
14ο Δημοτικό σχολειό Σερρών

Σχολικό έτος 2017 - 18

Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου και τρόποι προστασίας 
των παιδιών



 Η ενημέρωση των παιδιών για τους βασικούς 
κανόνες ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου,

 Η γνωριμία με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα 
προσωπικών δεδομένων, αξιοπιστίας 
ιστοσελίδων και παρενοχλήσεις,

 Η ενημέρωσή τους για τους τρόπους 
προστασίας τους,

 Η ενημέρωσή τους για τους κινδύνους εθισμού.



 Μαθητές Δ1, Δ2, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξης

 Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων, ο 
πληροφορικός και ο διευθυντής του 
σχολείου,

 Οι γονείς του Σχολείου



 Διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για τη ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 Παρακολούθηση της ταινίας «To Παντοπωλείο» στο you tube σχετικά με τους 
κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου. 

 Σχολιασμός θεματικών: Αξιοπιστία ιστοσελίδων, Ιδιωτικότητα,  Γνωριμίες, 
Ακατάλληλες ιστοσελίδες.

 Ενημέρωση σε ξεχωριστές συναντήσεις των παιδιών της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους 
κινδύνους που διατρέχουν.

 Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των παιδιών, σχετικά με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις παρενοχλήσεις και τον εθισμό με  ομιλητές τον 
πληροφορικό του σχολείου, έναν αστυνομικό και μια ψυχολόγο. 

 Αναζήτηση πληροφοριών από το ίντερνετ σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

 Σχολιασμός  - συζήτηση των ευρημάτων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης,

 Έρευνα για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες το διαδίκτυο,
 Παιχνίδια  από την ιστοσελίδα: 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4









 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εισηγητές συνάντησης 
 

 
Κοφίτσας Βάιος:  

Πληροφορικός 

 
Κούνιος Ιωάννης: 

Ανθυπαστυνόμος 

 
Καραγκιόζη Φανή: 

Ψυχοπαιδαγωγός  
Κέντρο Πρόληψης ΟΑΣΙΣ 

 
Θέμα : Ασφάλεια στο διαδίκτυο - Μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

 
Θέμα : Παρενοχλήσεις στο 

διαδίκτυο – Τρόποι 
προστασίας 

 
Θέμα: Εθισμός στο 

διαδίκτυο – Εξάρτηση - Όρια 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

14ο 

Δημοτικό 

Σχολείο 

Σερρών 

 

 

 

 

σΕΡΡΏΝ 

Σερρών 

Σύλλογος 

Διδασκόντων 

14ου Δημ. Σχολείου 

σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του Σχολείου  

 

Για γονείς 

και 

εκπαιδευτικούς 

 

 

Τετάρτη 

21 Μαρτίου 

2018 

Στις 18:00 

 











 Υπάρχει υπολογιστής ή τάμπλετ στο σπίτι;    Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ;                         Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Έχεις δικό σου υπολογιστή ή τάμπλετ;             Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Έχεις δικό σου κινητό;                                        Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Έχεις λογαριασμό σε διαδικτυακό παιχνίδι;     Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Πόση ώρα ασχολείσαι με υπολογιστή ή τάμπλετ τις καθημερινά; ……………….

 Πόση ώρα ασχολείσαι με υπολογιστή ή τάμπλετ τα Σαββατοκύριακα; ………..

 Μπαίνεις στον υπολογιστή ή το τάμπλετ στα σπίτια φίλων σου;  Ναι……… ΟΧΙ…….…

 Οι σελίδες που μπαίνεις στο ίντερνετ, είναι ασφαλείς; Ποτέ…..,   Μερικές φορές …..,    Πάντα…….

 Παίζεις παιχνίδια στο ιντερνετ;                                                       Ναι………  ΟΧΙ………

 Τα παιχνίδια που παίζεις στον υπολογιστή, είναι κατάλληλα για την ηλικία σου; Ποτέ…..,   
Μερικές φορές …..,    Πάντα…….

 Έχεις λογαριασμό email;                                     Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Έχεις λογαριασμό facebook;                               Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Έχεις λογαριασμό viber;                                      Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Πόσους φίλους έχεις στο διαδίκτυο; ………………………

 Γνωρίζεις προσωπικά όλους τους φίλους σου στο διαδίκτυο;  Ναι……… ΟΧΙ………

 Σου έχει κάνει ποτέ πρόσκληση να γίνετε φίλοι, στο διαδίκτυο,  άτομο που δε γνωρίζεις;   
Ναι………….  ΟΧΙ………….

 Όση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ, σε επιβλέπει κάποιος μεγάλος (γονέας); 
Ποτέ…..,   Μερικές φορές …..,    Πάντα…….

 Σε ρωτούν οι γονείς σου τι παίζεις στον υπολογιστή και σε ποιες σελίδες μπαίνεις; Ναι…… ΟΧΙ…

 Όταν σε ρωτούν οι γονείς για τις σελίδες που μπαίνεις τους λες την αλήθεια; Ποτέ…..,   Μερικές 
φορές …..,    Πάντα…….

 Σου βάζουν όριο οι γονείς σου για την ώρα που θα είσαι στον υπολογιστή (ταμπλετ); Ναι… ΟΧΙ…



Δ1 Δ2 Ε ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΓΟΡΙΑ 8 8 9 7 32 48,5%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7 8 11 8 34 51,5%

ΣΥΝΟΛΟ 15 16 20 15 66 100%



ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ % ΟΧΙ %

Υπάρχει υπολογιστής ή τάμπλετ στο 
σπίτι;

66 100 0 0

Υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ; 54 81,8 12 18,2

Έχεις δικό σου υπολογιστή ή τάμπλετ; 31 47 35 53

Έχεις δικό σου κινητό; 27 41 39 59

Μπαίνεις στον υπολογιστή ή το τάμπλετ
στα σπίτια φίλων σου; 

15 22,7 51 77,3



ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ % ΟΧΙ %

Έχεις λογαριασμό σε διαδικτυακό παιχνίδι; 3 4,5 63 95,5

Παίζεις παιχνίδια στο ιντερνετ; 22 33,3 44 66,7

Έχεις λογαριασμό email; 5 7,6 61 92,4

Έχεις λογαριασμό facebook; 3 4,5 63 95,5

Έχεις λογαριασμό viber; 14 21 52 79

Σε ρωτούν οι γονείς σου τι παίζεις στον 
υπολογιστή και σε ποιες σελίδες μπαίνεις; 

54 81,8 12 18,2

Σου βάζουν όριο οι γονείς σου για την 
ώρα που θα είσαι στον υπολογιστή 
(ταμπλετ); 

60 90,9 6 9,1



Μέχρι 1 
ώρα

% Πάνω από 
1 ώρα

%

Πόση ώρα ασχολείσαι με 
υπολογιστή ή τάμπλετ τις 
καθημερινά; 

48 72,7 18 27,3

Πόση ώρα ασχολείσαι με 
υπολογιστή ή τάμπλετ τα 
Σαββατοκύριακα; 

25 37,8 41 62,2



ΠΟΤΕ (%) ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ (%)

ΠΑΝΤΑ (%)

Οι σελίδες που μπαίνεις στο 
ίντερνετ, είναι ασφαλείς; 

0 
(0%)

6
(9,1%)

60
(90,9%)

Τα παιχνίδια που παίζεις στον 
υπολογιστή, είναι κατάλληλα για 
την ηλικία σου; 

0 
(0%)

2
(3%)

64 
(97%)

Όση ώρα κάθεσαι στον 
υπολογιστή ή στο τάμπλετ, σε 
επιβλέπει κάποιος μεγάλος 
(γονέας); 

30 
(45,5%)

21 
(31,8%)

15 
(22,7%)

Όταν σε ρωτούν οι γονείς για τις 
σελίδες που μπαίνεις τους λες 
την αλήθεια;

0 
(0%)

0
(0%)

66 
(100%)



ΝΑΙ % ΟΧΙ %

Γνωρίζεις προσωπικά όλους τους φίλους 
σου στο διαδίκτυο;

66 100 0 0

Σου έχει κάνει ποτέ πρόσκληση να γίνετε 
φίλοι, στο διαδίκτυο,  άτομο που δε 
γνωρίζεις; 

0 0 66 100

κανένα Μέχρι 
10

Μέχρι 
20

Μέχρι 
20

Πόσους φίλους έχεις στο διαδίκτυο; 50 13 3 0


