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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. το Facebook, το Twitter, κ.α. 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 σήμερα θεωρείται ότι αποτελούν κυρίαρχο 
κομμάτι της καθημερινότητας των σύγχρονων ανθρώπων. 
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Στόχοι 
 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τα 

οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση εφαρμογών 
κοινωνικής δικτύωσης.

 Να προβληματιστούν για τη δημιουργία, τη χρήση και 
την εξέλιξή τους. 

8/5/2020 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4



Μέθοδος
 Θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο project και της ομαδικής 

συνεργασίας.

 Θα δοθεί έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών με την 
εκπόνηση μιας μικρής έρευνας, στη δημιουργία 
ερωτηματολογίων , πνευματικών παιχνιδιών, καλλιτεχνικών 
δημιουργιών και θεατρικού παιχνιδιού.

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι η 
εξοικείωση των παιδιών με την ομαδοσυνεργατική
ερευνητική μάθηση και σε συνδυασμό με την ευχάριστη 
ατμόσφαιρα μάθησης να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα 
αποκτήσουν στην καθημερινή τους ζωή.  
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ΔΡΑΣΗ 1η: ΕΡΕΥΝΑ
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Πίνακας 1. Τα δέκα (10) δημοφιλέστερα Κοινωνικά Δίκτυα (Φεβρουάριος 2014)

Α/Α Λογότυπο Όνομα Link Αριθμός Χρηστών 

1 Facebook http://www.facebook.com 900.000.000 

2 Twitter http://twitter.com 290.000.000 

3 Linkedin http://www.linkedin.com 250.000.000 

4 Pinterest http://www.pinterest.com 150.000.000 

5 Google plus https://plus.google.com 126.000.000 

6 Tumbrl http://www.tumbrl.com 125.000.000 

7 Instagram http://www.instagram.com 100.000.000 

8 flickr http://www.flickr.com 80.000.000 

9 vk http://www.vk.com 79.000.000 

10 myspace http://myspace.com 40.000.000 

Πηγή: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (20/02/2014) 



Έρευνα
 Η εικονική πραγματικότητα είναι δυνατή  μέσω του Internet με τη χρήση της γλώσσας Virtual Reality Modelling

Language (VRML). Με απλά λόγια η εικονική πραγματικότητα είναι η εξομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού 
περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να βιώσει ο χρήστης στις τρείς διαστάσεις του πλάτους του ύψους και του βάθους. Η 
εικονική πραγματικότητα συνήθως χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την δημιουργία και την προσομοίωση 
εικονικών κόσμων.

 Για την παρουσίαση ενός εικονικού διαδικτυακού κόσμου απαιτείται ένας αυτόνομος browser για εικονικούς κόσμους. 
Όταν ο browser διαβάζει ένα vrml αρχείο, τότε χτίζει τον κόσμο αυτό που περιγράφεται στο αρχείο, δηλ. τα τρισδιάστατα 
σχήματα, τη θέση τους στον τρισδιάστατο χώρο, το χρώμα και το υλικό επιφανείας τους κ.λπ. Καθώς ο χρήστης κινείται 
μέσα στον εικονικό χώρο, ο browser απεικονίζει τον κόσμο αυτό σε συχνότητα αρκετές φορές το δευτερόλεπτο.

 Τα συστήματα VR που είναι γνωστό ότι μεταδίδουν κραδασμούς και άλλες αισθήσεις στον χρήστη μέσω ελεγκτή 
παιχνιδιών ή άλλων συσκευών είναι γνωστά ως απτικά συστήματα. Αυτή η απτική πληροφορία είναι γενικά γνωστή ως 
ανατροφοδότηση δύναμης σε βιντεοπαιχνίδια.

 Στα παιχνίδια αυτά δημιουργείται λοιπόν η ψευδαίσθηση του «πραγματικού» και οι αισθήσεις των χρηστών 
τροφοδοτούνται με κατασκευασμένες πληροφορίες με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός τους να διαμορφώνει μια νέα οπτική 
για την πραγματικότητα, η οποία πραγματικά δεν υφίσταται.

 Ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας τις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες για τη μάθηση ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή του μαθητή μέσα από μια πιο 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική διαδικασία.

 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


 Γκότση Κωνσταντίνα – Καλανδράνη Αικατερίνα Στ΄ Τάξη
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Greeklish
 Τα Greeklish, από τις λέξεις greek και english, γνωστά και ως Greeklish, είναι η ελληνική 

γλώσσα, γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο. Είναι ένα είδος μεταγραφής. Τα greeklish
χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όταν Έλληνες επικοινωνούν μέσω email, Internet Relay Chat
ή instant messaging. Επίσης χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε μηνύματα τύπου SMS, καθώς 
και μεταξύ Ελλήνων που ζουν καιρό σε αγγλόφωνες χώρες.

 Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 αρχίζει η χρήση των greeklish μέσω υπολογιστή. Στο παρελθόν 
ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων από τους υπολογιστές, γιατί δεν 
παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Καθώς τα ελληνικά δεν ήταν 
πάντα εγκατεστημένα μέσα στις εφαρμογές και στα προγράμματα χρήσης, οι Έλληνες χρήστες 
δεν είχαν πάντα τη δυνατότητα να γράφουν ελληνικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι 
αναγκαστικά έγραφαν με greeklish. Όμως με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των σύγχρονων 
συστημάτων, σήμερα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες, 
μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, και έτσι είναι εύκολο να επικοινωνήσουν Έλληνες μεταξύ 
τους στη μητρική τους γλώσσα στο Διαδίκτυο.

 Κάποιοι αναφέρουν ότι η πρώτη σύγχρονη χρήση των greeklish έγινε από την Ε.Μ.Υ., την 
ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολλές δεκαετίες πριν και πολύ πριν την ευρεία 
χρήση του διαδικτύου.
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Τα χαρακτηριστικά του ιδιόμορφου αυτού, γραπτού κυρίως λόγου, είναι:
• Η συντόμευση των λέξεων (tespa αντί για τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα),
• Ο συνδυασμός ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων(giati,pame )
• Η κατάργηση της ορθογραφίας (Χimia αντί για χημεία, Ιne αντί για είναι)
• Η παράλειψη τονισμού ή σημείων στίξης (pou eisai αντί για Πού είσαι;)
• Τέλος η χρήση αγγλικών σημείων στίξης, με αποτέλεσμα την αύξηση ορθογραφικών λαθών 
στο σχολείο και σε μαθητές που παλαιότερα παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στο γραπτό λόγο.
Ωστόσο πολλοί χρησιμοποιούν ακόμα τα greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και δεν 
υπάρχει λόγος να έχουν σωστή ορθογραφία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεσπά ένας 
άτυπος πόλεμος για την χρήση τους, καθώς δεν είναι εύκολα αναγνώσιμα από χρήστες που δεν είναι 
συνηθισμένοι σε αυτό τον τρόπο γραφής, για λόγους ευκολότερης κατανόησης των κειμένων ή λόγω 
αδυναμίας αναζήτησης σε αυτά.
Τα Greeklish μπορεί να είναι ορθογραφικά, δηλαδή να ακολουθούν τους κανόνες της ελληνικής 
ορθογραφίας, ή να είναι φωνητικά, δηλαδή να σκοπεύουν στη φωνητική απόδοση των ελληνικών. Ο 
περισσότερος όμως κόσμος χρησιμοποιεί ένα «μικτό» σύστημα, που συνδυάζει το θέμα της 
ορθογραφίας με την φωνητική απόδοση, χωρίς η γραφή να έχει ισχυρή τυποποίηση.
Μερικοί διακομιστές υπηρεσιών Διαδικτύου στην Ελλάδα χρησιμοποιούν και ελληνικά και greeklish στα 
e-mail τους. Π.χ. ανακοινώσεις που στέλνονται στους χρήστες είναι γραμμένες σε ελληνικά, αγγλικά και 
greeklish.
Η χρήση των Greeklish για επαγγελματικούς σκοπούς ή αλληλογραφία σχετική με εργασία θεωρείται ως 
έλλειψη επαγγελματισμού ή και σεβασμού από ορισμένους χρήστες.
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Έρευνα τμήματος νηπιαγωγών πανεπιστημίου δείχνει τους λόγους χρήσης των 
greeklish. Πιο συγκεκριμένα:
Το 83,9% χρησιμοποιεί greeklish λόγω συνήθειας, το 75,8% για εξοικονόμηση χρόνου, 
το 71,4% επειδή το θεωρεί χρήσιμο-βολικό, το 38,7% για την αποφυγή ορθογραφικών 
λαθών και τέλος το 33,9% απλά επειδή είναι μόδα.
Οι νέοι με τη χρήση των greeklish προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο ,να κρύψουν τα 
ορθογραφικά τους λάθη και να είναι “in” .Με τον τρόπο αυτό όμως ξεχνούν να γράφουν 
στα απλά ελληνικά, κάνουν συχνά γραμματικά και συντακτικά λάθη που περνούν 
απαρατήρητα και αλλάζουν την μορφή των λέξεων με αποτέλεσμα να απομακρύνονται 
σταδιακά από την ίδια τη μητρική τους γλώσσα . Αυτό όμως δεν είναι κάτι απλό, αλλά 
είναι ένα σύνθετο πρόβλημα , αφού και η εθνική μας γλώσσα κινδυνεύει να αλλοιωθεί 
και η παράδοση μας να επηρεαστεί και η ίδια η εθνική μας ταυτότητα να χαθεί.

Πηγες: https://el.wikipedia.org, http://ebooks.edu.gr , http://5lyk-petroup.att.sch.gr
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ΕΘΙΣΜΟΣ
 Εθισμός στο διαδίκτυο ορίζεται η υπέρμετρη, ανεξέλεγκτη και παρορμητική χρήση του διαδικτύου που παρεμποδίζει 

τη φυσιολογική ζωή του ατόμου και δημιουργεί άγχος και δυσφορία στο οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό (σχολικό) 
του περιβάλλον

 Ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που περνά 
πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας του χρησιμοποιώντας το Facebook, το Twitter, το Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τόσο πολύ που επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του και παραγκωνίζονται άλλες πτυχές της ζωής του.

 Χαρακτηριστικά παιδιών και έφηβων εθισμένων στο διαδίκτυο

 Υπερβολικός χρόνος: Τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο την ημέρα στο διαδίκτυο (μηνύματα, mail, σερφάρισμα, 
συμμέτοχή σε chat rooms, έρευνα για κάποια εργασία στο σχολείο). Πολλοί γονείς δεν αναγνωρίζουν έγκαιρα τον εθισμό 
των παιδιών τους επειδή θεωρούν ότι το χρειάζονται για το σχολείο, ενώ τα παιδιά το χρησιμοποιούν για πολύ 
διαφορετικούς λόγους

 Απομάκρυνση από φίλους ή άλλες δραστηριότητες: Όσο τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όλο και περισσότερο 
απομακρύνονται από τη φυσική επαφή με τους άλλους. Αυτό γίνεται εμφανές όταν προτιμούν να μείνουν στο σπίτι και να 
ασχοληθούν με τον υπολογιστή παρά να συναντήσουν τους φίλους τους

 Άρνηση: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα». Τα παιδιά ισχυρίζονται ότι δεν περνούν πολύ χρόνο στο ίντερνετ ή ότι όλες αυτές 
τις ώρες κάνουν κάποια εργασία για το σχολείο. « Όλοι το ίδιο κάνουν, δεν είναι και τίποτε τρομερό». Αυτές τις φράσεις ή 
παρόμοιες θα τις ακούτε πολύ συχνά όσο περισσότερο χρόνο περνούν online.

 Κανόνες αντιμετώπισης

 Επιτρέψτε μια ώρα κάθε μέρα μετά το διάβασμα και μια επιπλέον ώρα τα σαββατοκύριακα

 Αν το παιδί έχει κινητό τηλέφωνο, περιορίστε τη χρήση internet στο χρόνο που θα έχετε ορίσει

 Μην επιτρέπετε τη χρήση υπολογιστή, tablet ή κινητού στο κρεβάτι

 ΜΑΛΤΕΖΟΣ  ΝΙΚΟΣ  &  ΚΑΡΑΝΤΩΝΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

 Ένας ιστότοπος, ιστοχώρος ή διαδικτυακός 
τόπος (αγγλ. web site) είναι μία συλλογή 
από ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο και άλλα 
ψηφιακά στοιχεία, τα οποία φιλοξενούνται 
στο ίδιο domain (περιοχή) του Παγκόσμιου 
Ιστού. Βασίζεται στην υπηρεσία www (world
wide web - παγκόσμιος ιστός), μια από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στο Διαδίκτυο, με 
τη χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου http. Η 
υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες του ίντερνετ να δημιουργήσουν 
οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο στις 
ιστοσελίδες τους. 
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 Φαινόμενο της σύγχρονης εποχής είναι   οι 
ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, που επιτρέπουν 
γνωριμίες με ένα και μόνο «κλικ», άλλωστε αυτό 
και μόνο αρκεί για να ερευνήσουμε ενδελεχώς το 
προφίλ του διαδικτυακού «φίλου» μας και να 
μάθουμε όλα όσα ο ίδιος έχει επιλέξει να 
προβάλλει. Θα δούμε τους φίλους του, τις 
φωτογραφίες του, τα likes και τα comments του.

 Στη διαδικτυακή επικοινωνία, ειδικά όταν 
πρόκειται για κοινωνικά δίκτυα (social networks) 
όπως το Facebook, το Twitter, κ.τ.λ., αλλά και για 
ιστότοπους που επιτρέπουν την ανταλλαγή 
απόψεων (forums) προκύπτουν ερωτήματα για 
την αυθεντικότητα των συμμετεχόντων. Δηλαδή, 
για το κατά πόσο όσοι συμμετέχουν είναι 
πραγματικά όπως προβάλλονται οι ίδιοι στο 
ίντερνετ, ή αποκρύπτουν στοιχεία της 
προσωπικότητάς τους και προωθούν μια 
κατασκευασμένη εικόνα. 
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 Συνήθως το να προσπαθεί κανείς να εμφανίζεται διαφορετικός 
από ό,τι είναι, προκύπτει όταν υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης 
και δυσαρέσκεια για το αληθινό του προφίλ. Μια πιο ίσως 
τρομακτική εκδοχή αποτελεί η πιθανότητα δόλου πίσω από μια 
επιτηδευμένη εικόνα, με σκοπό την εξαπάτηση και την υπηρέτηση 
συμφερόντων και ιδιοτέλειας. Σε κάθε περίπτωση, η ενδότερη 
επιθυμία για μια εναλλακτική εκδοχή από αυτή της 
πραγματικότητας μπορεί να εκφραστεί στο διαδίκτυο, καθώς εκεί 
προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας της επιθυμητής ατομικής 
«ταυτότητας» χωρίς άμεσο κίνδυνο αποκάλυψης. Το ίντερνετ
επιτρέπει και εύκολη προσέγγιση ατόμων και γρήγορη αμεσότητα 
με αυτά, χωρίς να απαιτούνται το μέγεθος της προσπάθειας ή το  
ρίσκο που πιθανώς εμπεριέχονται στη δημιουργία σχέσεων σε 
φυσικό επίπεδο. Αυτά καθιστούν την on-line επικοινωνία μέσω 
των κατάλληλων ιστότοπων μια κοινωνική δραστηριότητα με 
εύκολη πρόσβαση για όλους και ανά πάσα στιγμή.
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 Η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα ή σε 
άλλες δραστηριότητες επικοινωνίας του 
ίντερνετ όμως, ακόμη στερείται μιας 
σημαντικής διάστασης: της φυσικής 
παρουσίας του άλλου κοντά μας. Η έλλειψη 
αυτή συνεχίζει να αφήνει αμφιβολίες και 
κινδύνους για το ποιός πραγματικά είναι ο 
διαδικτυακός μας φίλος, ειδικά όταν στην 
on-line επικοινωνία συμμετέχουν παιδιά ή 
ενήλικες ανώριμοι και ανυποψίαστοι. 
Παρόλο που γενικά φαίνεται πως τα 
διαδικτυακά προφίλ αυτών που συμμετέχουν 
σε κοινωνικά δίκτυα βασικά περιγράφουν την 
πραγματικότητα, δε μπορεί ποτέ να 
αποκλείεται η επιτηδευμένη ύπαρξη δόλου 
και άρα μικρού ή μεγάλου κινδύνου πίσω από 
μια καλοστημένη διαδικτυακή εικόνα. 
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 Στο ηλεκτρονικό αυτό φακέλωμα όλοι είμαστε παίκτες του 
δικού μας ριάλιτι σόου, το οποίο έχει αναρίθμητους θεατές. 
Ζούμε μια εικονική ζωή με κάλπικες σχέσεις και η έννοια 
της ιδιωτικότητας εξαφανίζεται πριν καλά-καλά προλάβεις 
να το συνειδητοποιήσεις. Όλα αυτά μπορεί να αποτελούν 
καθημερινότητα για όλους μας, μπορεί και όχι. Το βέβαιο 
είναι ότι το διαδίκτυο -και οι ομάδες κοινωνικής δικτύωσης 
κατ’ επέκταση- πέρα από τα όποια αρνητικά, είναι ένα 
σπουδαίο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου ανθρώπου, ο 
οποίος θα επιλέξει τον τρόπο χρήσης του και το εάν τελικά 
θα είναι απελευθερωτής όσον αφορά τη γνώση, την εργασία, 
την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, ή δικτάτορας όσον 
αφορά την παραβίαση της ιδιωτικότητας, τον εθισμό και την 
απομόνωση από την πραγματική ζωή. 
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ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1)ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 2)ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 3) ΤΑ ΑΜΕΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 4)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

8/5/2020 20ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1)ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2)ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
 3)ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 4)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ/ΜΟΝΑΞΙΑ
 5)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

 Πηγές  
 α) wikipedia.org
 β) protagon.gr
 γ)taniabageri.gr
 δ)sch.gr


 Οι μαθητές της Ε` τάξης :
 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 ΚΑΡΑΝΤΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ
 ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΟΣΜΑΣ                                                                                                               
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ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΚΤΥΩΣΗΣ

 Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς διαδικτυακές 

ιστοσελίδες έχουν εισέρθει δυναμικά στην καθημερινότητα χιλιάδων 
ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Ως «διαδραστικές πλατφόρμες» είναι 
ένα από τα πιο άμεσα μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των 
ατόμων. Για πολλούς αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο. Μερικά 
παραδείγματα ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης είναι το facebook, το 
twitter, το MySpace, το Hi5, το LinkedIn, το Instagram, το Google+ κ.α. 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι περισσότερο δημοφιλής. Οι διαδικτυακές 
ιστοσελίδες επιτρέπουν στους χρήστες τους να αλληλεπιδρούν 
κοινωνικά με άλλα άτομα. Παρόλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
υποστηρίζουν σήμερα και πολλές άλλες λειτουργίες και εξυπηρετούν 
ακόμη περισσότερους σκοπούς απ’ αυτούς για τους οποίους 
δημιουργήθηκαν. Παρακάτω θα αναφερθούν μερικοί από αυτούς:
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 Το Facebook είναι μια πλατφόρμα  κοινωνικής δικτύωσης . Iδρύθηκε
από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ως μέλος του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ και  ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. 
Οι χρήστες της μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν 
ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Σήμερα έχει πάνω 
από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς το ως ένα 
από τα δημοφιλέστερα web sites του πλανήτη. Το Facebook ακόμα 
παρέχει παιχνίδια και υπάρχει η δυνατότητα ανεβάσματος 
φωτογραφιών και βίντεο. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ενώσει 
ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα ή απόψεις μέσω ομάδων και 
άλλων σελίδων, κι έχει συμβεί να ενώσει μέλη οικογενειών και φίλους 
που είχαν χαθεί χάρη στην ευρέως διαδεδομένη χρήση του ιστότοπου.
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 Το Twitter ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου του 2006 από τον Τζακ
Ντόρσευ και δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του ίδιου 
χρόνου. Σήμερα έχει 305 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. 
Σκοπός του είναι η άμεση επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 
Το twitter επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να 
διαβάζουν σύντομα μηνύματα (μέχρι 140 χαρακτήρες) γνωστά 
και ως τουιτς. Επίσης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
συνδέονται στο twitter μέσα από τα smart phones τους 
(υπηρεσία android), τους υπολογιστές και τα iphone (υπηρεσία 
ios). 
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 Το myspace χρησιμοποιείται κυρίως  για  να ανεβάζουν 
οι χρήστες του τραγούδια, βίντεο, φωτογραφίες και 
παιχνίδια. Επίσης και για να επικοινωνούν με άλλους 
χρήστες. Στο myspace βρίσκονται κυρίως άτομα του 
καλλιτεχνικού χώρου και γενικώς αρκετοί διάσημοι 
όπου ανεβάζουν τραγούδια, βίντεο, φωτογραφίες κ.α. 
Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο για 
επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για διασκέδαση 
και ψυχαγωγία.

8/5/2020 25ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΟΜΑΔΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΙΟΥΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΑ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

 Το Instragram είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί κανείς να 
μοιράζεται ελευθέρα τις φωτογραφίες του με άλλους. Η 
δημοφιλής εφαρμογή δημιουργήθηκε από δύο απόφοιτους του 
Πανεπιστημίου του Στάντφορντ, τους Κέβιν Σίστρομ και Μάικ
Κρίγκερ και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010. Μόλις δύο μήνες 
αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2010, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
χρηστών έφτασε το 1.000.000. Σήμερα η εφαρμογή μετράει 20 
δισεκατομμύρια φωτογραφίες από όλο τον κόσμο και 1 
δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Το όνομα της προέρχεται από 
τον συνδυασμό της λέξης Instant (στιγμιαίο) και 
telegram (τηλεγράφημα). 

 Πηγές: Βικιπαίδεια, Εργασία 1ου Λυκείου Αμαρουσίου
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Δουλεύοντας στο εργαστήριο πληροφορικής
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Με το πρόγραμμα grifos και με το πρόγραμμα 
Crossword Labs δημιουργήσαμε κρυπτόλεξα και 

σταυρόλεξα.
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ΔΡΑΣΗ 3η: Δημιουργία αφισών, 
κόμικς, κανόνων.
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Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού
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Δράση 4η:Δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου
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https://docs.google.com/forms/d/1dzRMTDQhbHZs8
g1Q70_NR-waASWgd0W71Cy_WZmpzYc/edit
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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 
τους δασκάλους μας, καθώς και η συνεχής συμμετοχή μας σε όλα τα 
Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής.



Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Α΄ τάξη

Γκοντίνου Σοφία, Καραντώνας Νικόλαος, Κεφαλάς Ιωακείμ, Σούστα Μαρία

Δ΄ τάξη

Γκοντίνου Δέσποινα, Κεφαλάς Δημήτριος, Κιαμήλ Ογλού Φανή – Φαίδρα , Χριστοδούλου 

Άγγελος

Ε΄ τάξη

Αργυρού Ιωάννα, Καραντώνα Λευκοθέα, Καραντώνα Μαρία-Μελαχρινή, Καραντώνας

Αθανάσιος, Κεφαλάς Κωνσταντίνος, Μαλτέζος Νικόλαος, Νικολαΐδης Τηλέμαχος, 

Χασάπης Κοσμάς-Ιωάννης

Στ΄ τάξη

Γκότση  Κωνσταντίνα, Καλανδράνη Αικατερίνα, Χιούτη Ευγενία



ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Τσόχας Δημήτριος (ΠΕ70)

Τάκου Αναστασία (ΠΕ70)

8/5/2020 42ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δημιουργούς του θεματικού δικτύου 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. κ. Αρβανίτη 
Ιωάννα  και κ. Παρασκευά Απόστολο που μας ενέπνευσαν για το θέμα του 
προγράμματος που υλοποιήσαμε. Τέλος ευχαριστούμε τους δασκάλους μας κ. 
Τσόχα Δημήτριο και κ. Τάκου Αναστασία που είναι πάντα δίπλα μας ως βοηθοί και 
καθοδηγητές μας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•https://el.wikipedia.org, 
•Μεταπτυχιακές εργασίες τμημάτων πληροφορικής του Ιονίου και 
πανεπιστήμιου Πειραιώς
•http://ebooks.edu.gr  , 
•http://5lyk-petroup.att.sch.gr
•protagon.gr
•taniabageri.gr
•sch.gr
•Εργασία 1ου Λυκείου Αμαρουσίου
•https://internet-safety.sch.gr/
•https://saferinternet4kids.gr/nea/neo-yliko/
•https://eclass31.weebly.com/alphasigmaphi940lambdaepsiloniotaal
pha-sigmatauomicron-
deltaiotaalphadelta943kappatauupsilonomicron.html
•http://isecurenet.sch.gr/portal/
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