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Πίνακας Περιεχομένων 

Εισαγωγή  

 Πολυμέσα / Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 Ορισμός του Διαδικτύου ( Internet ) -  Ορισμός του Παγκόσμιου WWW 

Κίνητρα της ομιλίας 

 Σημασία των (Internet / WWW / Facebook ( Κοινωνικών Δικτύων )  

 Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου 

 Θλιβερά παραδείγματα εξάρτησης από το Internet, Αληθινή ζωή  /   εικονικός 

κόσμος 

Σκοπός του Προγράμματος «Οφέλη και Κίνδυνοι του Διαδικτύου» 

 Ενημέρωση των μαθητών και εστίαση στην 

 αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη, δύο προβλημάτων  ( όπως είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός και ο εθισμός / βία στα παιχνίδια  )  

Συμπεράσματα - Πως επηρεάζει το Facebook την ζωή μας..! 

 Παρεξηγήσεις είναι προγραμματισμένες, προκαλεί Εθισμό, Cybermobbing 



Εισαγωγή 1 

 Πολυμέσα  / Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΠΜ/ΤΠΕ) 

    “Τα Πολυμέσα, όπως τα καθόρισε ο συγγραφέας, είναι ένα εργαλείο το οποίο 
ενσωματώνει τα στοιχεία αλληλεπίδρασης, όπως η εικόνα, το φιλμ, τα 
διάγραμμα και ο ήχος, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει τη 
διερεύνηση, την παρουσίαση και τη δημιουργική δραστηριότητα.”(Kristina 
Woolsey) 

 Ορισμός του Διαδικτύου – Διασύνδεση Δικτύων, Internet – 
Inter(national) Net 

     Το Διαδίκτυο (Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 
υπολογιστών, οι οποίοι που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλον τον πλανήτη 
και επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα.   

  



Εισαγωγή 2 

 WWW (World Wide Web) – Η πιο δημοφιλής 
υπηρεσία του Ιντερνέτ. 

    Όλες οι ιστοσελίδες μαζί που υπάρχουν ως ψηφιακά έγγραφα (κείμενα, 
εικόνες, ήχοι, μουσικές και βίντεο) σε διάφορους υπολογιστές ανά τον 
κόσμο, συγκροτούν μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες του 
Διαδικτύου, τον Παγκόσμιο Ιστό ( World Wide Web – WWW ) 

 

  



Μεγάλη σημασία / Οφέλη του Διαδικτύου 
Το Διαδίκτυο είναι φιλικό προς τον χρήστη 

 Μπορείς να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου που είναι μακριά 

 Επικοινωνείς ταχύτατα και οι αποστάσεις εκμηδενίζονται 

 Εργασία στο σχολείο, ψάχνεις και στο διαδίκτυο μέσα από τις μηχανές αναζήτησης 
και συλλέγεις γνώσεις σε ελάχιστο χρόνο 

 Μαθαίνεις τα νέα, ενημερώνεσαι, ανταλλάζεις απόψεις με τους φίλους σου 

 Παίζεις παιχνίδια και κάνεις αγορές με τη βοήθεια των γονιών σου 

 

Σε ποιους κινδύνους μπορούν να εκτεθούν τα παιδιά 
 Ακατάλληλο περιεχόμενο,  

 Βίαια παιχνίδια,  

 Εθισμός, αποπλάνηση,  

 Σχολικός εκφοβισμός, 

 Ιοί,  

 Ηλεκτρονικός τζόγος,  

 Υποκλοπή Προσωπικών δεδομένων, αλλά και  

 Αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο. 



Στόχοι του προγράμματος 

Αναγνωρίζω τις επιδράσεις των ΤΠΕ ( Ιντερνέτ ) σε : 
 Οικογένεια, χώρος εργασίας, σχολείο, κοινωνία και 

 Κάνω τις σκέψεις μου γύρω από τη διαφορετικό πρόσβαση των ανθρώπων στα 
ΤΠΕ 

 

Αναγνωρίζω την συμπεριφορά μου και μπορώ να μιλώ 
γι' αυτήν, όπως επίσης 
 να εκτιμώ τις συνέπειες της συμπεριφοράς μου; Π.χ. όταν παίζω παιχνίδια, κάνω 

Chat, ή χρησιμοποιώ το Ιντερνέτ 

 

Γνωρίζω τους κινδύνους όταν είμαι στο Ιντερνέτ και 
γνωρίζω τους αντίστοιχους κανόνες συμπεριφοράς 

 Μολύνεται ο υπολογιστής, Υποκλοπή ταυτότητας, Με «παρακολουθεί» κανείς; 
Ανάρμοστο και επιβλαβές περιεχόμενο 

 Πώς  μπορώ να προστατευθώ; 



ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ 

Τα παρακάτω φιλμάκια υπηρετούν μία 1η γνωριμία με 
το θέμα μας.. 

 



Βίντεο 1 : Μπακάλικο είμαστε; 

https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo 

http://www.klicksafe.de/common/presse.php?site=spot
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo


Βίντεο 2 : Εκφοβισμός στο Διαδίκτυο και όχι μόνο..! 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMVvUcMFZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMVvUcMFZ0


Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις…. 

 

1. Τι συμβαίνει στο 1ο βίντεο  -  Μία μικρή σύνοψη. 

 

2. Ποια πρόσωπα συμμετέχουν ; 

 

3. Σε τι πρόσωπα απευθύνεται ; 

 

4. Ποιος έκανε τα βιντεάκια ; 

 
 

Ερωτήσεις στα Βιντεάκια..! 



Εικόνες … 
Τι σκέφτεστε όταν βλέπετε τις παρακάτω εικόνες ; 

Συζητήστε γι’ αυτές…! 
  

 



Οι δικές μας …εμπειρίες ; 

Πόσες από τις έννοιες που ακούσατε στα 
φιλμάκια σας είναι γνωστές ; 

 

Τι σκέφτεστε για αυτές ; 
 

 Χρόνος 10 λεπτά 



Δραστηριότητες  στην  τάξη… 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δημιουργίας 
Αφίσας με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ; 

 

 Παιχνίδι – Quiz με ερωτήσεις γενικών 
γνώσεων για το διαδίκτυο, με τη συμμετοχή 
παιδιών του σχολείου μας. 

 



Οι Αφίσες …. 
Συνάντηση με αγνώστους στο Διαδίκτυο… 



πάντα σε δημόσιο χώρο 
 

και με τη συνοδεία του γονιού σου  ή ενός 



…ενήλικα τον οποίο εμπιστεύεσαι.. 



Ποτέ μη δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους  
 

που γνώρισες στο Διαδίκτυο… 



Εθισμός στο τζόγο - Μία "κρυμμένη ασθένεια" 



Εθισμός στο τζόγο ; 



ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΓΟ  
1) Το στάδιο του ενθουσιασμού 

2) στάδιο της απογοήτευσης  3 ) στάδιο της καταστροφής 



Φωτογραφίες παιδιών στο Ιντερνέτ; 
Ποιο είναι το πρόβλημα; Νομίζετε ότι σβήνονται; 

Ίσως και ΌΧΙ….. 



  το 50% των φωτογραφιών που αναρτώνται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλήγει  

στα κανάλια της παιδοφιλίας..! 



.. Η κακοποίηση μικρών παιδιών δεν έχει ταυτότητα,  
ο κακοποιός είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας…! 



Όταν συνομιλείς σε κάποιο chatroom να 

είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός…και 

το 50% των φωτογραφιών που αναρτώνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης καταλήγει στα κανάλια της παιδοφιλίας! 



Υπάρχουν καλά εκπαιδευτικά προγράμματα 

και site για παιδιά, που κάνουν τη μάθηση 

παιχνίδι,       ΑΛΛΑ  



 Προσοχή  

στα επικίνδυνα διαδικτυακά "παιχνίδια”, όπως 



Το επικίνδυνο παιχνίδι με την ονομασία 

«Μπλε Φάλαινα»; 



Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με αφορμή τη «Μπλε Φάλαινα» 
 

 συστήνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς  

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.. 



Δεν είναι μόνο η «Γαλάζια Φάλαινα»:  
Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια που απειλούν ζωές… 



Φωτογραφίες  

από τις Δραστηριότητες  στην  τάξη..! 

 Δημιουργία Αφίσας με θέμα «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο» ; 

 

 Παιχνίδι – Quiz με ερωτήσεις γενικών 
γνώσεων για το διαδίκτυο, με τη συμμετοχή 
παιδιών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας. 



Εργασίες γύρω από τις ερωτήσεις αναφορικά 

με τα φιλμάκια.. Οι μαθητές μας …συζητούν! 



https://youtu.be/AL1anwIdQXs 

Εργασίες γύρω από τις ερτήσεις αναφορικά με τις 

αφίσες.. Παραγωγή τραγουδιού / βίντεο 

https://youtu.be/AL1anwIdQXs


Συζητούν και δημιουργούν …αφίσες ; 



Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 



Παιχνίδι – Quiz με ερωτήσεις γενικών 

γνώσεων για το διαδίκτυο… 



Σταυρόλεξο με ερωτήσεις γενικών γνώσεων 

γύρω από την ασφάλεια στο Ιντερνέτ… 



Βασικοί στόχοι… 
 Να ενημερωθούν και να προστατευθούν οι μαθητές 

για (από) τους κινδύνους που υπάρχουν στο 
διαδίκτυο; 

 Να ξέρουν από πού να ζητήσουν βοήθεια… 

 Να δοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο σε μαθητές και 
γονείς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 Συμβουλές προς τα  παιδιά ως προς τις ασφαλείς 
ρυθμίσεις του Facebook…  
 Ειδικός οδηγός για Ασφάλεια και Προστασία του 

λογαριασμού μας στο Facebook – τα βασικά για το 
απόρρητο : 

 https://www.facebook.com/about/basics/stay-safe-and-secure 

 

https://www.facebook.com/about/basics/stay-safe-and-secure
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Συμπεράσματα για το πώς επηρεάζει 

το Facebook την ζωή μας; 
 Κύριος σκοπός η ενημέρωση γονιών και παιδιών του σχολείου 

μας και το πώς επηρεάζουν την ζωή μας, ιδιαίτερα των νέων 

ανθρώπων.! 

 Πρέπει να κατανοήσουν, ότι το Facebook και τα άλλα 

κοινωνικά δίκτυα καθορίζουν τις  ζωές των περισσοτέρων 

ανθρώπων μας. Παρόλο που το Facebook έχει και τα θετικά 

του υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μας 

…προβληματίζουν 

 Παρεξηγήσεις είναι προγραμματισμένες 

 Τα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν εθισμό  

 Cybermobbing  

 Διαδικτυακός τζόγος, Παιδοφιλία 

 


