
ΚΑΙ ΟΙ 12 ΗΣΑΝ… ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ 



ΣΟΥΟΙ 

• Να ακηηιεθζμύκ θαη κα θαηακμήζμοκ ημοξ 
θηκδύκμοξ ημο δηαδηθηύμο 

• Να μάζμοκ κα πνεζημμπμημύκ με αζθάιεηα 
ημ δηαδίθηομ 

• Ονημζέηεζε ζοκηζηώμεκμο πνόκμο 
μπνμζηά ζηηξ μζόκεξ ακάιμγα με ηεκ 
ειηθία ηςκ παηδηώκ 



ΑΦΟΡΜΗ 

Με αθμνμή ημκ Τνςηθό Πόιεμμ από ηε Μοζμιμγία ηεξ Γ΄ 
Δεμμηηθμύ θαη ημ δηαγςκηζμό πμο πήνε μένμξ ημ Γ2 γηα ημ SID 
2020 απμθαζίζαμε ηεκ οιμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ 
«Αζθάιεηα ζημ Δηαδίθηομ». 

 

Βαζηδόμεκμη ζε δηαθμνεηηθέξ ειηθηαθέξ μμάδεξ θαη ζέιμκηαξ κα 
ζοκδέζμομε ημ πανειζόκ με ημ πανόκ δεμημονγήζαμε ηα 
παναθάης... 



ΘΕΟΙ -ΕΦΑΡΜΟΓΕ 



ΘΕΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΕ 



ΔΙΑ 

 
Ο Δίαξ ή Δεύξ είκαη μ 
«Παηέναξ ηςκ ζεώκ θαη ηςκ 
ακζνώπςκ», πμο θοβενκά 
ημοξ Θεμύξ ημο Οιύμπμο. 

INTERNET 

 

Πμιιμί οπμιμγηζηέξ μαδί 
πμο ζοκδέμκηαη μεηαλύ 
ημοξ ζε έκα παγθόζμημ 
δίθηομ έηζη ώζηε κα 
μπμνμύκ κα επηθμηκςκμύκ 
θαη κα μμηνάδμκηαη 
πιενμθμνίεξ. 

 



ΠΟΕΙΔΩΝΑ 

 
 Ο Πμζεηδώκαξ είκαη 
μ ζεόξ ηςκ ζαιαζζώκ, 
ιημκώκ,  πμηαμώκ, πεγώκ. 

MARINE TRAFFIC 

 
Με ημ MarineTraffic μπμνμύμε 
κα παναθμιμοζήζμομε ηα πιμία 
θαη κα ημοξ βμεζήζμομε ζε 
πενίπηςζε έθηαθηεξ ακάγθεξ. 



ΗΦΑΙΣΟ 

 
Ήηακ μ ζεόξ 
ηεξ θςηηάξ ηεξ 
παιθμονγίαξ, θαη ηεξ  
μεηαιιμονγίαξ. 

 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

 

Αζπμιείηαη με ηε μειέηε 
ηςκ μεπακώκ θαη πςξ  
μπμνμύκ κα 
ακηηθαηαζηήζμοκ ημκ 
άκζνςπμ ζηεκ εθηέιεζε 
μηαξ ενγαζίαξ. 



ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

 
Θεόξ ημο θςηόξ θαη ημο ήιημο, 
ηεξ πμίεζεξ, ηεξ μμοζηθήξ θαη ηεξ 

μακηείαξ.  
 

 

YOUTUBE 

 
To YouTube είκαη μηα ζειίδα, 
όπμο μπμνείξ κα δεηξ  ηα βίκηεμ 
θαη ηε μμοζηθή πμο αγαπάξ, κα 
ακεβάζεηξ πνςηόηοπμ 
πενηεπόμεκμ. 

 



ΕΡΜΗ 

 
Ο Γνμήξ είκαη μ 
αγγειημθόνμξ ηςκ ζεώκ 
ηεξ ειιεκηθήξ μοζμιμγίαξ.  

EMAIL 

 
Τμ e-mail (ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ) 
είκαη μηα Υπενεζία ημο Δηαδηθηύμο, ε 
μπμία επηηνέπεη ηε γναθή, απμζημιή, 
ιήρε θαη απμζήθεοζε μεκομάηςκ. 



ΑΡΗ 

 

Ο Άνεξ ζεόξ ημο πμιέμμο. 

 

ΙΟΙ 

 
Ο ιός υπολογιστών  μπμνεί κα 
ακηηγναθεί πςνίξ πανέμβαζε ημο 
πνήζηε θαη κα "μμιύκεη" ημκ 
οπμιμγηζηή πςνίξ ηε γκώζε ή ηεκ 
άδεηα ημο πνήζηε ημο.  



ΗΡΑ 

 
Θεά ημο γάμμο, ηςκ γοκαηθώκ, 
ημο ημθεημύ θαη ηεξ μηθμγέκεηαξ.  

ΔΙΔΗΕ 

 
Ε Δίςλε Ειεθηνμκηθμύ 
Γγθιήμαημξ ακαιαμβάκεη ηεκ 
ένεοκα, ηεκ πνόιερε θαη ηεκ 
θαηαζημιή εγθιεμάηςκ ή 
ακηηθμηκςκηθώκ ζομπενηθμνώκ, 
πμο δηαπνάηημκηαη μέζς ημο 
δηαδηθηύμο. 



ΑΘΗΝΑ 

 
Ήηακ ε ζεά ηεξ ζμθίαξ, ηεξ 
ειηάξ, ηεξ ζηναηεγηθήξ θαη ημο 
πμιέμμο. Ε Αζεκά μάπεηαη ημκ 
δίθαημ πόιεμμ θαη ηεκ θάκεη κα 
δηαθένεη από ημκ Άνε. 

GOOGLE 

 
Ονγακώκεη ημ ηενάζηημ πιήζμξ 
πιενμθμνηώκ ημο Internet. 
Σήμενα ε μεπακή ακαδήηεζεξ 
google είκαη μηα από ηηξ 
δεμμθηιέζηενεξ, θαη μη θνάζεηξ 
«θάκς γθμύγθι», 
«γθμογθιάνς», είκαη ζοκώκομεξ 
με ημ «ράπκς γηα πιενμθμνίεξ 
ζημ Δηαδίθηομ» 

 



ΑΦΡΟΔΙΣΗ 

 
Ε ζεά ηεξ μμμνθηάξ. 

FACEBOOK 

 
Τμ Facebook είκαη έκα μέζμ 
θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ όπμο μη 
πνήζηεξ ημο μπμνμύκ κα 
επηθμηκςκμύκ μεηαλύ ημοξ μέζς 
μεκομάηςκ με ηηξ επαθέξ ημοξ. 



ΔΗΜΗΣΡΑ 

 
Ήηακ ζεά ηεξ θαιιηένγεηαξ 
δειαδή ηεξ γεςνγίαξ, αιιά θαη 
ηεξ ειεύζενεξ βιάζηεζεξ ημο 
εδάθμοξ.  

METEO 

 
Ζζηόημπμξ πμο πενηιαμβάκεη 
πνμγκώζεηξ θαηνμύ γηα πενημπέξ 
θαη πόιεηξ ηεξ πώναξ μαξ.  



ΑΡΣΕΜΙ 

 
Βαζίιηζζα ηςκ βμοκώκ θαη 
ηςκ δαζώκ, ζεά ημο 
θοκεγημύ, πνμζηάηηδα ηςκ 
μηθνώκ παηδηώκ θαη δώςκ.  

 

GOOGLE MAPS 

 
Τμ Google Maps πνμζθένεη 
πάνηεξ δνόμςκ θαη ζπεδηαζηή 
δηαδνμμώκ γηα μεηαθμνέξ με 
ηα πόδηα, αοημθίκεημ, 
πμδήιαημ ή μέζα μαδηθήξ 
μεηαθμνάξ.  



ΕΣΙΑ 

 
Γίκαη ε ζεά ηεξ εζηίαξ, ηεξ 
μηθηαθήξ δςήξ θαη ηεξ 
μηθμγέκεηαξ. Τμ όκμμά ηεξ 
ζεμαίκεη «μίθμξ θαη εζηία»: ημ 
ζπίηη θαη ημοξ εκμίθμοξ ημο.  

AIRBNB 

 
Με ημ Airbnb μπμνείξ κα 
θαηαπςνήζεηξ, κα βνεηξ θαη κα 
κμηθηάζεηξ ζπίηηα.  



Έτσι λοιπόν… 

Σηα πνόκηα ηα ανπασθά με ηα μάηηα ηα 
ζεμενηκά, με ηςκ ζεώκ ηεκ ακμπή θαη ημο 
δηαδηθηύμο ηεκ εθανμμγή, λεθίκεζε έκαξ 
πόιεμμξ… μ Τνςηθόξ 
Με αθμνμή ημ αηύπεμα ημο Απόιιςκα με ηε 
ιύνα, ζημ γάμμ ημο Πειέα, μη ζεμί 
δεμημύνγεζακ ηηξ πνεζημόηενεξ εθανμμγέξ 
πμο ζα ημοξ έβγαδακ από ηε δύζθμιε ζέζε. 
Έηζη ιμηπόκ… 



ΚΟΜΙΚ - STORYBOARDTHAT 
Τα κόμικσ είναι μια μορφι οπτικισ τζχνθσ που αποτελείται 
από διαδοχικζσ εικόνεσ που ςυνικωσ ςυνδυάηονται με 
κείμενο, το οποίο τοποκετείται ςε ςυννεφάκια κειμζνου.  

ΚΗΝΗ 1 



ΚΗΝΗ 2α 



ΚΗΝΗ 2β 



ΚΗΝΗ 3 



ΚΗΝΗ 4 



ΚΗΝΗ 5α 



ΚΗΝΗ 5β 



ΚΗΝΗ 6 



ΚΗΝΗ 7 



ΚΗΝΗ 8 



STOP MOTION 

To stop-motion είκαη μηα ηεπκηθή animation θαηά ηεκ μπμία έκα 
ακηηθείμεκμ πμο θηκείηαη από θάπμημκ άιιμκ θαίκεηαη κα θηκείηαη 
από μόκμ ημο. Τμ ακηηθείμεκμ θηκείηαη πμιύ ανγά θαη 
θςημγναθίδεηαη θανέ-θανέ θαη ζηε ζοκέπεηα ε γνήγμνε 
εκαιιαγή ηςκ θςημγναθηώκ δεμημονγεί ηεκ ρεοδαίζζεζε όηη 
θηκείηαη από μόκμ ημο. 
 

https://youtu.be/hozAYG9WpeA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA
https://youtu.be/hozAYG9WpeA


THE GODS OF INTERNET GIVE THEIR ADVICE Ι 



THE GODS OF INTERNET GIVE THEIR ADVICE ΙΙ 



ΠΗΓΕ 

• Wikipedia 

• Saferinternet4kids.gr 

• Βηβιίμ Ζζημνίαξ Γ΄ Δεμμηηθμύ 




