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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα μέσα 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα 
social media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, ιστοσελίδες όπως το 

Facebook, διάφορα φόρουμς κλπ

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων που 
δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες μέσα σε εικονικές 

κοινότητες και δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας των ανθρώπων γενικά, αλλά και των Ελλήνων συγκεκριμένα.
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εργαλείο 

για αναζήτηση εργασίας 
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Καθοριστικό ρόλο στη στελέχωση επιχειρήσεων αλλά και στην εύρεση εργασίας διαδραματίζει πλέον, η «ψηφιακή 

φήμη». Επτά στους 10 εργοδότες χρησιμοποιούν κυρίως το LinkedIn και το Facebook για την επιλογή ανθρώπινου 
δυναμικού, ενώ 5 στους 10 υποψήφιους αναζητούν εργασία μέσω αυτών. 
Τον ολοένα και καθοριστικότερο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας και στην επιλογή 
ανθρώπινου δυναμικού καταγράφει μελέτη της Adecco σε συνεργασία με το Catholic University of Milan της Ιταλίας. 
Περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα, σύμφωνα 
με την οποία το 53% των διαδικασιών αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων, το 2013 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
ή και την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Το ποσοστό για το 2014 αναμένεται να ανέλθει στο 61%. Επτά στους 10 εργοδότες 
δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και 5 στους 
10 υποψηφίους απάντησαν πως τα χρησιμοποιούν στην αναζήτηση εργασίας. Στην Ελλάδα το ποσοστό των υποψηφίων 
που αναζητούν εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 65%. Επιπλέον, το 34% των υποψηφίων 
στην Ελλάδα δηλώνει πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τούς προσέγγισε μέσω ενός από τα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε μάλιστα και προσφορά εργασίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά της 
παγκόσμιας μελέτης είναι 30% και 9%. Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η φήμη των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για να την 
αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση του LinkedIn σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα παραμένει 
κυρίαρχη (68% σε παγκόσμιο 
επίπεδο, 48% στην Ελλάδα), αλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό (52% σε παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην 
Ελλάδα). Περίπου 1 στους 3 εργοδότες παραδέχεται ότι έχει απορρίψει έναν πιθανό υποψήφιο εξαιτίας του 
περιεχόμενου ή των εικόνων που δημοσιεύτηκαν στο προφίλ του. ΧΙΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ε΄ΤΑΞΗ 2018-2019
Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24/9/2014 



Η αλόγιστη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια 
πολύ κακή συνήθεια που μπορεί κάποιος να αποκτήσει στην 
καθημερινότητα του. Στην περίπτωση που σε κάποιον γίνει 
συνήθεια, καλό θα ήταν οι γύρω του να τον βοηθήσουν να 
απεξαρτηθεί. Η εξάρτηση αυτή επίσης έχει πολλές και πολύ κακές 

συνέπειες, όπως η ημικρανία ή κάποιο πιάσιμο στο σώμα μας ή 
ακόμα και να μας δημιουργήσει κάποια αδιαθεσία .
Η επικινδυνότητα είναι μια ακόμη συνέπεια αυτής της εξάρτησης, 

καθώς, για παράδειγμα αν αναρτήσουμε μια φωτογραφία με την 
οικογένεια μας όπου βρισκόμαστε κάπου έξω, μπορεί διαρρήκτες 
να μπουν μέσα στο σπίτι μας. Επιπλέον, είναι εφικτό ακόμη και να 
μας ξεγελάσει κάποιος με άσχημο σκοπό ρωτώντας αδιάκριτες 

πληροφορίες όπως <<πόσο χρονών είσαι; >> , <<πού μένεις; >> ή 
και <<θέλεις να βρεθούμε; >> .Πολλές φορές μας δίνουν ψευδείς 
πληροφορίες, όπως  παραδείγματος  χάρη, ότι είναι ανήλικοι ή 
ακόμη και ψεύτικο ονοματεπώνυμο.
Αυτά καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε όταν δεν γνωρίζουμε ποιός 
είναι από την άλλη πλευρά της οθόνης. 

Αλόγιστη χρήση
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➢Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα ασφάλειας στον υπολογιστή 
κατασκευασμένο ειδικά για παιδιά.

➢Ενημερωθείτε για το πώς και το που να απευθυνθείτε έτσι ώστε να καταγγείλετε κάτι παράνομο

εάν παρουσιαστεί μπροστά σας.

➢Μάθετε στα παιδιά σας πώς να αποφεύγουν ένα άτομο το οποίο τους στέλνει ενοχλητικά και 
αδιάκριτα μηνύματα.
➢Σημαντικές στην ανάπτυξη τωνπαιδιώνκαι των εφήβων είναι ηώθησησε κοινωνικές

καιαθλητικές δραστηριότητες και η καθιέρωσηοικογενειακώνδραστηριοτήτωνπουδεν

εμπεριέχουν τη χρήσηυπολογιστή και διαδικτύου.

➢Σε κάθε περίπτωση, χωρίς πανικό και ενοχές, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με ειδικούς

για παροχή βοήθειας και συμβουλές ώστε να προλάβουμε ή να αντιμετωπίσουμε

σχετικά προβλήματα.
➢Μάθετε στα παιδιά πώς να ψάχνουν αποτελεσματικά και πώς να χρησιμοποιούν μηχανές 
αναζήτησης που προσφέρουν προστασία (όπως η Google safe search for kids). 

Αγραγγέλου Άννα   Στ’ τάξη 2018-19 

Κάποιοι τρόποι για να προστατευθούμε από τους 
κινδύνους 
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ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
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Τα μέσα κοινωνικής  έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή των παιδιών , με την 
πλειοψηφία να τα χρησιμοποιεί σε ηλικία κάτω των 13 ετών .     
Πιο δημοφιλές μέσο μεταξύ των μαθητών αναδεικνύεται το Viber,στη συνεχεία το 

Instagram και τρίτο έρχεται το Facebook . Τα συγκεκριμένα social media 
χρησιμοποιούνται καθημερινά από την χρήση παιδιών . Η ερευνά του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έδειξε ότι τα παιδιά , 
αντιγράφουν τις συνήθειες των γονιών τους στις οικογένειες όπου οι γονείς 
χρησιμοποιούν συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις [κυρίως οι νεότεροι γονείς ηλικίας 
20-35 ετών και σε μεγάλο ποσοστό ] Μάλιστα , βάσει της έρευνας , οριακά προκύπτει ότι 
σε μικρότερες κοινωνίες και όχι στα αστικά κέντρα τα παιδιά ασχολούνται συχνότερα με 
το Διαδίκτυο .           

Παρά την τεχνολογική εξοικείωση τόσο των γονέων όσο και των παιδιών , φαίνεται ότι 
τα δεύτερα δύσκολα στρέφονται στους γονείς τους αν αντιμετωπίζουν κάποιο 
[διαδικτυακό] πρόβλημα . Το 79,04 του ποσοστού των γονέων αναφέρει ότι το παΐδι τους 
δεν τους έχει ζητήσει ποτέ βοήθεια για κάποια δύσκολη κατάσταση που είναι πιθανόν να 
έχει βιώσει στο διαδίκτυο , ενώ ανησυχία προκαλεί ότι το 16 του ποσοστού των γονέων 
δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν αν το παιδί τους προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα 
στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις , ενώ ένα 7 του ποσοστού δεν γνωρίζει εάν έχει πέσει 
θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού . 

Ο άγνωστος χώρος του διαδικτύου γεννάει επιφυλάξεις στους γονείς οι όποιοι  83 του 
ποσοστού θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τη 
διαμόρφωση των παιδιών τους ενώ το 58 του ποσοστού [γυναίκες] και το 44 του 
ποσοστού [άνδρες] ότι η χρήση τους δεν βελτιώνει της κοινωνικές δεξιότητες των 
παιδιών τους , ενώ σε συνθήκες άγχους αυξάνουν τον χρόνο ενασχόληση τους με αυτά .          

Οι γυναίκες είναι πιο επιφυλακτικές με το διαδίκτυο καθώς το 68 του  ποσοστού 
θεωρούν ότι το κατώτερο ηλικιακό όριο για τη χρήση κοινωνικών δικτύων είναι ηλικία 
των 15-16 ετών ενώ οι άνδρες το 57 του ποσοστού . 

Πάντως αποδεικνύεται μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις ότι τα κοινωνικά 
δίκτυα μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορές εξαρτήσεις . Οι γυναίκες είναι εκείνες 
που θεωρούν περισσότερο [το 58 του ποσοστού] ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων από τα 
παιδιά δεν βελτιώνει τις δεξιότητες τους .  ΡΩΜΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗ 2018-2019



ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
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Το Διαδίκτυο  σήμερα είναι μια απαραίτητη και καθημερινή πηγή  χρήσιμων πληροφοριών και 

γνώσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

σήμερα είναι οι εξής:

•Facebook,

•MySpace,

•Youtube,

•Blogger,

•Wordpress

•Viber,

•Twitter, και

•Instagram.

Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με περιορισμούς  γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχτεί ένα 

ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για τους μικρούς «σέρφερ».

Διάφορες απειλές, κοροϊδίες και τρομοκρατία πολλές φορές, σοβαρές απάτες, καθώς και 

περιεχόμενο ακατάλληλο για τα μάτια των παιδιών, μπορούν να θέσουν τα παιδιά – αλλά ακόμα και 

ολόκληρη την οικογένεια —σε πραγματικό κίνδυνο.



Οι κίνδυνοι λοιπόν των κοινωνικών δικτύων είναι πολλοί:

1.Η έκθεση σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κινδύνων κοινωνικού χαρακτήρα και τραυματικές εμπειρίες 

για την ψυχική τους υγεία εξαιτίας της χρήσης online κοινωνικών δικτύων και της επαφής τους με 

πλήθος αγνώστων ατόμων.

2.Η επιβλαβής έκθεση της προσωπικής ζωής του σέρφερ. Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα είναι χώροι 

όπου συγκεντρώνεται πλήθος διαφορετικών, άγνωστων ατόμων.

3.Η καταχώρηση και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων στα κοινωνικά δίκτυα, που κάνει τους 

χρήστες  ευάλωτους σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, με ανεξέλεγκτες συνέπειες μερικές 

φορές.

4.Η επαφή και η διασύνδεση με αγνώστους κρύβει περισσότερους κινδύνους απ’ ότι η επαφή με 

αγνώστους στον πραγματικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει η αμεσότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης 

κριτικής σκέψης και αντίδρασης.

5.Η παρενόχληση από άτομα εντελώς άγνωστα μέλη του κοινωνικού δικτύου χωρίς τη δυνατότητα 

προστασίας ή αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών.

6.Η κλοπή των προσωπικών δεδομένων και γενικά η απειλή της ασφάλειας των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών τους.

7.Η εύκολη μετάδοση και επαφή με ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι ασφαλές για τους 

χρήστες του, όπως κακόβουλο λογισμικό, πορνογραφικό υλικό, υλικό προσηλυτισμού, υλικό 

εθισμού σε επικίνδυνες ουσίες, υλικό με θέμα τη βία, ρατσιστικό περιεχόμενο κ.ά.

8.Ο βομβαρδισμός με διαφημιστικά μηνύματα από τις σελίδες του ιστότοπου. 

Σήμερα, οι οικογένειες τείνουν να διαθέτουν όλο και περισσότερες συσκευές με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο. Αυτό  σημαίνει ότι είναι ευκολότερο από ποτέ για τα παιδιά να συνδεθούν και 

δυσκολότερο από ποτέ να ελεγχθούν για το τι κάνουν εκεί. ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε΄ΤΑΞΗ 

2018-2019

Άρθρο: Τo ΒΗΜΑ team
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Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
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Ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο σε 

ιστοσελίδες που προσφέρονται για ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, στο 

Διαδίκτυο υπάρχει κάθε λογής περιεχόμενο που δεν είναι πάντα κατάλληλο για την ηλικία τους. 
Επίσης έρχονται σε επαφή με αγνώστους που δεν γνωρίζουν τίποτα γι’ αυτούς και δε ξέρουν τι 

μπορεί να ζητάνε από αυτούς  Πρέπει λοιπόν να προσέχουν.

Η ασφάλεια φέρνει σιγουριά. Για αυτό:

1. Δε θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ σας. Όποιος 

αποκτά πρόσβαση στο προφίλ σας μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τα δεδομένα σας.

2. Μην ανεβάζετε στο προφίλ σας φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία 

βρίσκεστε (ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι σας, το σχολείο ή μέρη που συχνάζετε). Έτσι θα 

μειώσετε τις πιθανότητες εντοπισμού σας.

3. Αν δεχθείτε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμητο μήνυμα, μπορείτε να το καταγγείλετε  στη SafeLine. 

Συνήθως αναφέρεται με τη λέξη «report».

4. Να έχετε υπόψιν σας ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύετε στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

είναι ευρέως προσπελάσιμες, επομένως, καλό θα ήταν να μην παρέχετε στοιχεία, πληροφορίες και 

φωτογραφίες που θα σας έφερναν σε δύσκολη θέση. Να θυμάστε πως και όταν διαγράψετε το 

προφίλ σας πολλές πληροφορίες δεν αφαιρούνται και μπορεί  να τις συναντήσετε και αλλού στο 

Διαδίκτυο.



Γονείς:

Δημιουργήστε ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη για το παιδί σας μέσω του λειτουργικού 

σας συστήματος (π.χ. Windows, Linux, Mac OS), στον οποίο μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε επιλογές γονικού ελέγχου.

Εξετάστε τις επιλογές γονικού ελέγχου του πλοηγoύ (browser) και της μηχανής 

αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις επιλογές που σας 

παρέχουν οι οικογενειακές ρυθμίσεις αυτών των προγραμμάτων.

Προτείνετε στα παιδιά σας μηχανές αναζήτησης φιλικές για παιδιά, όπως π.χ. 

http://kids.yahoo.com 

Φυλάξτε τις αγαπημένες ιστοσελίδες των παιδιών σας στον φάκελο των αγαπημένων 

τους (μια επιλογή του πλοηγού). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

αγαπημένες τους σελίδες ξανά και ξανά χωρίς να χρειάζεται να περάσουν μέσα από 

μηχανές αναζήτησης.

Να θυμάστε ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καθοδήγηση και 

παρουσία σας ως γονείς και κηδεμόνες. Τα τεχνικά μέσα δεν είναι πανάκεια και 

ορισμένες φορές μπορούν να φέρουν σοβαρά προβλήματα.

ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε΄ΤΑΞΗ 2018-2019

Safe Line.gr

Esafetykit.net
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ΔΡΑΣΗ 2η:Καλλιτεχνικές 
δημιουργίες
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Στο εργαστήριο πληροφορικής…
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Δημιουργία αφίσας
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Δημιουργία κρυπτολέξων με το πρόγραμμα grifos
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ΔΡΑΣΗ 2η: Θεατρικό παιχνίδι
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Δημιουργία κόμικς
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Δημιουργία σταυρολέξων με το πρόγραμμα Hot Potatoes
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ΔΡΑΣΗ 3η: Διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο
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https://docs.google.com/forms/d/1FvrgFGrj2PamVI7cPZaSRon9dmLSBwe_we6nr4GzmyQ/edit



Συμπεράσματα-Αποτίμηση εργασίας
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Αφού αξιολογήσαμε όλα τα στοιχεία που διαθέταμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 
διαδίκτυο είναι ένα μέσο άντλησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας για τους μαθητές. Τα social 
media είναι ένα μέσο επικοινωνίας γι’ αυτούς. 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 των μέσων επικοινωνίας 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 συνεχής 
συμμετοχή μας σε όλα τα Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής.
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Σούστα Νεφέλη Α΄ τάξη

Γκοντίνου Δέσποινα Γ΄ τάξη

Κεφαλάς Δημήτριος Γ΄ τάξη

Κιαμήλ Ογλού Φανή – Φαίδρα             Γ΄ τάξη

Χριστοδούλου Άγγελος Γ΄ τάξη

Αργυρού Ιωάννα Δ΄ τάξη

Βαλοδήμου Αναστασία Δ΄ τάξη

Καραντώνα Λευκοθέα Δ΄ τάξη

Καραντώνα Μαρία-Μελαχρινή             Δ΄ τάξη

Καραντώνας Αθανάσιος Δ΄ τάξη

Κεφαλάς Κωνσταντίνος Δ΄ τάξη

Μαλτέζος Νικόλαος Δ΄ τάξη

Νικολαϊδης Τηλέμαχος Δ΄ τάξη

Σούστα Μαρία Δ΄ τάξη

Χασάπης Κοσμάς-Ιωάννης                  Δ΄ τάξη

Γκότση Κωνσταντίνα Ε΄ Τάξη

Καλανδράνη Αικατερίνα Ε΄ Τάξη

Χιούτη Ευγενία Ε΄ Τάξη

Αγραγγέλου Άννα ΣΤ΄ Τάξη

Κεφαλάς Δημήτριος ΣΤ΄ Τάξη

Ρωμού Βαλεντίνα ΣΤ΄ Τάξη

Σούστας Κωνσταντίνος ΣΤ΄ Τάξη
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Τσόχας Δημήτριος (ΠΕ70)

Τάκου Αναστασία (ΠΕ70)

Κοντάρης Δημοσθένης (ΠΕ86)
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❑ https://istotexniki.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE
%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%B
D-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA/

❑ https://www.paidiatros.com/efivos/psyxologia/internet-addiction-
prevention

❑ http://isecurenet.sch.gr/portal
❑ Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24/9/2014 
❑ Τo ΒΗΜΑ team-ΒIKIΒιβλία 
❑ Safe Line.gr
❑ Esafetykit.net


