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Τι είναι το διαδίκτυο
 Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις 

λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και 
αναφέρεται σε ένα σύνολο υπολογιστών 
και δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν και να 
μοιράζονται πληροφορίες. Στα Αγγλικά η 
λέξη Internet προέρχεται από τις λέξεις 
International Network που σημαίνει 
Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών. 

Το Το διαδίκτυο παρομοιάζεται με 
«υπερλεωφόρο πληροφοριών». 
Καθημερινά διακινούνται πλήθος 
δεδομένων με οποιαδήποτε μορφή –
κείμενα , εικόνες , ήχοι, μουσική, βίντεο –
φέρνοντας στην οθόνη του υπολογιστή 
μας ένα τεράστιο αριθμό ψηφιακών 
πηγών πληροφόρησης. Σε αυτή όμως την 
παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας 
είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να 
υπάρχει ένα είδος ελέγχου της ποιότητας, 
της εγκυρότητας και της καταλληλότητας 
των πληροφοριών που φτάνουν στον 
υπολογιστή μας. 



Δυνατότητες του διαδικτύου

• Ανταλλαγή αρχείων

• Εξ αποστάσεως μάθηση

• Επικοινωνία

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο

• Κινητό τηλέφωνο

• Κοινωνικά Δίκτυα

• Πληροφόρηση

• Ψυχαγωγία



Η	σωστή	χρήση	του	διαδικτύου



Η κακή χρήση του διαδικτύου

• Ακατάλληλο Περιεχόμενο

• Ανεπιθύμητα μηνύματα

• Αποξένωση από τον 
πραγματικό κόσμο

• Αποπλάνηση• Αποπλάνηση

• Βίαια παιχνίδια 

• Εθισμός

• Εκφοβισμός

• Ηλεκτρονικός  Τζόγος

• Ιοί

• Υποκλοπή προσωπικών 
δεδομένων



Οι αφίσες μας Οι αφίσες μας 



Οι αφίσες μας



•Οι	κίνδυνοι	του	διαδικτύου	είναι	πολλοί	
γι	΄	αυτο� 	κα� ναμε	το	προ�γραμμα	«Intenet  Safe- Tι;».	
•Παρέχει	πληροφορίες	,	εκπαίδευση	και	ψυχαγωγία	
μουσική	,	παιχνίδια	και	επικοινωνία.
•Τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	μας	φέρνουν	πιο	κοντά
με		φίλους	,	συγγενείς	,	μεγάλους	και	παιδιά.	
•Πληροφορίες	παίρνεις	,	πληροφορίες	δίνεις	
μην	είσαι		απερίσκεπτος	ακάλυπτος	θα	μείνεις.	

Διαδικτυακά Στιχάκια  

μην	είσαι		απερίσκεπτος	ακάλυπτος	θα	μείνεις.	
•Γονείς	καλά	προσέξτε	να	μάθει	το	παιδί	
τον	υπολογιστή	με	μέτρο	να	χρησιμοποιεί	.
•Σελίδες	ακατάλληλες	για	όλα	τα	παιδιά	
με	λάθος	χειρισμούς	την	κάνουν	τη	ζημιά.
•Ο	υπολογιστής	δεν	είναι	φίλος	όταν	κάθεσαι	πολύ	
κλεισμένος		μες	στο	σπίτι	δίχως	κοινωνική	ζωή.	
•Ελεύθερο	χρόνο	έχουμε	αρκετό	
τον	κάνουμε	λιγότερο	με	τον	εθισμό.
•Γονείς	καλά	προσέξτε	να	μάθει	το	παιδί	
τον	υπολογιστή	με	μέτρο	να	χρησιμοποιεί	.



Σύνθεση της δικής μας μελωδίας  

Τίτλος: <<  Η μελωδία του διαδικτύου >>

Ακούγονται τα εξής όργανα: λύρα, μαντολίνο, 
μελόντικα, μεταλλόφωνα.

Σύνθεση της δικής μας μελωδίας  



Παρουσίαση προγράμματος σε γονείς Παρουσίαση προγράμματος σε γονείς 
και μαθητέςκαι μαθητές



Παρουσίαση προγράμματος σε γονείς και 
μαθητές



Ευχαριστίες

• Την	κ.	Χρύσα	Αγαπουλάκη,	εκπαιδευτικό	της	τάξης	μας.

• Την	κ.	Κλεοπάτρα	Τρικόλη,	εκπαιδευτικό	Μουσικής	Αγωγής.

• Τον	κ.	Αντώνη	Λασιθιωτάκη,	εκπαιδευτικό	Τ.Π.Ε.

• Τον	κ.	Γιάννη	Ανδρουλάκη,	εκπαιδευτικό	Τ.Π.Ε.

• Τους	γονείς	μας	για	την	υπομονή	τους.



Ηλεκτρονική ΕφημερΙδα Στ2 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πρωινού 
σχολικού ωραρίου. Σκοπός μας ήταν να 
φτιάξουμε μια εφημερίδα/περιοδικό. Ένας φτιάξουμε μια εφημερίδα/περιοδικό. Ένας 
από τους στόχους αυτής της εργασίας ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση απέναντι 
στο Διαδίκτυο, στους κινδύνους του και στην 
υιοθέτηση κριτικής στάσης από τους μαθητές 
στη χρήση αυτού. 



ΠΗΓΕΣ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σεβόμαστε και δεν παραβιάζουμε το 
δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών 
που δημιούργησαν αρχεία , εικόνες, βίντεο 
κ.α.κ.α.

Αναφέρουμε την πηγή από την οποία πήραμε 
στοιχεία ή πληροφορίες

Κλειδώσαμε τις φόρμες των συνδέσμων που 
δημιουργήσαμε ώστε να μην υπάρξουν 
΄΄ανεπιθύμητες΄΄ αλλαγές



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

•

• 1Ο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΦΥΛΛΟ : androulakis-
j.webnode.grj.webnode.gr

•

• 2o ΦΥΛΛΟ : kalokairi-20171.webnode.gr

•

• (Είναι τα links από το site του σχολείου τα 
οποία έχουν ήδη ανέβει.)




