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ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΑΥΤO

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ:
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 τα παιδιά έχουν απορίες:

 Για την χρήση του διαδικτύου

 Για τους κινδύνους του διαδικτύου

 Για την προστασία τους στο διαδίκτυο

 Γιατί τα παιδιά & οι γονείς θεωρούν δεδομένη 

την ασφάλεια και την ανωνυμία στο διαδίκτυο

 Επειδή, ενώ υπάρχουν εκπομπές και 

διαφημίσεις στην τηλεόραση σχετικά με την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο, πάραυτα, γονείς και 

παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και 

ενημέρωση…
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 50% των παιδιών 11-16 ετών “βρίσκουν πιο εύκολο 

να είναι ο εαυτός τους στο διαδίκτυο”

 30% εξ αυτών κάνουν διαδικτυακούς φίλους που 

δεν έχουν ξανασυναντήσει

 9% έχουν συναντήσει κάποιον άγνωστο που 

γνώρισαν στο διαδίκτυο

 12% των παιδιών έχουν παρενοχληθεί στο 

διαδίκτυο αλλά δεν το ανέφεραν

 Τα μισά παιδιά που έχουν παρενοχληθεί στο 

διαδίκτυο έχουν παρενοχληθεί και πρόσωπο προς 

πρόσωπο και οι μισοί που παρενοχλούν τους 

άλλους έχουν και οι ίδιοι παρενοχληθεί

Επίσης…
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 88 λεπτά ημερησίως δαπανούν τα παιδιά 9-16 ετών 
στο διαδίκτυο

 118 λεπτά δαπανούν τα παιδιά ηλικίας 15-16 ετών

 58 λεπτά δαπανούν τα παιδιά ηλικίας 9-10 ετών

Πηγή: Πανευρωπαϊκή έρευνα, EU Kids Online 
Σεπτέμβριος 2011
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Σκοπός

 Να γνωρίσουν τα παιδιά την έννοια και την 

σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο, 

τους κινδύνους που υπάρχουν αλλά και 

τον σωστό τρόπο χρήσης του, 

αποφεύγοντας τον Εθισμό...
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Διδακτικοί Στόχοι

 Σκέψη

 Αναγνώριση

 Προβληματισμός

 Απόρριψη 

 υπευθυνότητα

 Αυτοπροστασία 

 Αποφυγή κινδύνων 

 Δημιουργία 

σκεπτόμενων χρηστών 

του διαδικτύου

 Χρήση... με κανόνες 

και όρια
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Θέματα που μελετήθηκαν

 Τι είδους κίνδυνοι υπάρχουν;

 Από πού προέρχονται οι κίνδυνοι;

 Από ποιους κινδυνεύουν τα παιδιά;

 Μέτρα ασφαλείας και προστασίας

 ΕΘΙΣΜΟΣ

 Η Οικογένεια και ο ρόλος της για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο

 Σερφάροντας, διασκεδάζω και μαθαίνω...
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Εθισμός 

και υγεία

Ηλεκτρονική 

παρενόχληση

Σεβασμός στο

διαδίκτυο

Ο ρόλος 

Της

οικογένειας Ηλεκτρονικές 

απάτες

Προσωπικά 

δεδομένα

Κανόνες 

ασφάλειας

Ιστοσελίδες 

κοινωνικής

δικτύωσης

Ηλεκτρονική

Επικοινωνία

Ιοί

Ασφάλεια 

στο 

Διαδίκτυο
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Δραστηριότητες

Διάρκεια:5 μήνες

 Εντοπισμός απόψεων και γνώσεων των παιδιών σχετικά με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο

 Προβολή σχετικών βίντεο και ανάγνωση βιβλίων

 Έρευνα άρθρων στο Διαδίκτυο 

 Συγκέντρωση χρήσιμων ιστοσελίδων και βίντεο

 Ερωτηματολόγιο από τους μαθητές του σχολείου σε γονείς και 
παιδιά

 Ενημέρωση από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 Επίσκεψη στο σχολείο και ενημέρωση από ψυχολόγο σε γονείς και 
παιδιά

 Επίσκεψη στο ψηφιακό Κέντρο ΝΟΥΣ- Θεσσαλονίκη

 Επίσκεψη από τη συγγραφέα Ιορδανίδου Μαρία (παρουσίαση 
βιβλίου... Ποντικοσερφαρίσματα...)

 Ενημέρωση από την κ. Γκουντσίδου (μέλος του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Cyberbullying- διαδικτυακός εκφοβισμός  σε γονείς 
και παιδιά 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtpYX8-aHUAhUpL8AKHXO6Bw8QFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCyberbullying&usg=AFQjCNH_0gYJBwBJ47bV1v4527XEeiap1w&sig2=J24x6T6-bB7vJ0g5IvaVyA
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Σύντομα Συμπεράσματα

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών για θέματα που 
αφορούν το διαδίκτυο... 

 Άγνοια ή ημιμάθεια των παιδιών και γονιών σχετικά 
με τους κινδύνους του διαδικτύου.

 Λανθασμένη αίσθηση των παιδιών και των γονέων 
πως είναι “ασφαλή” πίσω από την οθόνη του 
υπολογιστή τους.

Πολύωρη και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από 
τα παιδιά (με ή χωρίς την έγκριση των γονέων) 
αδιαφορώντας για τις συνέπειες που προκύπτουν.

 Καταχώρηση από τα παιδιά προσωπικών 
δεδομένων, αγνοώντας τους κινδύνους... 
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Μία εικόνα πολλά συμπεράσματα: Τι κάνει η πολύωρη 

χρήση tv ή Η/Υ


