμήματός σου καταγράφονται 
οι απόντες για κάθε διδακτική 

ώρα. Ο σχολικός σου 
φάκελος περιλαμβάνει τους 

βαθμούς και τις αξιολογήσεις 
που σε αφορούν.

5. 12:00 Ο κολλητός σου 
σε τραβάει μια 

φωτογραφία με το 
κινητό– η φωτογραφία 

είναι αστεία και λέει 
πως μπορεί αργότερα να 

την ανεβάσει στο 
facebook. 

6. 15:00 Σερφάρεις στο διαδίκτυο 
από το σπίτι – ο browser που 
χρησιμοποιείς καταγράφει τις 

σελίδες που επισκέπτεσαι. 
Κάποιες σελίδες εγκαθιστούν στον 

υπολογιστή σου μικρά αρχεία 
(cookies) ώστε να μπορούν να σε 

αναγνωρίζουν όταν θα τις 
ξαναεπισκεφθείς. 
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7. 15:15 Κλικάρεις μια 
διαφήμιση που έχει 

ενδιαφέρον – η 
διαφημιστική εταιρεία 

καταγράφει τις 
προτιμήσεις σου ώστε να 

μπορεί να σου στέλνει 
προσφορές για προϊόντα 

που σε ενδιαφέρουν.
8. 15:30 Στέλνεις μια 

ηλεκτρονική κάρτα σε έναν 
φίλο που έχει γενέθλια – για την 
αποστολή της κάρτας πρέπει να 

συμπληρώσεις μια φόρμα με 
διάφορα προσωπικά σου 

στοιχεία και το email σου.

9. 16:00 Ψάχνεις στοιχεία για την 
εργασία που πρέπει να 

παραδώσεις αύριο – στο google
καταγράφονται όλες οι 

αναζητήσεις που 
πραγματοποιείς, μαζί με την 

χρονική στιγμή της αναζήτησης 
και τη διεύθυνση δικτύου (ΙΡ) με 

την οποία ο υπολογιστής σου 
συνδέεται, μέσω του Παρόχου, 

στο διαδίκτυο. 
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10. 18:00 Πηγαίνεις στο 
γυμναστήριο – στην είσοδο 

υπάρχει κάμερα που 
καταγράφει όσους μπαίνουν 
και βγαίνουν. Στην υποδοχή 
«περνάς» την κάρτα μέλους 
σου από το ειδικό μηχάνημα 

που την σκανάρει και 
εμφανίζει τα στοιχεία σου 

στην οθόνη.

11. 19:00 Ακούς τα 
φωνητικά σου 

μηνύματα στο κινητό –
το τηλέφωνο σου 
καταγράφει όλους 
όσους σε κάλεσαν, 

τους αριθμούς 
τηλεφώνου τους και 

τις ώρες κλήσης. 

12. 22:00 Μπαίνεις στο Facebook
– διαβάζεις τι έκαναν σήμερα οι 
φίλοι σου και γράφεις τα δικά 
σου νέα. Βλέπεις ότι έχεις γίνει 

tagged στην σημερινή 
φωτογραφία που ήδη ανέβασε ο 
κολλητός σου και κάποιοι έχουν 
ήδη βάλει σχόλια.  Αποδέχεσαι 
τα friend requests για δύο νέους 

φίλους, παρόλο που τον έναν 
δεν τον ξέρεις πολύ καλά.



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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«Η διαδικτυακή περιπέτεια του Ηλία»
σκηνή 1η
Αφηγήτρια <<Ένα παιδί, ο Ηλίας μπαίνει κάθε ημέρα στο facebook και μιλάει με τον φίλο του τον Ορέστη>>.
Ηλίας :<<Ορέστη, τι θα φας για μεσημέρι>>;
Ορέστης :<<Δεν ξέρω ακόμα, τώρα θα μάθω, κλείνω, πάω για μεσημεριανό. Αν θες το απόγευμα όταν τελειώσουμε τα μαθήματα να πάμε για ποδόσφαιρο>>.
Ηλίας: Οκ. Καλό μεσημέρι!
Αφηγήτρια: <<Παράλληλα ο Ηλίας μιλάει με κάποιον που δεν τον γνωρίζει, τον Μάριο>>.
Μάριος: <<Καλησπέρα! Πώς σε λένε>>;
Ηλίας: <<Ηλία! Εσένα>>;      
Μάριος: <<Χρήστο. Θες να γίνουμε φίλοι>>;
Ηλίας: <<Ναι, Χρήστο λένε και τον αδερφό μου αλλά κλείνω τώρα. Πάω να φάω για μεσημέρι>>.                                    

σκηνή 2η
Αφηγήτρια: <<Ο Ηλίας πάει για μεσημεριανό με την μαμά του τη Σάρα ,τον αδερφό του τον Χρήστο και τις φίλες τις μαμάς του Σοφία και Νεφέλη>>.
Νεφέλη: <<Γεια σου Ηλία τι κάνεις>>;
Ηλίας: <<Καλά>>.
Σοφία :<<Πόσες φορές την ημέρα μπαίνεις στο facebook>>;
Ηλίας: <<Μία>>. 
Σάρα: <<Τι; Μη λες ψέματα. 
Ηλίας: <<Καλά, τρεις>>. 
Νεφέλη, Σοφία <<Χιιιιιιιιιιι>>. 
Ηλίας: <<Τελείωσα το φαγητό>>.  
σκηνή 3η
Αφηγήτρια: <<Τώρα ο Ηλίας θα μπει πάλι στο facebook και με τον Μάριο>>. 
Ηλίας :<<Γεια σου Χρήστο επέστρεψα>>. 
Μάριος: <<Έλα, τι κάνεις>>. 
Ηλίας: <<Καλά>>. 
Μάριος: <<Δε μου λες ρε Ηλία πιο είναι το επίθετο σου>>. 
Ηλίας: <<Ηλιόπουλος>>.  
Μάριος <<Ωραίο είναι το επίθετο σου. Θα μου στείλεις και μια φωτογραφία να δω πως είσαι>>;
Ηλίας: <<Ναι, γιατί όχι>>;  
Αφηγήτρια :<<Ο Ηλίας στέλνει μια φωτογραφία του στον Μάριο>>.
Μάριος: <<Ωραίος είσαι>>
Ηλίας:  <<Ευχαριστώ! Εσύ θα μου στείλεις μία δικά σου;>>
Μάριος: Εε…, δεν ,έχω τώρα κάποια πρόχειρη. Ίσως μια άλλη στιγμή.
Σάρα: <<Ηλία δεν είσαι πολλές ώρες την ημέρα στο facebook>>; 
Ηλίας <<Εε βρε μαμά>>.
Σάρα: <<Τέλος πάντων. Ελπίζω να μην δίνεις τα στοιχεία σου σε αγνώστους>>.
Ηλίας: <<Όχι>>.  
Σάρα :<<Ωραία γιατί υπάρχουν πολλοί που άνθρωποι στον κόσμο που ζητάνε τα στοιχεία από κάποιον με σκοπό να τον εκμεταλλευτούν και να τον βλάψουν>>.     
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σκηνή 4η
Αφηγήτρια :<<Ο Ηλίας μετά από την συζήτηση με την μαμά του είναι πολύ στεναχωρημένος και λέει στον μεγάλο του αδερφό τον Χρήστο το πρόβλημα του>>. 
Χρήστος :<<Ηλία, τι έχεις>>; 
Ηλίας: <<Έδωσα τα στοιχεία μου σε έναν άγνωστο φίλο>>. 
Χρήστος: <<Νομίζω πως πρέπει να το πεις στη μαμά γιατί...>>. 
Ηλίας: <<Όχι>>. 
Σάρα: <<Ηλία, ήρθε ο Ορέστης>>. 
Ορέστης: <<Γεια σου Ηλία! Θες να πάμε για ποδόσφαιρο:>> 
Ηλίας: <<Ναι>>.  
σκηνή 5η
Αφηγήτρια :<<Ο Χρήστος έμεινε με την μαμά του και τις φίλες της>>. 
Χρήστος :<<Μαμά θέλω να σου πω κάτι>>. 
Σάρα: <<Τι>>; 
Χρήστος: <<Ο Ηλίας έδωσε τα προσωπικά του στοιχεία σε έναν άγνωστο>>.
Σάρα, Σοφία, Νεφέλη: <<Τι>>; 
Σάρα: <<Πως έγινε αυτό>>. 
Νεφέλη <<Νομίζω πως πρέπει να ψάξεις στο facebook του μικρού>>.
Σοφία: <<Συμφωνώ, έχει δίκιο η Νεφέλη>>. 
Σάρα: <<Ναι θα ψάξω>>. 
6η σκηνή
Αφηγήτρια :<<Η Σάρα ψάχνει στο facebook του Ηλία και είναι μέσα ο Μάριος>>. 
Μάριος: <<Πότε θα μιλήσουμε; Χρειάζομαι οπωσδήποτε 100 ευρώ. Αν δεν μου τα δώσεις ή δε μου ξαναμιλήσεις θα δημοσιεύσω τα στοιχεία που έχω και θα σε κάνω ρεζίλι 
παντού.>>
Σάρα: <<Τον εκβιάζει>>. 
Σοφία: <<Νομίζω πρέπει να μιλήσεις με τον γιο σου>>.  
Νεφέλη :<<Ναι! και να καλέσεις την αστυνομία>>. 
Σάρα: <<Όχι την αστυνομία. Βασικά, έχεις δίκιο>>.
Αφηγήτρια <<Ο Ηλίας έχει γυρίσει>>. 
Σάρα: <<Ηλία γιατί μου είπες ψέματα ότι δεν έδωσες σε κανέναν τα στοιχεία σου>>;
Ηλίας :<<Χρήστο της το πες>>; 
Σάρα <<Ναι, μου το είπε και είδα στον υπολογιστή σου ότι σε εκβίασε. Θα καλέσουμε την αστυνομία>>.
Ηλίας: <<Συγγνώμη μαμά>>. 
Σάρα: <<Τώρα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Καλά έκανες και μίλησες στον αδερφό σου αλλά έπρεπε να μην κρυφτείς από μένα. Τέλος πάντων. Πρώτα θα 
καλέσουμε την αστυνομία και θα συλλάβει τον επιτήδειο εκβιαστή. Μετά θα θέσουμε μερικούς κανόνες και θα σου δώσω ορισμένες συμβουλές για την προστασία σου>>.
Ηλίας: «Ότι πεις μαμά. Υπόσχομαι από δω και πέρα να είμαι προσεκτικός».

Αφηγήτρια :<<Και έτσι αυτή η οικογένεια έμεινε ευτυχισμένη>>.
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Δράση 3η: Καλλιτεχνικές δημιουργίες
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Εικόνες από τις δράσεις μας

15/3/2018 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" 32



15/3/2018 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" 33



Αποτελέσματα
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Συμπεράσματα

Αφού αξιολογήσαμε όλα τα στοιχεία που διαθέταμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο άντλησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας για τους μαθητές. 
Δεν υπάρχουν δείγματα απώλειας προσωπικών δεδομένων. Τα παιδιά γνωρίζουν τους 
κανόνες ασφαλείας και τους εφαρμόζουν, με την επίβλεψη πάντα των γονέων. Ιδιαίτερες 
δυσκολίες δε συναντήσαμε διότι τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με την ορθή χρήση του 
διαδικτύου και την προστασία των προσωπικών τους στοιχείων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 
περσινή ενασχόληση μας με παρόμοιο αντικείμενο του Θεματικού Δικτύου (Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο), το μάθημα των Τ.Π.Ε. που διδάσκεται στο σχολείο μας από εκπαιδευτικό 
ειδικότητας, καθώς και η τακτική συμμετοχή μας σε όλα τα Μαθητικά Συνέδρια 
Πληροφορικής.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

•http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/
•http://isecurenet.sch.gr/portal
•http://www.dpa.gr/
•https://saferinternet4kids.gr/yliko-dhmotiko/ 
•https://docs.google.com/forms
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δημιουργούς του θεματικού 
δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και το Σχολικό Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας 
Χαλκιδικής κ. Παρασκευά Απόστολο που μας ενέπνευσαν για το θέμα του προγράμματος 
που υλοποιήσαμε. Τέλος ευχαριστούμε τους δασκάλους μας κ. Τσόχα Δημήτριο, κ. Τάκου 
Αναστασία και τη δασκάλα Πληροφορικής κ. Τσίγκα Μαρία που είναι πάντα δίπλα μας 
ως βοηθοί και καθοδηγητές μας.
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Ονομαστικός κατάλογος των μαθητών που συμμετέχουν στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»

Ονοματεπώνυμο  μαθητή/τριας: Τάξη: 

Βαλοδήμος Ιωάννης ΣΤ΄

Γιοβανάκη Πολυξένη ΣΤ΄

Μιχαλούδη Αναστασία ΣΤ΄

Αγραγγέλου Άννα Ε΄

Κεφαλάς Δημήτριος Ε΄

Ρωμού Βαλεντίνα Ε΄

Σούστας Κωνσταντίνος Ε΄

Τσιτσάνης Βασίλειος Ε΄

Γκότση Κωνσταντίνα Δ΄ 

Καλανδράνη Αικατερίνα Δ΄ 

Χιούτη Ευγενία Δ΄

Καραντώνα Λευκοθέα Γ΄

Καραντώνα Μαρία-Μελαχρινή Γ΄

Καραντώνας Αθανάσιος Γ΄

Κεφαλάς Κωνσταντίνος Γ΄

Μαλτέζος Νικόλαος Γ΄

Νικολαΐδης Τηλέμαχος Γ΄

Σούστα Μαρία Γ΄

Χασάπης Κοσμάς-Ιωάννης Γ΄



Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

Τσόχας Δημήτριος(ΠΕ70), 
Τάκου Αναστασία (ΠΕ70) 

Τσίγκα Μαρία(ΠΕ19)
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