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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο φαινόµενο του διαδικτυακού
εκφοβισµού cyber bullying) και τον συστηµατικό τρόπο αντιµετώπισής του στα
πλαίσια µιας σχολικής µονάδας.
Ύστερα από µια σύντοµη παρουσίαση βασικών παραµέτρων του
σύγχρονου αυτού φαινοµένου (π.χ. προσδιορισµό φαινοµένου, αίτια, επιπολασµός,
κλπ) επιχειρείται µία σύντοµη παρουσίαση των υπαρχόντων προγραµµάτων
αντιµετώπισης - πρόληψης του φαινοµένου, ώστε µετέπειτα να επιχειρηθεί η πιο
διεξοδική παρουσίαση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος παρέµβασης (Cybersmart),
που υιοθετείται από την Αµερικανική Ένωση Επαγγελµατιών Σχολικών Ψυχολόγων
(National association of School Psychologists) στη βάση ενός συγκεκριµένου και
συστηµατικού πλάνου δράσης από την µεριά των σχολικών µονάδων. Ύστερα από µία
σύντοµη ανάλυση των βασικών στόχων του προγράµµατος και των διαδικασιών
επιχειρείται και ενδεικτική παρουσίαση ορισµένων από τις βασικότερες
δραστηριότητες οι οποίες χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της σχολικής οµάδας ανά
θεµατική, ώστε ο αναγνώστης της εργασίας να έχει µια πιο ρεαλιστική εικόνα του πως
εφαρµόζεται το πρόγραµµα στα πλαίσια µιας σχολικής µονάδας. Η εργασία αυτή θα
κλείσει µε µία σύντοµη κριτική αποτίµηση των µειονεκτηµάτων (αλλά και
πλεονεκτηµάτων)

του

συγκεκριµένου

αναλυτικού

προγράµµατος

πρόληψης/αντιµετώπισης του φαινοµένου αλλά και των πιθανών τροποποιήσεων οι
οποίες θα πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να είναι πιο κοντά στην ελληνική
πραγµατικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ«ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-

ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»
1.1.

Εκφοβισµός και παρενόχληση στο ∆ιαδίκτυο
« Ο εκφοβισµός είναι ένα συνεχές , το οποίο χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια κάποιου
να αποκτήσει δύναµη και κυριαρχία επί ενός άλλου»
(Askew,1989 , το συγκεκριµένο κοµµάτι παρατίθεται στο βιβλίο του Ken Rigby Σχολικός
Εκφοβισµός :Σύγχρονες απόψεις, 2008 , εκδόσεις Τόπος, κεφάλαιο 2 σελ.54)

Τι είναι ο εκφοβισµός;
Οι ερευνητές έχουν καταλήξει, µετά τον ορισµό της Askew, ότι δεν είναι ξεκάθαρο
θέµα. Πολλοί την περιγράφουν ως µια πράξη µε κακόβουλη φύση που υποβάλλει τα
θύµατα και τους δράστες σε µια συγκεκριµένη νοητική κατάσταση, αυτή της
επίθεσης και της άµυνας. Η Besag, από την άλλη την περιγράφει περισσότερο ως
στάση παρά ως πράξη ( Rigby, 2008). Ωστόσο, µάλλον αυτή η πεποίθηση δεν ισχύει ,
καθώς µέσα από σχετική έρευνα του Rigby προέκυψε ότι το 73 % των αγοριών και το
60% των κοριτσιών επιθυµούν να βλάψουν κάποιο άλλο άτοµο, χωρίς όµως να
σηµαίνει απαραίτητα ότι προέβησαν σε εκφοβισµό. Με λίγα λόγια, ο εκφοβισµός δεν
βασίζεται µόνο στην επιθυµία , αλλά διαθέτει κι άλλα χαρακτηριστικά που τον
διαχωρίζουν από την δικαιολογηµένη επιθετικότητα που εκδηλώνει κάποιος όταν
υπερασπίζεται τον εαυτό του ή την επιθετικότητα που εκδηλώνεται στο ζωικό βασίλειο
για την επικράτηση. Κατά τον Olweus , αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν :α)
επιθετική συµπεριφορά προς ένα πρόσωπο χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος λόγος ,
β) αρνητική πράξη µε χρονική διάρκεια και συχνότητα και γ) ασυµµετρία δύναµης
(Rigby,2008).Ο Berkowitz ανέπτυξε περαιτέρω την έννοια της άνισης κατανοµής
δύναµης, προσθέτοντας την χρήση της ως µέσο εκβιασµού κι εξαναγκασµού του
θύµατος να δράσει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, αυτόν που προτείνει ο δράστης ( βλ.
παρακάτω σχήµα).
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Σχήµα 1. Α: Η θεωρία του Berkowitz για την ασυµµετρία δύναµης κατά την εκδήλωση εκφοβιστικής
συµπεριφοράς βασίζεται στην άσκηση πίεσης από το άτοµο Α µε την µεγαλύτερη δύναµη στο υποτελές
άτοµο Β . Το άτοµο Β µε την σειρά του εκδηλώνει την επιθυµητή για το άτοµο Α συµπεριφορά ακόµη
κι αν δεν θέλει (Rigby,2008).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πίεση κι η επιθετικότητα που ασκούνται είναι
αδικαιολόγητες , δεν βασίζονται σε κάποιον προγενέστερο λόγο, εξ' ου κι η διάκριση
του εκφοβισµού από άλλες πράξεις επιθετικότητας.
Ο εκφοβισµός εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Μπορεί να είναι άµεσος, µε τη µορφή
σωµατικής επίθεσης , έµµεσος, µέσω σχόλιων ,παραγκώνισης συγκεκριµένων ατόµων
ή οµάδων ή µέσω της στάσης του σώµατος απέναντι σε ένα άτοµο ή µια οµάδα
(Rigby,2008). Πρόσφατα προστέθηκε κι η παρενόχληση στο διαδίκτυο(cyber
bullying),καθώς κι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν λόγω της κακής χρήσης
ιστότοπων ως µορφή εκφοβισµού.
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Τι είναι η παρενόχληση στο διαδίκτυο ή σε άλλα ηλεκτρονικά µέσα;
Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκε και µια άλλη µορφή εκφοβισµού , πέρα από τις
παραδοσιακές που ήδη υπήρχαν. Η µαζική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά
τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας εισήγαγε τον όρο « cyber bullying», καθώς η
χρήση του διαδικτύου δεν καθορίστηκε από συγκεκριµένους κανόνες για την ορθή
αναζήτηση και την περιήγηση (Νικολόπουλος,2009). Με τον όρο cyber bullying
εννοούµε την άσκηση εκφοβισµού µέσω των νέων τεχνολογιών , όπως τα κινητά
τηλέφωνα , οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ταχυδροµείου και ο διαµοιρασµός αρχείων
στο διαδίκτυο (Bhat,2008.Νικολόπουλος,2009.Slonje & Smith,2008). Το φαινόµενο
αυτό δεν είχε µελετηθεί ουσιαστικά ή αν είχε γίνει αντικείµενο µελέτης, οι ερευνητές
εστίαζαν την προσοχή

τους σε µια µόνο πτυχή του φαινοµένου (Slonje

&Smith,2008). Γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν υπόψη :1) οι
διαφορές του εκφοβισµού στο διαδίκτυο µε τις παραδοσιακές µορφές
εκφοβισµού, 2) ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας στην βίωση και πράξη του
εκφοβισµού, 3) τα µέσα και οι τρόποι διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εκφοβισµού,
4) στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εκδήλωση του φαινοµένου και
ερευνητικά δεδοµένα,5) το προφίλ των δραστών και των θυµάτων,6)τα αίτια του
διαδικτυακού εκφοβισµού,7)οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύµατα του
εκφοβισµού,8)ο ρόλος των γονέων , των εκπαιδευτικών και των σχολικών
ψυχολόγων στην αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού.
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1.2 Σύγκριση ηλεκτρονικού µε παραδοσιακό εκφοβισµό
Όπως ορίστηκε από πολλούς ερευνητές , ο εκφοβισµός χαρακτηρίζεται από
συχνότητα στο χρόνο, άνιση κατανοµή δύναµης µεταξύ του δράστη ή της οµάδας των
δραστών και του θύµατος, παραίτηση από την υπεράσπιση των δικαιωµάτων που έχει
το θύµα, την προσπάθεια κυριαρχίας από το µέρος των δραστών (Rigby,2008). Τις
περισσότερες φορές, οι δράστες έχουν επίγνωση του κακού που κάνουν χωρίς να
υπάρχει συγκεκριµένος λόγος για να εκφοβίζουν το θύµα, το οποίο ίσως να έχει
κάποιο ιδιαίτερο σωµατικό γνώρισµα ή ευαίσθητη προσωπικότητα. (Slonje &
Smith,2008). Στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό δεν ισχύει πάντα κάτι τέτοιο. Σε
σύγκριση µε τον άµεσο-σωµατικό εκφοβισµό, διαφέρει ως προς την έλλειψη άµεσης
επίθεσης εναντίον του θύµατος και χαρακτηρίζεται περισσότερο από την έµµεση
στοχοθέτηση του

ατόµου , µέσα από κοινωνικούς ιστότοπους, µηνύµατα

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , προγράµµατα ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων καθώς
και

από

βιντεοκλήσεις

(Νικολόπουλος,2009.Slonje&Smith,2008,).Κάποια

χαρακτηριστικά, όπως η επιθυµία για κυριαρχία στο θύµα, η αδυναµία
υπεράσπισης της ακεραιότητας του θύµατος και η ασυµµετρία δύναµης
διατηρούνται. Ωστόσο, ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός

διαθέτει τρία επιπλέον

χαρακτηριστικά , τα οποία καθιστούν και την αντιµετώπισή του αναγκαία. Πρώτον,
το θύµα δεν µπορεί να ξεφύγει από την παρενόχληση , καθώς σε αντίθεση µε τον
παραδοσιακό εκφοβισµό που τελειώνει µετά την λήξη της σχολικής µέρας, ο
εκφοβισµός µε την χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι συνεχής ακόµη κι όταν το
άτοµο γυρίσει σπίτι του (Diamanduros,Downs,Jenkins,2008). Άλλο χαρακτηριστικό
είναι η διεύρυνση του «κοινού» (Bhat,2008.Holladay,20101. Στον παραδοσιακό
εκφοβισµό το οι δρώντες είναι συνήθως ο δράστης , το θύµα και το κοινό οι
παρατηρητές κι οι ενήλικοι που βρίσκονται στον ίδιο χώρο . Σε αυτήν την περίπτωση
όµως, ο δράστης µπορεί να είναι και απών εκτός από « αόρατος», οι παρατηρητές
µπορούν να επεκταθούν από τους γνωστούς του θύµατος σε µερικούς
εκατοντάδες αλλά και χιλιάδες, εξαιτίας του διαµοιρασµού αρχείων (sharing and
uploading) , αλλά και την ταυτόχρονη προώθηση µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (Li,2007. Slonje & Smith, 2008). Το κυριότερο χαρακτηριστικό , όµως,
είναι ότι ο δράστης δεν την πληρώνει εφόσον η πράξη του εκφοβισµού δεν
εκδηλώνεται πρόσωπο µε πρόσωπο, ο δράστης έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να
µετανιώσει για τον εκφοβισµό και είναι λιγότερο ενήµερος για τις συνέπειες που
έχει η παρενόχληση στο θύµα.
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Αυτό το φαινόµενο ενισχύεται από την έλλειψη –άµεσης- παρέµβασης από τους
παρατηρητές και από τους ενήλικους, καθώς και από το γεγονός ότι ο δράστης
µπορεί και να µην είναι γνωστός στο θύµα (Bhat,2008.Νικολόπουλος,2009).

1.3 Φύλο στη βίωση και πράξη του εκφοβισµού
Όπως έχει τονιστεί από τους ειδικούς, υπάρχει αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ
των φύλων στη συχνότητα του εκφοβισµού. Τα αγόρια εµπλέκονται συχνότερα σε
σωµατικό εκφοβισµό και τα κορίτσια σε λεκτικό. Αυτό , εν µέρει , αποτυπώνεται και
ψηφιακά. Τα αγόρια είναι πιθανότερο να εκφοβίσουν κάποιον στο διαδίκτυο από ότι
τα κορίτσια, τα οποία στην πλειοψηφία πέφτουν θύµατα ηλεκτρονικού εκφοβισµού
κυρίως από αγόρια- αν και αυτό δεν αποκλείει να είναι οι πιο σκληροί δράστες
εκφοβισµού στο διαδίκτυο (Beale& Hall,2007.Slonje &Smith,2008). Αυτή η
παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από τα δεδοµένα των Sourander, Klomek και Ikonen
,καθώς βρήκαν ότι µόλις το 5% των αγοριών εκφοβίζεται στο διαδίκτυο από το
αντίθετο φύλο, ενώ το ποσοστό εκφοβισµού των κοριτσιών από αγόρια είναι 16%,
παραπάνω από το τριπλάσιο.
Σχετικά µε την ηλικία των εµπλεκοµένων στον διαδικτυακό εκφοβισµό, δεν υπάρχει
περιορισµός στα ηλικιακά όρια των χρηστών: ο δράστης ή το θύµα µπορεί να είναι
οποιοσδήποτε,

οποιασδήποτε

ηλικίας

(Tokunaga,2010).Αν

και

κατά

την

συντριπτική πλειοψηφία(93%) των χρηστών Η/Υ είναι νέοι ηλικίας 14-17 ετών
(Chung,2010. Holladay, 2011. Kite, Gable & Filippelli, 2010. Smith, Madhavi,
Carvalho, Fisher, Russel & Tippett, 2008). Ωστόσο παρατηρείται αύξηση και στη
χρήση του διαδικτύου από παιδιά ηλικίας 10 µε 11 έτη κατά 91% στη χρήση του Η/Υ
και κατά το ήµισυ στη χρήση του διαδικτύου (Schoffstall & Cohen,2011). Το πιο
ανησυχητικό , ωστόσο εύρηµα , είναι ότι το 81% των περιστατικών σεξουαλικής
παρενόχλησης δεν γίνεται

κατεξοχήν από άγνωστους ενήλικες, αλλά από

γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς στο θύµα µετέφηβους και έφηβους άνω των 17
ετών (Chung,2010).
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1.4 Tα µέσα και οι τρόποι διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εκφοβισµού
Τα µέσα που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι ηλεκτρονικές συσκευές- κινητά,
υπολογιστές, ταµπλέτες- και ψηφιακά µέσα- ηλεκτρονικά µηνύµατα, προγράµµατα
κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδια,, µεταφορτώσεις και ανέβασµα αρχείων, κακόβουλα
προγράµµατα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τους τύπους του διαδικτυακού
εκφοβισµού, ωστόσο οι σηµαντικότεροι είναι οι εξής:
 Θερµή διαδικτυακή επικοινωνία-

ανταλλαγή καυστικών κι επιθετικών

κειµένων ανάµεσα σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει
συγκεκριµένος στόχος, επίθεση σε οµάδες.
 Παρενόχληση (αλλεπάλληλη χρήση µηνυµάτων) – προσωπική επίθεση από το
δράστη στο θύµα µέσω µηνυµάτων που δεν γνωστοποιούνται σε ευρύ κοινό.
 ∆υσφήµιση (ανάρτηση ψευδών πληροφοριών, προσβλητικών σχολίων)επίθεση ατόµου ή οµάδας προσώπων µε το διαµοιρασµό λανθασµένων και
ψευδών στοιχείων σε ιστότοπους- κυρίως µεταξύ χρηστών που γνωρίζονταικαι προσβλητικών σχολίων. Στόχος της δυσφήµισης είναι η κοροϊδία σε
βάρος τρίτου- ο οποίος µπορεί να γνωρίζει τι γίνεται.
 Μίµηση ταυτότητας του θύµατος- δηµιουργία ενός ψεύτικου λογαριασµού σε
ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης µε στόχο να δηµιουργεί σε τρίτους κακές
εντυπώσεις για το θύµα
 Εξαπάτηση- χρήση ιστοσελίδων και µηνυµάτων µε στόχο την απόσπαση
χρηµατικού ποσού ή προσωπικών στοιχείων για κακόβουλη χρήση
 Αποκλεισµός-περιθωριοποίηση ενός χρήστη από τους υπόλοιπους σε σελίδες
µε παιχνίδια και social commenting
 Stalking –επίµονη παρακολούθηση ενός χρήστη σε παραπάνω από ένα
ψηφιακά µέσα- προφίλ σε social communities, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
αγορές στο διαδίκτυο , καθώς και συνεχιζόµενες απειλές περί ασφάλειας και
σωµατικής ακεραιότητας
 Bίαιο υλικό – ανάρτηση βίντεο, τραγουδιών και εικόνων µε αποτρόπαιο
περιεχόµενο- βιασµοί, ξυλοδαρµοί, βία κατά των ζώων. (Beale & Hall,2007.
Νικολόπουλος,2009)
Ωστόσο, µε την συνεχιζόµενη εξέλιξη του διαδικτύου, οι χρήστες ανακαλύπτουν
ακόµη περισσότερους τρόπους για να παρενοχλούν ανυποψίαστα θύµατα, σπάζοντας
κάθε είδους ασφαλιστικές δικλείδες σε ιστοσελίδες. Ακόµη , οι χάκερ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν κακόβουλο υλικό για πολιτικούς λόγους- όπως αποδείχτηκε µε τη
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χρήση του ιού Flame και την καταστροφή διάφορων κυβερνητικών υπολογιστών ανά
τον κόσµο
1.5 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εκδήλωση του φαινοµένου και
ερευνητικά δεδοµένα
Το 11- 20% των µαθητών που εµπλέκονται στον σχολικό εκφοβισµό

είναι

δράστες cyberbullying.Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος παρενόχλησης είναι η αποστολή
µηνυµάτων(18%) και έπειτα η online συνοµιλία σε ποσοστό 13,8%
(Smith et al.,2008.Sourander,Klomek & Ikonen,2010).
Το 39 % των θυµάτων δηλώνει απόγνωση, καθώς θεωρεί αδύνατο να ξεφύγει από την
πίεση του εκφοβισµού (Juvonnen&Gross,2008). Στην Αµερική , υπολογίζεται ότι το
5-20% επί του συνόλου των µαθητών δέχεται παρενόχληση στο ∆ιαδίκτυο. Από αυτό
το ποσοστό, το

72%

των θυµάτων του σχολικού εκφοβισµού βιώνουν και

cyberbullying, ενώ το 21% των δραστών σχολικού εκφοβισµού εµπλέκεται και στο
cyberbullying. Συγκριτικά, λοιπόν, τα θύµατα εκφοβισµού φαίνεται να είναι η πιο
επιρρεπής οµάδα στον διαδικτυακό εκφοβισµό. Ο συσχετισµός του φαινοµένου δεν
σταµατά µόνο εδώ. Το 85% των νέων που ανέφερε τουλάχιστον ένα περιστατικό
διαδικτυακού εκφοβισµού ανέφερε επίσης τουλάχιστον 1 σχολικού εκφοβισµού µέσα
στο χρόνο- δεδοµένο που δείχνει ότι τα δύο φαινόµενα συνδέονται άρρηκτα
(Juvonnen & Gross,2008). Σε περιπτώσεις µάλιστα που γνωρίζουν το δράστη, το
57% δήλωσε ότι φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο και µόλις το 10% σε άλλο (Slonje &
Smith,2008).
Τα πιο ανησυχητικά δεδοµένα όµως σχετίζονται µε την παροχή βοήθειας και
υποστήριξης από τον κοινωνικό περίγυρο. Περίπου το 28% µε 50% των θυµάτων
cyberbullying δεν αναφέρει σε κανέναν ότι δέχεται πίεση στο διαδίκτυο, παρόλο
που γνωρίζουν στην συντριπτική πλειοψηφία (περίπου το 67%) γνωρίζει το
δράστη (Slonje & Smith,2008). Αυτό συµβαίνει διότι υπάρχει το λεγόµενο χάσµα
γενεών σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας , τόσο από τους γονείς όσο και από τα
παιδιά (Beale & Hall,2007). Οι γονείς ίσως να αισθάνονται εντελώς ανίδεοι όσον
αφορά στους κινδύνους του διαδικτύου, κάτι το οποίο τους τροµάζει περισσότερο
(Juvonnen & Gross,2008). Αυτό το αίσθηµα πανικού , σε συνδυασµό µε την
πληµµελή ενηµέρωση για το διαδίκτυο και των ψηφιακών δραστηριοτήτων των
παιδιών και την µυστικοπάθεια των νέων, είναι οι αιτίες για την αδυναµία εντοπισµού
συµπτωµάτων της παρενόχλησης. Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι το
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63% των µαθητών του Γυµνασίου δεν κατανοούν ότι το ∆ιαδίκτυο κρύβει και
κινδύνους (Kite,Gable & Filippelli,2010).

1.6 Στατιστικά δεδοµένα από την Ελλάδα
Σύµφωνα µε την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 19,47% των ελληνόπουλων

έχει επισκεφθεί

ιστοσελίδα µε ακατάλληλο υλικό- σε µια οµάδα χρηστών της τάξης του 93% . Από
τα τηλεφωνήµατα που έγιναν δεκτά στη γραµµή ΥποστηρίΖΩ , το 41,28% αφορούσε
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, το 33,69% τον εθισµό στα ψηφιακά µέσα και
µόλις το 4,1% την παρενόχληση. Το 85% των τηλεφωνηµάτων έγιναν από τους
γονείς, το 11,26% από εκπαιδευτικούς και µόλις το 3,74% από ανήλικους- δεδοµένο
που

συµφωνεί

µε

τα

στοιχεία

από

(http://techblog.gr/internet/saferinternet-2-years-5586/).

την

διεθνή

Τα

κοινότητα

ποσοστά

της

κατάχρησης του διαδικτύου τείνουν να αυξάνονται στην Ελλάδα, µε τις
επαρχιακές πόλεις να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τις περιοχές της
Αττικής. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην κατάχρηση του διαδικτύου είναι η
ίδια. Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι το 63,7% των νέων που
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο εντός των φυσιολογικών ορίων είναι πρόθυµο να δώσει
πολύ προσωπικά του δεδοµένα σε αγνώστους, µε το ποσοστό αυτό να ανεβαίνει στο
100%

σε

νέους

µε

εθισµό

στο

διαδίκτυο

(http://youth-

health.gr/gr/index.php?I=5&J=2&K=7).
1.7 Προφίλ του ∆ράστη διαδικτυακής παρενόχλησης (cyberbully)
Ο δράστης του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι ένα άτοµο µε µειωµένες κοινωνικές
δεξιότητες, που τείνει να βρίσκει εχθρικότητα και απαξίωση προς το µέρος του από
τρίτους, χωρίς ωστόσο αυτό να υφίσταται. Λόγω του παρορµητικού χαρακτήρα που
διακρίνει τους cyberbullies , καταφεύγουν πιο εύκολα στη χρήση βίας στο διαδίκτυο,
ώστε να διατηρήσουν την εικόνα του δυνατού που έχουν επιβάλλει και να αντλούν
όλο και περισσότερη δύναµη µέσω από τον εκφοβισµό των θυµάτων τους. Επίσης,
διακρίνονται για τα άκαµπτα στερεότυπα που διαθέτουν, την έλλειψη ενσυναίσθησης
για το θύµα και την απόδοση ευθυνών για το φαινόµενο του διαδικτυακού
εκφοβισµού στο θύµα (Bhat,2008).Πολλές φορές, ωστόσο, οι δράστες είναι εξίσου
καταπονηµένοι ψυχικά και συναισθηµατικά συγκριτικά µε τα θύµατα: είναι
περιθωριοποιηµένα άτοµα, µε υπερπροστατευτικούς ή αυταρχικούς γονείς που δεν
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τους αφήνουν καµιά πρωτοβουλία για δράση, µε κακή ακαδηµαϊκή πορεία που συχνά
οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου
(Bhat,2008. Diamanduros, Downs, &Jenkins, 2008).
Τα προειδοποιητικά σηµάδια που υποδηλώνουν ότι ένα άτοµο ηλικίας 14-17 ετών
παρενοχλεί τρίτους στο διαδίκτυο ποικίλουν µε τα ακόλουθα να είναι τα πιο εµφανή:
1. Απότοµο κλείσιµο παραθύρων του υπολογιστή , απόκρυψη δραστηριοτήτων
στον υπολογιστή σε περίπτωση που κάποιος εισέλθει στον χώρο χρήσης Η/Υ
2. Χρήση του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου µέχρι αργά τη νύχτα
3. Ευερέθιστη διάθεση όταν ο χρήστης βρίσκεται µακριά από τον Η/Υ
4. Γελάει ύποπτα µπροστά από την οθόνη του υπολογιστή
5. Αποφυγή αναφοράς σε οτιδήποτε συµβαίνει στο διαδίκτυο
6. Χρήση παραπάνω από έναν λογαριασµό σε συγκεκριµένη σελίδα κοινωνική
δικτύωσης (Diamanduros,Downs,&Jenkins,2008)
1.8 Προφίλ του Θύµατος ∆ιαδικτυακού εκφοβισµού (cybervictim)
Τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού συνήθως παρουσιάζουν παρόµοια
προσωπικότητα και χαρακτηριστικά µε τα θύµατα του παραδοσιακού εκφοβισµού.
Είναι άτοµα κοινωνικά αποµονωµένα στο σχολείο ή φαινοµενικά κοινωνικά στο
σχολείο και αποµονωµένα στο διαδίκτυο, έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό,
είναι ευαίσθητα και δεν έχουν καλή ακαδηµαϊκή πορεία. Κάποια προειδοποιητικά
σήµατα ότι ένα παιδιά εκφοβίζεται και στο ∆ιαδίκτυο είναι 1) να κλείνεται στο
δωµάτιό του και να µην µιλά σε κανέναν- ούτε φίλο ούτε συγγενικό πρόσωπο,2)
σταµατά να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή,3)δεν θέλει να πάει στο σχολείο ή έχει
περίεργα σωµατικά συµπτώµατα πριν και µετά το σχολείο και 4) έχει ξεσπάσµατα
θυµού και έντονης θλίψης (Diamanduros,Downs,&Jenkins,2008).
Ωστόσο, αυτή η αδρή περιγραφή των εµπλεκοµένων δεν διαθέτει διακριτά όρια,
καθώς είναι πολύ εύκολο θύµατα της διαδικτυακής παρενόχλησης θα απαντήσουν
επιθετικά και να παρενοχλήσουν τους δράστες-καθιστώντας τον εαυτό τους δράστη
εν προκειµένω-ο δράστης µπορεί να υπάρξει θύµα από κάποιον άλλο δράστη, κι οι
απλοί παρατηρητές µπορούν να γίνουν ενεργοί δράστες για να υπερασπιστούν το
θύµα (Law , Shapka,Hymel,Olson,&Waterhouse,2011).
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1.9 Τα αίτια εµπλοκής ατόµων στον διαδικτυακό εκφοβισµό
Υπάρχουν δύο κύριες θεωρίες για τα αίτια που προκαλούν τους δράστες να
εµπλέκονται σε εκφοβιστικά περιστατικά στο διαδίκτυο: α) η θεωρία της αναστολής
των ηθικών φραγµών(disinhibiton effect) και η β) θεωρία της απόατοµίκευσης. Η
πρώτη θεωρία εξηγεί µε περιγραφικό τρόπο τα αίτια εµπλοκής και συνέχισης του
cyberbullying, την άρση των ηθικών αναστολών σε ατοµικές επιθέσεις προς το θύµα.
Λόγω του ότι το διαδίκτυο παρέχει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ανωνυµία και
δυσκολία επιβολή κυρώσεων δράστης αναστέλλει ό,τι ηθικούς φραγµούς έχει,
βλέποντας ότι κανείς δεν τον τιµωρεί για αυτό που κάνει. Λόγω της ατιµωρησίας
και της ισχυρής επιθυµίας για εξουσία πάνω στο θύµα, ο δράστης συνεχίζει την
παρενόχληση ακάθεκτος, απολαµβάνοντας τα ηθικά προνόµια µιας ψεύτικης
διαδικτυακής ταυτότητας(Bhat,2008. Νικολόπουλος,2009 Κεφάλαιο « Ηλεκτρονική
Παρενόχληση(Cyberbullying-Μια σύγχρονη απειλή» στο Σοφός,επιµέλεια).
Η δεύτερη προσέγγιση των αιτίων εµπλοκής αφορά στην παρενόχληση του θύµατος ή
των θυµάτων από µια µεγαλύτερη οµάδα δραστών. Και πάλι, λόγω της ανωνυµίας και
της απρόσωπης παρουσίας των χρηστών στο διαδίκτυο, είναι πιο εύκολο άτοµα που
διαθέτουν το προφίλ του δράστη να αναπτύξουν στερεότυπα. Η επίσκεψη σε σελίδες
µε εκφοβιστικό περιεχόµενο κι η συµµετοχή σε αυτό, µπορεί να εµφυσήσουν στο
δράστη την ύπαρξη µια οµαδικής ταυτότητας µε τα άλλα µέλη της σελίδας. Με το
αίσθηµα, λοιπόν, της οµαδικότητας και την επιθυµία για την διατήρηση αυτού του
κλίµατος, η παρενόχληση των θυµάτων γίνεται ευκολότερη και συχνότερη.
Μια τρίτη εκδοχή των αιτίων εµπλοκής στην διαδικτυακή παρενόχληση είναι η
χρήση του διαδικτύου ως µέσο διαφυγής. Πολλοί δράστες έχουν δυσλειτουργική
σχέση µε τους γονείς του-είτε είναι απείθαρχα και παρορµητικά άτοµα που δύσκολα
ακολουθούν όρια, είτε οι γονείς αδιαφορούν ή ελέγχουν πλήρως τη ζωή τους
(Νικολόπουλος,2009 Κεφάλαιο « Ηλεκτρονική Παρενόχληση(Cyberbullying-Μια
σύγχρονη απειλή» στο Σοφός,επιµέλεια).

15

1.10 Ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύµατα του εκφοβισµού
Όπως και τα θύµατα του σχολικού εκφοβισµού, έτσι και θύµατα του διαδικτυακού
βιώνουν εξίσου – αν όχι και περισσότερο- έντονες αλλαγές στην ψυχική τους υγεία
λόγω του φαινοµένου αυτού. Παρατηρείται µείωση της αυτοεκτίµησης, αύξηση
του αισθήµατος αβοηθησίας, καταθλιπτικά συµπτώµατα και κοινωνική
αποξένωση, άγχος, οξυθυµία και θλίψη, χαµηλή ακαδηµαϊκή εµπλοκή, συχνά
συµπτώµατα ασθένειας, αυτοκτονική συµπεριφορά δύο φορές πιθανότερη από
ότι στο γενικό µαθητικό πληθυσµό(Bhat,2008.Holladay,2011). Πολλές φορές
παρουσιάζεται και ντροπή, η οποία φαίνεται να

οφείλεται περισσότερο στην

ανάρτηση αρχείων προσβλητικού για το θύµα περιεχοµένου παρά στον παραδοσιακό
εκφοβισµό. Το πιο τροµακτικό γεγονός για τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού,
συγκριτικά µε τον παραδοσιακό, είναι η πανταχού παρουσία του δράστη στο
διαδίκτυο. Ο σχολικός εκφοβισµός φαίνεται ότι παραµένει στα « σύνορα» του
σχολείου, ενώ ο διαδικτυακός µπορεί να «χτυπήσει» παντού και ανά πάσα στιγµή:
συµβαίνει στο σχολείο, στο σπίτι , στο κινητό τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα κι
οπουδήποτε. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα , το θύµα µπορεί να βιώσει
αλλεπάλληλες επιθέσεις από τρίτους που δεν σχετίζονται. Το αίσθηµα ότι ακόµη και
στο σπίτι, το φαινοµενικά καταφύγιο των θυµάτων του εκφοβισµού, δεν είναι πια ένα
ασφαλές µέρος αλλά ο χειρότερος εφιάλτης εντείνει στο έπακρο το άγχος και την
αβοηθησία του θύµατος. Σε αυτό προστίθενται η αδιαφορία ή η άγνοια του
περίγυρου: όταν οι φίλοι του θύµατος θεωρήσουν ότι υπερβάλλει ή παραείναι
ευαίσθητο σε θέµατα εκφοβισµού, τότε το θύµα µπορεί να παραιτηθεί ολότελα
από την αναζήτηση βοήθειας και να αποµονωθεί περαιτέρω (Slonje& Smith,2008.
Νικολόπουλος, 2009). Όλα τα παραπάνω δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
διαδικτυακός εκφοβισµός είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι µαθητές. Εντούτοις, παρόλο που στην Ελλάδα υπάρχει
νοµοθεσία περί παρενόχλησης ανηλίκων στο διαδίκτυο όπως και στις άλλες χώρες
(για

περισσότερες

πληροφορίες

http://www.safeline.gr/nomothesia/parenoxlisi-

anilikoy , http://www.stopcyberbullying.org ), τα προγράµµατα που λειτουργούν

έχουν κυρίως ενηµερωτικό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί, τις περισσότερες φορές,
βρίσκονται µε δεµένα χέρια, λόγω του ελληνικού παιδαγωγικού συστήµατος που
είναι τεχνοκρατικό- εποµένως λίγη σηµασία δίνεται στα συναισθηµατικά και
κοινωνικά προβλήµατα των εφήβων ως θέµατα προς επίλυση στα σχολεία. Επιπλέον,
τα Ελληνόπουλα, αν και αποτελούν τους εξυπνότερους και πιο εξοικειωµένους
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χρήστες του διαδικτύου, ουσιαστικά λαµβάνουν ελλιπή ή και µηδαµινή ενηµέρωση
σχετικά µε τους κινδύνους της τεχνολογίας. Με τη δηµιουργία ενός παρεµβατικού
προγράµµατος όχι µόνο θα δοθεί ώθηση προς την αντιµετώπιση του εκφοβισµού στο
διαδίκτυο, αλλά θα επέλθει κι η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και αντιµετώπισης
προβληµάτων τόσο στο σχολείο όσο και στον κυβερνοχώρο.
Μέσω της γνώσης των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών του ∆ιαδικτύου, την
κατανόηση των κινδύνων και της απόκρυψής τους και της συνεργασίας οικογένειαςσχολείου-σχολικών

ψυχολόγων

η

αντιµετώπιση

του

φαινοµένου

είναι

αποτελεσµατικότερη και προωθεί στους νέους το µήνυµα ότι δεν είναι µόνοι απέναντι
στους κινδύνους του ∆ιαδικτύου και της τεχνολογίας γενικότερα.
Ο απρόσωπος χαρακτήρας του διαδικτυακού εκφοβισµού και η άγνοια των
γονέων και των εκπαιδευτικών για την επίδρασή του στους νέους καθιστά
επιτακτική ανάγκη την δηµιουργία προγραµµάτων, καταρτισµένων από
σχολικούς ψυχολόγους και ειδικούς της εκπαίδευσης, για την ενηµέρωση των
γονέων και την επιµόρφωση των µαθητών (Bhat,2008.Law,Shapka,Hymel,Olson &
Waterhouse,2011.Li,2007).
Στο

επόµενο

κεφάλαιο

παρουσιάζονται

διάφορα

προγράµµατα

ενηµέρωσης/παρέµβασης- πρόληψης τα οποία είναι µεν αποτελεσµατικά, αλλά
χρειάζονται αρκετές προσθήκες. Σε αντιπαράθεση , θα γίνει αναλυτική περιγραφή του
παρεµβατικού προγράµµατος προς προσαρµογή για τα ελληνικά σχολεία, ανάλυση
της βασικής δοµής των ενοτήτων, των δραστηριοτήτων και παραδείγµατα εφαρµογής
τους στην τάξη.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2 :ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ CYBER BULLYING
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

–

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

2.1 Παρουσίαση διάφορων προγραµµάτων παρέµβασης- Πλεονεκτήµατα &
Μειονεκτήµατα
Ξένα διαδραστικά προγράµµατα
2.1.1∆ιαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα Protectkids- Protect Children in
Cyberspace ( Hughes,2001)

Το πρόγραµµα αυτό έχει δηµιουργηθεί από έναν οργανισµό που ασχολείται µε την
προστασία της οικογένειας στο διαδίκτυο ( βλ.www.enough.org). Στόχος αυτού του
ενηµερωτικού διαδικτυακού προγράµµατος είναι να

ευαισθητοποιήσει γονείς

και παιδιά για τους κινδύνους και την σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών στο
διαδίκτυο, τις επιπτώσεις και να δώσει ορισµένες συµβουλές προσέγγισης για
τους γονείς προς τα παιδιά. Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να µάθουν για διάφορα
φλέγοντα ζητήµατα , όπως ο εκφοβισµός στο διαδίκτυο, η σεξουαλική παρενόχληση
και πώς µπορούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους από την έκθεση σε πορνογραφικό
υλικό, µέσω διάφορων ενοτήτων που προσφέρονται υπό τους ίδιους τίτλους. Για
παράδειγµα, (όπως φαίνεται στην επόµενη σελίδα), µπορούν να επιλέξουν την
ενότητα « Κίνδυνοι στο ∆ιαδίκτυο» και να δουν µια σειρά από θέµατα που τους
απασχολούν. Επιλέγουν κάποιο από αυτά και τους δίνονται ορισµοί γεγονότα και
συµβουλές για το τι µπορούν να κάνουν.
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Παράδειγµα παρουσίασης ενοτήτων του Protectkids
Όπως φαίνεται στην εικόνα,
αναλύονται οι κίνδυνοι της
έκθεσης του παιδιού σε
ακατάλληλο υλικό και
δίνονται ορισµοί,
νοµοθετικό πλαίσιο και τι
µπορούν να κάνουν οι γονείς
για να κρατήσουν τα παιδιά
τους µακριά από κίνδυνο
(Parents’ Rules N’ Tools )

Με τον παραπάνω τρόπο γίνεται κι η παρουσίαση των επόµενων ενοτήτων.
Τα παιδιά κι οι έφηβοι µαθαίνουν για τα ίδια ακριβώς πράγµατα , µόνο που τους
δίνονται οι συµβουλές µέσω διάφορων παιχνιδιών και βιωµατικών δραστηριοτήτων.
Περιλαµβάνει επίσης συνδέσµους σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ασφάλεια στο
διαδίκτυο, επιστηµονικές έρευνες και δεδοµένα, καθώς και νοµοθετικό πλαίσιο γύρω
από το φαινόµενο του διαδικτυακού εκφοβισµού ( βλ. παρακάτω εικόνα)

Τα πλεονεκτήµατα της ιστοσελίδας αυτής είναι η απλή γλώσσα, η

χρήση

επιστηµονικών δεδοµένων και τα παραδείγµατα που καθιστούν σαφέστερα τα
µηνύµατα προσοχής στη χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο , αυτό το πρόγραµµα έχει
αρκετά µειονεκτήµατα, καθώς δεν γίνεται καµιά αναφορά στους δασκάλους και στην
επαφή µε το σχολείο ως κοινότητα. Ο χαρακτήρας είναι απλώς ενηµερωτικός ,
χωρίς να έχει κάποιες δραστηριότητες που πιθανόν θα βοηθούσαν τα παιδιά και
τους γονείς να κατανοήσουν ακόµη καλύτερα το διαδίκτυο.( για περισσότερες
πληροφορίες, βλ στην ιστοσελίδα. www.protectkids.com )
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2.1.2 ∆ιαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα Stop cyberbullying: Join the don’t
stand by- stand up campaign (Aftab & Wired Society Group, n.d.)

Το δεύτερο ενηµερωτικό πρόγραµµα προς παρουσίασης απευθύνεται σε γονείς,
εκπαιδευτικούς, ειδικούς φροντιστές και παιδιά. Περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες
σχετικά µε τη φύση , τα αίτια και την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισµού,
καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία- πλην της ελληνικής. Λειτουργεί ως οδηγός για
τους γονείς σχετικά µε την παρενόχληση στο διαδίκτυο και χρησιµοποιεί παιχνίδια
για να βοηθήσει τα παιδιά να ανιχνεύουν τους κινδύνους που ελλοχεύει το διαδίκτυο.
Κάθε ενότητα, για παράδειγµα τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισµός, παρουσιάζεται µε
τρόπο που κάνει την εµπέδωσή του κατανοητή από όλους τους ενδιαφερόµενους: τα
παιδιά µέσω βιωµατικής µάθησης µαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι στο
διαδίκτυο, οι γονείς ενηµερώνονται για τους κινδύνους και πώς µπορούν να
προσεγγίσουν τα παιδιά τους για να τα βοηθήσουν και στους εκπαιδευτικούς δίνονται
κατευθύνσεις για το τι µπορούν να πράξουν σε επίπεδο τάξης. Παρακάτω δίνονται
ορισµένες εικόνες για την καλύτερη κατανόηση της δοµής αυτού του προγράµµατος
ανά ηλικίες. Για τα µικρά παιδιά δίνονται λίγες αλλά βασικές κατευθυντήριες
γραµµές σχετικά µε τον εκφοβισµό στο διαδίκτυο. Στους εφήβους, η δοµή του
προγράµµατος απευθύνεται περισσότερο στον ρόλο του κάθε εµπλεκόµενου (
κυρίως του δράστη) µέσα από ένα κουίζ που τους δίνεται και ορισµένες συµβουλές.
Στους γονείς , δίνονται ορισµένα θέµατα µε υλικό που τους ενθαρρύνει να
αναλάβουν δράση για την προστασία των παιδιών τους. Τέλος, για τους
εκπαιδευτικούς, δίνεται εξειδικευµένο υλικό για την σχολική µονάδα όπου
δουλεύουν.
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Εικόνα παρουσίασης των δοµών του προγράµµατος stopcyberbullying.org για
παιδιά

Στη σελίδα για τα παιδιά χρησιµοποιούνται πολλά παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση
του φαινοµένου. Στους εφήβους ( βλ. παρακάτω εικόνα), δίνονται ερωτήµατα του στυλ «Είσαι
δράστης;» ώστε να του κινήσουν την περιέργεια και τη σκέψη.

Εικόνα παρουσίασης

δοµής του προγράµµατος stopcyberbullying.org για

εφήβους

Μετά από αυτήν την εικόνα ακολουθούν οι εικόνες που παρουσιάζουν τα θέµατασυµβουλές για τους γονείς και το ειδικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.( βλ. επόµενη
σελίδα)
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Εικόνα παρουσίασης της δοµής του stopcyberbullying.org για γονείς/φροντιστές
Για
τους
γονείς
δίνεται υλικό όπως
ένα παραµύθι στην
αρχή της ενότητας
που µπορούν να το
χρησιµοποιήσουν ως
δίδαγµα
για
την
ασφάλεια
στο
διαδίκτυο για παιδιά
µικρής ηλικίας.

Εικόνα

παρουσίασης

της

δοµής

του

stopcyberbullying.org

για

τους

εκπαιδευτικούς
Για τους εκπαιδευτικούς
δίνεται ειδικό υλικό όπως
κάποιες
δραστηριότητες
για το σχολείο και
προτείνονται
διάφορα
προγράµµατα ενηµέρωσης

Τα πλεονεκτήµατα αυτού του ιστότοπου είναι ότι περιλαµβάνει νοµοθεσία περί της
παρενόχλησης και του εκφοβισµού στο διαδίκτυο και η προσέγγιση του
φαινοµένου αυτού είναι ολιστική, αφού απευθύνεται σε ευρεία συστήµατα (
οικογένεια, σχολείο, κοινότητα και παροχές ψυχικής υγείας).Το µειονέκτηµα αυτού
του µοντέλου , ωστόσο είναι η έλλειψη ενός προγράµµατος παρέµβασης, πέραν από
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την ενηµέρωση και την προφύλαξη. ( η νοµοθεσία δίνεται σε ξεχωριστή ενότητα, για
περισσότερα βλ. www.stopcyberbullying.org )

2.1.3 ∆ιαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα Cyberbullying-Always on? Always
Aware (Bill Belsey,n.d.)

Αυτός το διαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα στοχεύει στην παρουσίαση του
φαινοµένου του εκφοβισµού στο διαδίκτυο µέσω της χρήσης παραδειγµάτων,
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη συχνότητα εκδήλωσης και χρήσιµων
συνδέσµων. Αναφέρεται σε ένα πιο ευρύ

κοινό, αλλά παράλληλα χρησιµοποιεί

δεδοµένα και συµβουλές από τους ειδικούς για να προσεγγίσει και πιο
καταρτισµένους ενδιαφερόµενους. Χρησιµοποιεί ενότητες σχετικά µε το φαινόµενο
του εκφοβισµού, στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε το διαδίκτυο και τι
µπορεί να γίνει.Παράλληλα, προτείνει κυρίως στους γονείς- λόγω της απλής
γλώσσας- και τους εκπαιδευτικούς να µπουν στην ενότητα µε Resources ώστε να
βρουν

ακόµη περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µε το

φαινόµενο( π.χ.

www.bullyingcourse.com, www.cybercrimes.net από το Πανεπιστήµιο Dayton)
Τα πλεονεκτήµατα της σελίδας αυτής είναι η απλή γλώσσα, τα παραδείγµατα και η
παράθεση συνδέσµων επίσηµων φορέων. Τα µειονεκτήµατα , από την άλλη
πλευρά, είναι ότι περιορίζεται µόνο στην ενηµέρωση , παραθέτει στοιχεία από χώρες
και πολιτισµούς που µπορεί να µην ισχύουν για άλλες χώρες- οπότε δεν είναι
γενικεύσιµο και δεν γίνεται κανένας διαχωρισµός ανάλογα µε τις ηλικιακές οµάδες
των µαθητών- ώστε να είναι γνωστικά προσαρµοσµένο στον κάθε νέο. Παρακάτω
δίνεται εικόνες από την ενότητα µε υλικό της ιστοσελίδας και µε τους φορείς που
µπορεί να επισκεφτεί κανείς.
Εικόνα

παρουσίασης

του

προγράµµατος

cyberbullying.org.

(υλικό

του

προγράµµατος)
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Εικόνα Παρουσίασης του προγράµµατος cyberbullying.org ( φορείς που µπορεί να
απευθυνθεί κανείς, λόγω της δοµής της σελίδα φαίνονται µόνο οι πρώτοι)

( για περισσότερες πληροφορίες , βλ. www.cyberbullying.org)
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Ελληνικά διαδραστικά προγράµµατα
2.1.4 ∆ιαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα Cyberkids: Ναι στο διαδίκτυο (
Υπουργείο ∆ηµόσιας τάξης & Προστασίας του Πολίτη)

Αυτή η σελίδα δηµιουργήθηκε από το Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος,
της ΕΛ.ΑΣ. Αναφέρεται σε παιδιά- µε διαφορετικές δραστηριότητες ανά ηλικιακή
οµάδα- και στους γονείς. ∆ίνει πρακτικά βήµατα αποφυγής κινδύνων , αναγνώρισης
παγίδων, παιχνίδια παρατηρητικότητας, καθώς και συµβουλές – ενδείξεις ότι το παιδί
παρενοχλείται στο διαδίκτυο. ∆ραστηριότητες δίνονται ανάλογα µε την ηλικία του
παιδιού, κάνοντας την όλη διαδικασία πιο διασκεδαστική για τα µικρότερα παιδιά ,
εµβαθύνοντας σε ζητήµατα που απασχολούν τα πιο µεγάλα παιδιά. Για τους γονείς,
δίνονται ορισµένα στοιχεία για την παρενόχληση στο διαδίκτυο και την ασφαλή
περιήγηση και κάποια «σηµάδια» τα οποία θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς
σχετικά µε την κατάχρηση του διαδικτύου.

Παρακάτω δίνονται µερικές εικόνες ως παραδείγµατα της δοµής του προγράµµατος
µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της δόµησής του από τον επισκέπτη.
Εικόνα παρουσίασης της δοµής του προγράµµατος Cyberkids
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Αυτή είναι η ενότητα
για τους γονείς που
τους
παρέχει
πληροφορίες σχετικά
µε το τι µπορούν να
προσέξουν
στην
συµπεριφορά
των
παιδιών τους ώστε να
τα
βοηθήσουν
να
εξερευνούν
µε
ασφάλεια το διαδίκτυο.

Τα πλεονεκτήµατα της ιστοσελίδας αυτής είναι ότι έχει ευχάριστη δοµή, παρέχει
επαρκή κάλυψη των βασικών ενοτήτων και είναι δοµηµένη σε απλή γλώσσα. Τα
µειονεκτήµατα , ωστόσο , είναι η πολύ γενική ενηµέρωση και ο περιορισµός στις
ηλικίες των 13-18 ετών – ενώ η παρενόχληση ανηλίκων κάτω από αυτές τις ηλικίες
γνωρίζει ραγδαία αύξηση σήµερα. Γενικά, είναι µια καλή προσπάθεια, καθώς στο
γενικό σύνολό της καλύπτει βασικά ζητήµατα περί ασφάλειας στο διαδίκτυο. ( για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.cyberkids.gov.gr )
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2.1.5 ∆ιαδικτυακό ενηµερωτικό πρόγραµµα Saferinternet: Για ένα ασφαλέστερο
διαδίκτυο (Insafe &Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου)

Το διαδραστικό αυτό πρόγραµµα περιλαµβάνει παιχνίδια αναγνώρισης κινδύνων
στο διαδίκτυο, τρόπους καλής συµπεριφοράς, παροχή γραµµής άµεσης βοήθειας
και συµβουλές προσέγγισης για τους γονείς. Ωστόσο, δεν περιορίζεται µόνο στην
ενηµέρωση των γονέων , αλλά παρουσιάζει τις ίδιες πληροφορίες διατυπωµένες
διαφορετικά ανάλογα µε την ηλικία του περιηγητή- περιλαµβάνει πιο απλοϊκή
γλώσσα για παιδιά του δηµοτικού και προσθέτει λεπτοµέρειες σχετικά µε την λήψη
αρχείων στο διαδίκτυο για τους έφηβους χρήστες. Το ενηµερωτικό αυτό πρόγραµµα
περιλαµβάνει και διαφηµιστικά σποτ στην τηλεόραση που

επιχειρούν να

ευαισθητοποιήσουν τους τηλεθεατές για τον διαδικτυακό εκφοβισµό και την ασφαλή
περιήγηση στο διαδίκτυο. Παρακάτω δίνεται µια εικόνα ως πρότυπο παρουσίασης της
δοµής του προγράµµατος. Στην εικόνα αυτή, παρουσιάζεται η ενότητα για τους
«Μεγάλους» ( γονείς, εκπαιδευτικοί- αν και θα µπορούσε να διευκρινίσει για ποιους),
όπου υπάρχουν θέµατα από την ασφάλεια στο διαδίκτυο µέχρι τεχνικά θέµατα προς
επίλυση.
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Εικόνα παρουσίασης της δοµής του προγράµµατος Saferinternet

Στα πλεονεκτήµατα αυτής της σελίδας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση νέων
εξελίξεων στο χώρο, η παροχή υλικού και για εκπαιδευτικούς και η παροχή
άµεσης επικοινωνίας. Στα µειονεκτήµατα περιλαµβάνονται τα ασαφή ηλικιακά όρια
και η έλλειψη πρακτικού, παρεµβατικού µέρους-όπως κι η αργή φόρτωση της σελίδας
και του υλικού.( για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.saferinternet.gr )
2.1.6Σύγκριση παραπάνω ενηµερωτικών προγραµµάτων
Συγκρίνοντας τα παραπάνω ενηµερωτικά προγράµµατα

βρίσκει κανείς αρκετές

οµοιότητες , όπως: α) τον ενηµερωτικό χαρακτήρα µε έγκυρα στοιχεία από
επιστηµονικά δεδοµένα και νέες εξελίξεις, β) την απλή γλώσσα που δοµούνται οι
δραστηριότητες για γονείς και παιδιά, γ)οι χρήσιµες συµβουλές κι οι κανόνες, δ)τα
παραδείγµατα και η ε)παροχή επιπλέον υλικού. Ωστόσο, υπάρχουν και διαφορές που
φαίνονται κυρίως στον βαθµό εστίασης σε νοµοθετικά πλαίσια και εµπλοκή των
φροντιστών και των εκπαιδευτικών και στην αντιστοιχία στατιστικών δεδοµένων της
ελληνικής µε την ξένη πραγµατικότητα.
Στην προσαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων στην ελληνική πραγµατικότητα,
έρχεται ένα νέο πρόγραµµα να καλύψει τα κενά των παραπάνω πολλά υποσχόµενων
προσπαθειών, αλλά µε δοµικές ελλείψεις. Το πρόγραµµα Cybersmart τις καλύπτει
ουσιωδώς, καθώς δεν περιορίζεται µόνο στην ενηµέρωση των γονέων, αλλά µέσα από
δραστηριότητες επιχειρεί να µάθει µακροπρόθεσµα σε παιδιά πώς να εξερευνούν µε
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα το διαδίκτυο.
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2.2Παρουσίαση του προγράµµατος Cybersmart (Common Sense Media
Cybersmart! Program) και η προσαρµογή του στην ελληνική πραγµατικότητα
Γιατί

ένα

πρόγραµµα

παρέµβασης

είναι

αναγκαίο

για

την

Ελληνική

πραγµατικότητα;
Η Ελληνική πραγµατικότητα στην εκπαίδευση και τη δράση εκπαιδευτικών, γονέων
και ψυχολόγων αποτελεί ουσιαστικά ένα περίπλοκο πρόβληµα. Οι Σχολικοί
Ψυχολόγοι δεν έχουν µια συστηµατική και οργανωµένη παρουσία στο χώρο της
παιδείας και κυρίως στα δηµόσια σχολεία. Οι ελάχιστοι που βρίσκονται σε αυτά
πιθανόν έχουν πρόβληµα δικτύωσης µε άλλους συναδέλφους του χώρου , εποµένως
δρουν µεµονωµένα και είναι ατοµική υπόθεση η περαιτέρω αναζήτηση τρόπων
βελτίωσης

του

σχολικού

µαθητών(Νικολόπουλος,2009

κλίµατος
Κεφάλαιο

και

της

διαβίωσης

των

Ηλεκτρονική

«

Παρενόχληση(Cyberbullying-Μια σύγχρονη απειλή» στο Σοφός,επιµέλεια).
Από την άλλη, οι µαθητές – ιδίως των 16-20 ετών- κάνουν χρήση των νέων
ψηφιακών µέσων στο 93%,αύξηση κατά 20% από το 2005(Παρατηρητήριο για την
Κοινωνία της Πληροφορίας,2010). Αυτό το ποσοστό , σε συνδυασµό µε την µείωση
της χρήσης της τεχνολογίας ήδη από τα 35 έτη – σε ποσοστό που αναφέρθηκε σε
παραπάνω παράγραφο- δηλώνει µε απτό τρόπο το εξής: οι εκπαιδευτικοί κι οι
γονείς, ήδη από τα 35 τους έτη, δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε τις νέες
τεχνολογίες τόσο λειτουργικά όσο οι νέοι. Αυτό το γεγονός τους καθιστά
ανήµπορους κι ίσως λιγότερο ενηµερωµένους σχετικά µε τους νέους κινδύνους του
διαδικτύου. Αντίθετα, οι µαθητές στην Ελλάδα συµβαδίζουν πια µε τους νέους στην
Ευρώπη
υπάρχουν

στην εξοικείωση µε τα νέα µέσα. Με τη διαφορά ότι στην Ευρώπη
εξειδικευµένα

προγράµµατα

που

απευθύνονται

σε

όλους

τους

ενδιαφερόµενους( παιδιά- γονείς-σχολείο), καταρτισµένα από ειδικούς ψυχικής
υγείας των νέων και των µαθητών, καθώς κι οι δάσκαλοι είναι υποχρεωτικό να
γνωρίζουν αρκετά καλά τη χρήση πολυµέσων στο επάγγελµά τους.
∆υστυχώς , οι Έλληνες εκπαιδευτικοί- κυρίως της προηγούµενης γενιάς- δεν είναι
εξοικειωµένοι µε τη χρήση της τεχνολογίας µε βάση τον επικοινωνιακό και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα της- παρά µόνο µε τον πληροφοριακό. Εποµένως, δεν
έχουν άµεση πρόσβαση σε σελίδες που είναι αρκετά δηµοφιλείς σε νέους(ιστοσελίδες
για µεταφόρτωση αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης),
ώστε να µπορούν να αναγνωρίζουν πότε κάποιο παιδί παρενοχλείται στο διαδίκτυο
και να κατανοούν τυχόν αλλαγές στην ακαδηµαϊκή του πορεία.
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Το Υπουργείο Παιδείας διαπίστωσε πριν από λίγα χρόνια ότι τα νέα ψηφιακά µέσα
µπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιµα κι αποτελεσµατικά στην διαδραστική
µάθηση, εντούτοις δεν υπήρξε µια οργανωµένη προσπάθεια κατανόησης της
χρήσης της τεχνολογίας από τους νέους και την επίλυση ζητηµάτων σχετικά µε αυτή.
Εποµένως, τι µπορεί να προσφέρει το παρακάτω πρόγραµµα παρέµβασης και
πρόληψης Cybersmart στην ελληνική εκπαίδευση και τους νέους χρήστες των
ψηφιακών µέσων ; Το πρόγραµµα Cybersmart έχει καταρτιστεί και οργανωθεί από
τον Εθνικό Σύλλογο Σχολικών Ψυχολόγων της Αµερικής(NASP) µε στόχο να
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς , τους µαθητές και τους γονείς να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα του διαδικτυακού εκφοβισµού µαζί ( για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε το πρόγραµµα βλ. http://www.cybersmart.org )
Το πρόγραµµα αυτό καλείται να καλύψει τα προαναφερθέντα κενά της
ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δίνοντας « χέρι βοηθείας» τόσο στους
ειδικούς( σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί ψυχικής υγείας σχετικά µε τη χρήση του
διαδικτύου) , στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στα παιδιά , αλλά και στους
ιθύνοντες σχετικά µε την προστασία από τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Είναι ένα
εύχρηστο πρόγραµµα που µπορούν να το εφαρµόσουν και εκπαιδευτικοί µετά από
την κατάλληλη εξοικείωση µε κάποιες έννοιες από τους σχολικούς ψυχολόγους.
Βασικές στρατηγικές προσέγγισης των µαθητών και του περίγυρού τους είναι :α) η
ηλικία, β) η τάξη, γ) η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και δ) η χρήση εκφράσεων
των νέων. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η κινητοποίηση των µαθητών γίνεται
ευκολότερη κι αποτελεσµατικότερη. Παρακάτω, δίνεται ο πίνακας µε την
διαγραµµατική παρουσίαση των ενοτήτων( βλ. επόµενη σελίδα).
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Πίνακας 1 : Συνοπτική Παρουσίαση της ∆οµής του Προγράµµατος
Ενότητα

Τάξη

Στόχος

1.Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο

Α΄∆ηµοτικού

- Προφύλαξη

Γ΄Λυκείου
2.Συµπεριφορά στο ∆ιαδίκτυο

προσωπικών

δεδοµένων

Α΄∆ηµοτικού

- Ορθή χρήση ∆ιαδικτύου

Γ΄Λυκείου
3.Εκφοβισµός στο ∆ιαδίκτυο

Α΄∆ηµοτικού

- Προστασία

Γ΄Λυκείου

ηλεκτρονικούς κινδύνους

4.Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο- Α΄∆ηµοτικού
Ψηφιακός Πολίτης

από

- Γνώση

Γ΄Λυκείου

δικαιωµάτων

και

προστασίας δεδοµένων στο
∆ιαδίκτυο

5.Το

∆ιαδίκτυο

ως

µέσο Α΄∆ηµοτικού

έκφρασης και γραφής

- Χρήση του ∆ιαδικτύου ως

Γ΄Λυκείου

παιδαγωγικό

µέσο,µάθηση

µέσω διάδρασης
6.Αναζήτηση κι αξιολόγηση Α΄∆ηµοτικού
πληροφοριών

ως Χρήση του ∆ιαδικτύου ως

Γ΄Λυκείου

πηγή πληροφοριών -Κριτική
αντιµετώπιση γνώσης

7.Προκλήσεις του 21ου αιώνα- Α΄∆ηµοτικού
∆ιαδίκτυο & επικοινωνία

ως Χρήση του ∆ιαδικτύου ως

Γ΄Λυκείου

µέσο επικοινωνίας

Η δοµή του προγράµµατος αποτελείται από επτά κύριες ενότητες (για αναλυτική
παρουσίαση βλ πίνακας 1).Κάθε ενότητα

χωρίζεται σε τοµείς εστίασης

(υποενότητες) που αναφέρονται στη γενική θεµατολογία της ενότητας. Για
παράδειγµα, η πρώτη ενότητα που σχετίζεται µε την Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο
χωρίζεται σε πέντε τοµείς εστίασης ( υποενότητες) που δίνουν έµφαση σε ασφάλεια
των προσωπικών δεδοµένων και ιδιωτικών πληροφοριών σε κοινωνικά κι άλλα
∆ίκτυα( βλ πίνακας 2). Ο κάθε τοµέας εστίασης συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες
στην τάξη για τους µαθητές, ενηµερωτικά φυλλάδια για τους γονείς και ορισµένες
φορές από δραστηριότητες εντός κι εκτός του σχολείου ( για παράδειγµα
ενηµέρωση

άλλων

τάξεων,

της

κοινότητας,

βιντεοκλίπ).Στο

τέλος

του

προγράµµατος δίνονται κι οι ανάλογοι έπαινοι προς τους µαθητές ( άριστα, πολύ
καλά, µέτρια, βλ Παράρτηµα-Έπαινοι).
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Πίνακας 2: Τοµείς Εστίασης των Ενοτήτων του προγράµµατος
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6

Ενότητα 7

Πληροφορίες Ψηφιακός

Εκφοβισµός Ασφάλεια

Χρήση του

Αξιολόγηση

Βασικά

Προσωπικής

στο

στο

∆ιαδικτύου

Σελίδων

στοιχεία

∆ιαδίκτυο

∆ιαδίκτυο

δηµιουργικά

Πολίτης

ταυτότητας

Ενότητα 3

του

διαδικτύου

∆ιαδικτυακές Ιδιοκτησία

Ψηφιακά

Μηχανές

Επαφές

και

∆ικαιώµατα

Αναζήτησης

Πνευµατικά

& Ευθύνες

Κυβερνοχώρος

∆ικαιώµατα
Ασφάλεια

Καλή

Λέξεις-

Επικοινωνία

συµπεριφορά

Κλειδιά

& εφευρέσεις

Προστασία

∆ιαδίκτυο

Σχετικά µε το

ιδιωτικής

Και

µέλλον

ζωής

Βιβλιοθήκη

στο
∆ιαδίκτυο

διαδικτυακά
Κοινωνική

∆ιαδίκτυο

δικτύωση

και εργασίες
∆ιαδικτυακές
διαφηµίσεις
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∆οµή των δραστηριοτήτων της κάθε ενότητας
Η βασική δοµή των δραστηριοτήτων είναι κοινή: Ξεκινούν µε την ανάλυση του
προβλήµατος προς αντιµετώπιση, την παράθεση παραδειγµάτων για την καλύτερη
κατανόηση και τον διαχωρισµό περιπτώσεων που δεν σχετίζονται µε το πρόβληµα.
Για παράδειγµα στην δραστηριότητα « Κλοπή Προσωπικών ∆εδοµένων στο
∆ιαδίκτυο» για την Γ΄ Γυµνασίου και το Λύκειο τα παιδιά καλούνται να βρουν
παραδείγµατα κλοπής δεδοµένων στο διαδίκτυο και τις πιθανές επιπτώσεις τους για
το χρήστη που τα έδωσε. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να ανακαλέσουν πιο εύκολα
τρόπους δράσης, σε περίπτωση που συναντήσουν παρόµοιες καταστάσεις. Έτσι ,
µπορούν να προχωρήσουν στην µελέτη των φύλλων δραστηριότητας και να
συζητήσουν , είτε µε τον εκπαιδευτικό είτε σε οµάδες. Αυτό το στάδιο είναι βασικό,
διότι τα παιδιά όχι µόνο ανταλλάσσουν απόψεις αλλά µπορούν να ενδυναµώσουν
και τις µεταξύ τους σχέσεις µέσα από τις δραστηριότητες. Στη συνέχεια, αφού
γίνει η επεξήγηση των φυλλαδίων, τα παιδιά καλούνται να βρουν εναλλακτικές
στρατηγικές και λύσεις για το πρόβληµα .Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές καλούνται
να δράσουν για την πρόληψη, ενηµέρωση και προστασία τόσο των ίδιων και της
οικογένειάς τους όσο και άλλων παιδιών σε µικρότερες τάξεις.
Αλληλουχία ∆ραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες των ενοτήτων ακολουθούν µια συγκεκριµένη ηλικιακή
αλληλουχία, έτσι ώστε οι µαθητές να εµπλουτίζουν την γνώση τους καθώς
µεταβαίνουν σε µεγαλύτερες τάξεις. Για παράδειγµα, στην ενότητα 7 στον τοµέα
εστίασης « Ο Κυβερνοχώρος» τα παιδιά της Α’ ∆ηµοτικού θα κατανοήσουν πρώτα τη
δράση του

κυβερνοχώρου(cyberspace)στο

σχολείο

τους

και

µετέπειτα

σε

µεγαλύτερες τάξεις θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την χρήση του ∆ιαδικτύου
στην κοινότητά τους, στη χώρα τους και µετέπειτα στον παγκόσµιο χάρτη( για τις
δραστηριότητες βλ. Παράρτηµα Ενότητα 7- Τοµέας Εστίασης2,σελ.322-328).
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει συνέχεια στην γνώση των παιδιών σχετικά µε το
∆ιαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.
Είδη δραστηριοτήτων
Υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων: α) ατοµικές, κατά τις οποίες ο µαθητής
απαντά σε σειρά ερωτήσεων ή απαριθµεί επιχειρήµατα και β) συλλογικές που έχουν
περισσότερο την µορφή συζητήσεων ή και παιχνιδιού ρόλων .Για παράδειγµα, στην
δραστηριότητα « Οδοί κυκλοφορίας πληροφοριών» της ενότητας 7 ( τοµέας εστίασης
Βασικά Στοιχεία του ∆ιαδικτύου, βλ παράρτηµα ενότητα 7-Τοµέας Εστίασης Βασικά
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Στοιχεία του ∆ιαδικτύου, δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου) τα
παιδιά µέσα από το παιχνίδι στοιχειώδεις γνώσεις για το πώς δοµείται ένα δίκτυο .
Επίσης, οι δραστηριότητες µπορούν να χωριστούν σε δραστηριότητες ενηµέρωσης
και σε δραστηριότητες κινητοποίησης. Στην πρώτη κατηγορία µπορούν να
συµπεριληφθούν και τα διάφορα φυλλάδια ενηµέρωσης για τους γονείς, όπου
πρωταρχική µέριµνα είναι η πληροφόρηση σχετικά µε το διαδίκτυο και τη
τεχνολογία. Στη δεύτερη κατηγορία, οι µαθητές µέσα από ενδοσχολικές αλλά κι
εξωσχολικές δραστηριότητες, µπορούν να κινητοποιήσουν κι άλλα µέλη εκτός της
σχολικής κοινότητας( τοπικοί φορείς, γνωστοί, παιδιά άλλων περιοχών) και να
µεταφέρουν γνώσεις. Για παράδειγµα, στην δραστηριότητα « Έξυπνοι κι Ασφαλείς»
για τα παιδιά της Στ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου ( βλ. παράρτηµα ενότητα 1 – Τοµέας
Εστίασης

Ασφάλεια

Έξυπνοι

κι

Ασφαλείς

για

την

Στ’

∆ηµοτικού

–

Β΄Γυµνασίου,σελ.123-139) , καλούνται στο τέλος να φτιάξουν ένα κόµικ σχετικά µε
τα ανεπιθύµητα µηνύµατα στο διαδίκτυο και να το µοιράσουν σε γονείς κι άλλους
µαθητές.
Οµάδες που εµπλέκονται στο πρόγραµµα παρέµβασης
Μαθητές
Είναι η άµεσα ενδιαφερόµενη οµάδα, καθώς οι νέοι χρησιµοποιούν σχεδόν στη 100%
τα νέα µέσα στην καθηµερινότητά τους- από το άκουσµα της αγαπηµένης τους
µουσικής, την επικοινωνία µε φίλους µέχρι και την διεκπεραίωση των σχολικών
µαθηµάτων. Καθώς η τεχνολογία διεισδύει µε ταχύτατους ρυθµούς στην εκπαίδευση,
και στο ελληνικό σύστηµα, είναι σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να γνωρίζουν τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της τεχνολογίας προς όφελός τους. Οι µαθητές
παίζουν δύο ρόλους: α) είναι µαθητευόµενοι χρήστες του διαδικτύου και µέσα από το
πρόγραµµα αυτό θα µπορούν να προφυλακτούν σε µεγάλο βαθµό από τις παγίδες και
β) είναι πιθανοί «ειδικοί» που µπορούν να δράσουν στην κοινότητά τους, να
ενηµερώσουν παιδιά που δεν έχουν ενηµέρωση σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες και να
ευαισθητοποιήσουν φορείς κι άλλους διαδικτυακούς χρήστες.Οι δραστηριότητες είναι
δοµηµένες έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος έκφρασης των νέων και η
καθηµερινότητά τους στο σχολείο και το σπίτι.
Γονείς
Η δεύτερη, επίσης άµεσα, εµπλεκόµενη οµάδα, είναι οι γονείς. Καθώς παρατηρείται
µεγάλη απόκλιση στη χρήση νέων µέσων ανάµεσα στις ηλικίες των γονέων και των
παιδιών τους (της τάξης του 10-40%), οι γονείς δεν είναι σε θέση πάντα να
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κατανοήσουν τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και να βοηθήσουν τα παιδιά τους.
Μέσα από ενηµερωτικές οµιλίες, δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν µαζί µε τα
παιδιά και τα ενηµερωτικά φυλλάδια, γίνεται µια πρώτη προσπάθεια έγκυρης
ενηµέρωσης των γονέων και επιµόρφωσης.Με αυτόν τον τρόπο, θα µπορούν να έχουν
βασική γνώση για µέσα προστασίας των παιδιών τους ψηφιακά.
Εκπαιδευτικοί
Αν και δεν υπάρχουν άµεσες δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς, η εκπαίδευση
στην εφαρµογή αυτού του προγράµµατος, η δηµιουργία κανόνων για τη χρήση των
Η/Υ στα σχολεία και η συχνότερη διάδραση µε τους µαθητές µπορεί να συµβάλλει
στην αποτελεσµατικότερη πρόληψη κι αντιµετώπιση περιστατικών cyberbullying.
Παράρτηµα αναλυτικής περιγραφής παρεµβατικού προγράµµατος
Οι

ενότητες

του προγράµµατος παρέµβασης, έχοντας ευρεία θεµατολογία,

χωρίζονται σε διάφορες υποενότητες , τους λεγόµενους τοµείς εστίασης, στους
οποίους έγινε σύντοµη αναφορά στην συνοπτική παρουσίαση(βλ.πίνακας 1).Ανάλογα
µε τον τοµέα εστίασης στον οποίο δίνεται έµφαση , υπάρχουν κι οι ανάλογες
δραστηριότητες

για

την

επιµόρφωση

των

µαθητών.ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αρκετές

δραστηριότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε παραπάνω από έναν τοµέα εστίασης,
ειδικά αν είναι γενικού περιεχοµένου.
2.2.1Παρουσίαση της ενότητας 1 « Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο»
Η πρώτη ενότητα έχει ως γενική θεµατολογία την ασφάλεια και την διαχείριση
προσωπικών δεδοµένων. Για την καλύτερη , ωστόσο, κατανόηση της ενότητας από
τους µαθητές έχει χωριστεί σε 5 τοµείς εστίασης: α)ασφάλεια,β) πληροφορίες
προσωπικής ταυτότητας,γ) προστασία της ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά , δ) κοινωνική
δικτύωση και ε) διαδικτυακές επαφές(βλ.πίνακα 3). Γενικός στόχος της ενότητας
αυτής είναι η εµφύσηση στους µαθητές κανόνων ασφαλούς περιήγησης στο
διαδίκτυο κι αποφυγή κινδύνων , όπως είναι η υποκλοπή δεδοµένων ή η πίεση από
συνοµιλητές στο διαδίκτυο να δώσουν προσωπικά στοιχεία και να εµπλακούν σε
δυσάρεστες καταστάσεις.Αυτός είναι κι ο βασικός στόχος όλων των τοµέων εστίασης
αυτής της ενότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων .
Οι δραστηριότητες της υποενότητας αυτής χωρίζονται σε µαθήµατα ειδικά
σχεδιασµένα για την ενηµέρωση των παιδιών και δραστηριότητες ενηµέρωσης της
σχολικής κοινότητας και των γονέων από τα παιδιά, αφού έχουν διδαχθεί ορισµένα
πράγµατα για την ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο.
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( για τον πίνακα 3 µε την παρουσίαση των τοµέων εστίασης της ενότητας 1, βλ.
επόµενη σελίδα)
Πίνακας 3 :Παρουσίαση των τοµέων εστίασης της ενότητας 1 και των
δραστηριοτήτων τους.
Τοµέας

Εστίασης Α΄∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄

∆΄-Ε΄

ΣΤ΄-Β΄

Γ΄Γυµνασίου-

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

Γυµνασίου

Λύκειο

Ισχυροί

∆υνατοί Κωδικοί, ∆ιαχείριση

µεγιστοποίηση

Κωδικοί,

Έξυπνοι

ασφάλειας

∆ιαχείριση

Ασφαλείς

κωδικών

ηλεκτρονικών

δικά σου , τα δικά

µηνυµάτων

µου , τα δικά µας

(Στόχος)
Ασφάλεια

–

και κωδικών,
Προστατεύοντας τα

πράγµατα
Πληροφορίες

Πηγαίνω

προσωπικής

ασφαλή µέρη

σε Τι

είναι Προσωπικές

ιδιωτικό;

πληροφορίες

ταυτότητας-

Ιδιωτικές-

Κλοπή προσωπικών

προσωπικές

στοιχείων

πληροφορίες

διαδίκτυο

στο

ασφαλής
διαχείρηση
προσωπικών
δεδοµένων

Προστασία

της

ιδιωτικής

ζωής

Συµπλήρω- Ζήτω
ση φόρµας

η Ιδιωτικότητα

ιδιωτικότητα

:γιατί

τόση

διαδικτυακά-

σηµασία;

αποφυγή κινδύνων

& Ιστότοποι και

σχετικά

Κανόνες

µε

προσωπικά
δεδοµένα
Κοινωνική

Συζητώντας

δικτύωση-

µε

ασφαλής
κοινωνικών
δικτύων

χρήση

Ιδιωτικές

και Η δική σου εικόνα

ασφάλεια προσωπικές

σε
οµιλίας

στο

σελίδες πληροφορίες,
Συζητώντας

διαδίκτυο,Παίρνοντ
στο ας

∆ιαδίκτυο µε

σωστές

αποφάσει

επιφυλακτικότητα
και υπευθυνότητα
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∆ιαδικτυακές

Συζητώντας

επαφές- διαχείρηση

µε

διαδικτυακών

σε

συνοµιλιών

οµιλίας

Συζητώντας

σε Η δική σου εικόνα

ασφάλεια σελίδες οµιλίας µε στο
σελίδες επιφυλακτικότητα
κι υπευθυνότητα

διαδίκτυο,

Παίιρνοντας
σωστές αποφάσεις

Τοµέας Εστίασης 1 για την Ενότητα 1 –Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο
Πίνακας 4.1.1: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 1 της ενότητας 1
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού-Β΄ Γ΄ Γυµνασίου-Λύκειο

Γυµνασίου
Ισχυροί Κωδικοί
∆ιαχείριση

∆υνατοί Κωδικοί
ηλεκτρονικών Έξυπνοι και Ασφαλείς

µηνυµάτων

∆ιαχείριση κωδικών
Προστατεύοντας τα δικά σου ,
τα δικά µου , τα δικά µας
πράγµατα

Η πρώτη συστοιχία δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα εστίασης είναι η διαχείριση
κωδικών, ξεκινώντας από την ∆΄∆ηµοτικού και τελειώνοντας στο Λύκειο. Στόχος
των δραστηριοτήτων «Ισχυροί κωδικοί» (∆΄-Ε΄∆ηµοτικού), «∆υνατοί κωδικοί» (∆΄Ε΄ ∆ηµοτικού), και «∆ιαχείριση κωδικών» ( Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο) , είναι η
εκµάθηση δηµιουργίας δυνατών κωδικών και η αποτελεσµατική κι ασφαλής
διαχείρισή τους.Μέσα από τις ασκήσεις στην τάξη, οι µαθητές κατανοούν αρχικά την
ανάγκη της χρήσης ισχυρών κωδικών στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και στη συνέχεια την ανάγκη προστασίας των κωδικών τους από
κακόβουλο υλικό αλλά και επιτήδειους χρήστες.
Προαπαιτούµενα µέσα για την εφαρµογή της δραστηριότητας:α) ασκήσεις στην τάξη,
β) διάλογος µε ερωτήσεις από τον ειδικό/εκπαιδευτικό και απαντήσεις από όλους
τους µαθητές και γ) οµαδικές εργασίες στην τάξη, ατοµική εξάσκηση δηµιουργίας
κωδικών σε Η/Υ.
Αφού τα παιδιά εξοικειωθούν αρκετά µε την διαχείριση κωδικών, µπορούν στη
συνέχεια µέσα από τις ασκήσεις στην τάξη να φτιάξουν µια λίστα συµβουλών για
τους κωδικούς σε δύο αντίτυπα, ένα για δική τους υπενθύµιση και ένα για τους γονείς
τους. Μπορούν επιπλέον-ιδίως στο Γυµνάσιο και το Λύκειο-να φτιάξουν επιπλέον
δραστηριότητες ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των µικρότερων τάξεων του
σχολείου( σλόγκαν, βίντεο κλιπ, αφίσες) για να διαδώσουν τις γνώσεις που
αποκόµισαν από τις δραστηριότητες αυτές.
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Η δεύτερη συστοιχία δραστηριοτήτων αναφέρεται και στοχεύει στην διαχείριση
ανεπιθύµητων µηνυµάτων µε πιθανό σκοπό την υποκλοπή δεδοµένων ( προσωπικά
στοιχεία, κωδικοί), ξεκινώντας πάλι από την ∆΄∆ηµοτικού µέχρι και το
Λύκειο(«∆ιαχείριση ηλεκτρονικών µηνυµάτων», ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού ,«Έξυπνοι και
Ασφαλείς» ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου ,«Προστατεύοντας τα δικά σου , τα δικά µου , τα
δικά µας πράγµατα»,Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο)

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, τα παιδιά µαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα µηνύµατα
σε επιθυµητά και ανεπιθύµητα µηνύµατα ( Έχουν θέµα;Έχουν αποστολέα;Υπάρχει
κάτι που είναι περίεργο στα λεγόµενα του µηνύµατος αυτού;) .Έπειτα, τα παιδιά,
µέσα από συζήτηση, αρχίζουν να µαθαίνουν ότι

πρέπει να αποφεύγουν τα

ανεπιθύµητα µηνύµατα και κάθε είδους µηνύµατα που τους ζητούν προσωπικά
στοιχεία, είναι άγνωστου αποστολέα και που πιθανόν φέρουν κακόβουλο υλικό.
Αφού ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες, µπορεί επίσης να φτιαχτεί µια λίστα-στο
πρότυπο της λίστας της προηγούµενης συστοιχίας ασκήσεων-και να δοθεί στους
γονείς, αλλά και σε συµµαθητές άλλων τάξεων για την οικιακή χρήση του Η/Υ και
την περιήγηση στο διαδίκτυο στο µάθηµα της πληροφορικής στο σχολείο. Παρακάτω
δίνονται ορισµένα παραδείγµατα για το πώς δραστηριότητες αυτού του τοµέα
εστίασης µπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 1 « Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» της ενότητας 1
Εικόνα

1.1.1:

δραστηριότητα

για

την

∆΄

-Ε΄

∆ηµοτικού

«Ισχυροί

Κωδικοί»

«Η δηµιουργία κωδικών είναι ακριβώς όπως τα κοµµάτια ενός πάζλ…..Τα καλύτερα
πάζλ είναι αυτά που έχουν πολύ µικρά κοµµάτια και µόνο εσύ ξέρεις να τα συνδυάσεις». Με
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αυτήν την πρόταση γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στα παιδιά για την ανάγκη ενός
µεγάλου κωδικού µε πολλά γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα µαζί, έτσι ώστε να
προστατεύονται τα αρχεία τους.Μετά από αυτόν τον παραλληλισµό έρχεται το δεύτερο
στοιχείο που είναι η µυστική ύπαρξη του κωδικού.

Εικόνα 2 :
Απόσπασµα από
την ίδια
δραστηριότητα

Στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο δίνονται λίστες µε συµβουλές και τι είναι καλό να
κάνουµε σχετικά µε την ασφάλεια και την αξιοπιστία των κωδικών µας
(Βλ.παράρτηµα 1.1,σελ.123-139)

Τοµέας Εστίασης 2 για την Ενότητα 1-Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας

Πίνακας 5.1.2: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 2 της ενότητας 1

Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄

∆΄

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

-Ε΄ ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Γ΄
Β΄ Γυµνασίου

ΓυµνασίουΛύκειο

Πηγαίνω
ασφαλή µέρη

σε Τι είναι ιδιωτικό; Προσωπικές
πληροφορίες

Ιδιωτικές-

Κλοπή

προσωπικές

προσωπικών

πληροφορίες

στοιχείων
στο
διαδίκτυο

Στόχος του τοµέα «Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας» είναι ο εµπλουτισµός
των γνώσεων των µαθητών σχετικά µε τις πληροφορίες που µπορούµε ή όχι να
δώσουµε στο διαδίκτυο.Η κάθε µια από τις δραστηριότητες, µε διαφορετικό τρόπο,
περνά το µήνυµα ότι ποτέ δεν δίνουµε πληροφορίες στο διαδίκτυο, όπως στοιχεία
ταυτότητας, διευθύνσεις, σε αγνώστους και σε αναξιόπιστες σελίδες.Ξεκινώντας από
την δραστηριότητα «Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» τίθεται για πρώτη φορά το ζήτηµα
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της επίβλεψης του παιδιού από ενήλικους( γονείς, εκπαιδευτικούς) κατά την
περιήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο ( βλ . Παράρτηµα 1.2)Στη συνέχεια, µε τη
δραστηριότητα «Τι είναι ιδιωτικό;» οι µαθητές µαθαίνουν ποιες είναι οι ιδιωτικές
πληροφορίες ( όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση κλπ.) που δεν πρέπει να δίνουν σε
αγνώστους στο διαδίκτυο. Στο ίδιο κλίµα κινείται και η άσκηση «Ιδιωτικές &
προσωπικές πληροφορίες» , η οποία επεκτείνεται στην τελευταία άσκηση «Κλοπή
προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο». Οι µαθητές µαθαίνουν ότι εκτός του ότι
δεν πρέπει οι ίδιοι να ανεβάζουν προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο , θα πρέπει να τα
προφυλάσσουν κι από άλλους-όπως για παράδειγµα να µην δίνουν κωδικούς σε
άλλους, εκτός από τους γονείς τους .
Προαπαιτούµενα

µέσα

για

την

εφαρµογή

των

δραστηριοτήτων:α)

φύλλα

δραστηριότητας, β) οµαδικός διάλογος µε τους µαθητές, γ) οπτικοακουστικό υλικό για
επιπρόσθετες

δραστηριότητες

Ακολουθούν

τα

πρότυπα

παρουσίασης

των

δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα.

Πρότυπα παραδείγµατα παρουσίασης

δραστηριοτήτων του Τοµέα Εστίασης

2«Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας» της ενότητας 1
Εικόνα 3.1.2: δραστηριότητα για την Α΄ ∆ηµοτικού « Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη»
Σε αυτήν την σελίδα οι
µαθητές καλούνται να
απαριθµήσουν τις σελίδες
που θέλουν να επισκεφτούν
στο διαδίκτυο. Στην
επόµενη σελίδα τους
δίνεται η συµβουλή να
περιηγούνται στο διαδίκτυο
πάντα µε την επιτήρηση
κάποιου µεγαλύτερου( βλ.
Παράρτηµα 1.3 άσκηση για
την Α΄∆ηµοτικού)

Στις επόµενες δραστηριότητες, οι µαθητές εµπλουτίζουν την συµβουλή «Ποτέ
µόνος/η στο ∆ιαδίκτυο»( βλ.Παράρτηµα 1.2)
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Τοµέας Εστίασης 3 για την Ενότητα 1-«Προστασία της ιδιωτικής ζωής
διαδικτυακά»
Πίνακας 6.1.3: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 3 της ενότητας 1
Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού

–Β΄

Γυµνασίου
Συµπλήρωση φόρµας

Ζήτω η ιδιωτικότητα

Ιδιωτικότητα:

γιατί

τόση

σηµασία;
Ιστότοποι και Κανόνες

Στόχος αυτού του τοµέα εστίασης είναι η αποτελεσµατική διαχείριση πολύ
προσωπικών δεδοµένων κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και η αναγνώριση
πιθανών παγίδων σε αυτό. Οι δραστηριότητες ξεκινούν από την Β΄∆ηµοτικού και
τελειώνουν στο Γυµνάσιο.Η πρώτη δραστηριότητα , η «Συµπλήρωση φόρµας»,
απευθύνεται στα παιδιά της Β΄ και Γ΄∆ηµοτικού.Γίνεται η εισαγωγή στην
αναγνώριση των παγίδων του διαδικτύου σχετικά µε τη συλλογή προσωπικών
στοιχείων.Μέσα από το παράδειγµα µιας ψηφιακής καρτέλας για την διοργάνωση
πάρτι ( βλ . Παράρτηµα 1.3) , τα παιδιά βλέπουν ότι ακόµη και µια αθώα –
φαινοµενικά-συλλογή δεδοµένων µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους.

Στη συνέχεια οι µαθητές της ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού έρχονται αντιµέτωποι µε την άσκηση
«Ζήτω η ιδιωτικότητα». Σε αυτήν την άσκηση , οι µαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις
τους σχετικά µε τις παγίδες στο διαδίκτυο. ∆ίνονται ερωτήσεις προς απάντηση µε ναι
ή όχι σχετικά µε την αξιοπιστία της σελίδας καθώς κι ο χρυσός κανόνας , «σελίδα
χωρίς κανόνες είναι σελίδα χωρίς ασφάλεια για τα δεδοµένα σου». Στην
δραστηριότητα µε τίτλο «Ιδιωτικότητα –Γιατί τόση σηµασία;» οι µαθητές έχουν
την πρώτη τους γνωριµία µε έννοιες της πληροφορικής και του διαδικτύου, όπως
είναι ο όρος cookies, και τον ρόλο που διαδραµατίζουν κατά την περιηγήσή τους στο
διαδίκτυο-εν προκειµένω, τα cookies είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύουν τις
προτιµήσεις του χρήστη κατά την διαδικτυακή περιήγηση και κωδικούς ( για
περισσότερες πληροφορίες βλ. Παράρτηµα 1.3,σελ.148-154). Η τελευταία άσκηση
είναι η «Ιστότοποι και κανόνες». Σε αυτήν την δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται
να απαντήσουν µε ένα ναι ή όχι-όπως και στην άσκηση «Ζήτω η ιδιωτικότητα»-
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σχετικά µε την ασφάλεια και την αξιοπιστία των σελίδων που επισκέπτονται στο
διαδίκτυο.
Λόγω της ηλικίας των παιδιών-προεφηβεία κι αρχή της εφηβείας-είναι καλό να
γίνουν εκτενείς συζητήσεις πριν και µετά την άσκηση µεταξύ των µαθητών και να
δοθούν αρκετά παραδείγµατα, πληροφορίες στα παιδιά σχετικά µε τις παγίδες των
αναξιόπιστων σελίδων. Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα
εφαρµογής των δραστηριοτήτων αυτών.

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 3« Προστασία της
ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά» της ενότητας 1
Εικόνα 4.1.3: δραστηριότητα για την Β΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού «Συµπλήρωση φόρµας»

Μέσω της χρήσης εικόνων και παραδειγµάτων από φόρµες συµπλήρωσης στοιχείων
στο διαδίκτυο, τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα το µήνυµα που θέλει να αποδώσει η
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δραστηριότητα ( για όλες τις δραστηριότητες του τοµέα αυτού_ βλ. Παράρτηµα
1.3,σελ.148-154)
Τοµέας εστίασης 4 « Κοινωνική δικτύωση» της ενότητας 1
Πίνακας 7.1.4 : Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 4 της ενότητας 1
∆ ΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ

΄∆ηµοτικού-Β΄ Γ΄ Γυµνασίου - Λύκειο

Γυµνασίου
Συζητώντας µε ασφάλεια Ιδιωτικές και προσωπικές Η δική σου εικόνα στο
σε σελίδες οµιλίας

πληροφορίες

διαδίκτυο

Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο Παίρνοντας

σωστές

µε επιφυλακτικότητα και αποφάσεις
υπευθυνότητα
Στόχος αυτού του τοµέα εστίασης είναι η εκµάθηση ικανοτήτων ασφαλούς
περιήγησης σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυβερνοχώρου, χωρίς όµως να
διακυβεύεται η ασφάλεια των πολύ προσωπικών δεδοµένων των µαθητών.
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού\
Η δραστηριότητα για αυτές τις τάξεις έχει τον τίτλο «Συζητώντας µε ασφάλεια σε
ιστοσελίδες συνοµιλίας».Στην συγκεκριµένη άσκηση, τα παιδιά µαθαίνουν ότι δεν
πρέπει ποτέ να δίνουν πολύ προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους που γνωρίζουν
στο διαδίκτυο, χωρίς να ρωτήσουν έναν ενήλικο που εµπιστεύονται.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄Γυµνασίου
Η πρώτη άσκηση για τα παιδιά της Έκτης ∆ηµοτικού µέχρι και της ∆ευτέρας
Γυµνασίου έχει τον τίτλο «Ιδιωτικές και Προσωπικές πληροφορίες» και στοχεύει
στο να µάθει τα παιδιά να σκέφτονται κριτικά σχετικά µε τον διαµοιρασµό ιδεών και
πληροφοριών σε ιστοσελίδες καθώς και να προστατεύουν την οικογένειά τους µέσω
της ορθής διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών τους. Στη συνέχεια, ακολουθεί
η άσκηση «Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφύλαξη και υπευθυνότητα», κατά
την οποία τα παιδιά κατανοούν ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην επικοινωνία στο
∆ιαδίκτυο , αλλά εστιάζουν ταυτόχρονα και σε σενάριο κινδύνου( άγνωστοι τους
παρενοχλούν µε σχόλια ή τους ζητούν προσωπικά στοιχεία) και στην εφαρµογή
ορισµένων κανόνων ασφαλούς κι υπεύθυνης συνοµιλίας σε ιστοσελίδες.
Γ΄ Γυµνασίου-Λύκειο
Στην δραστηριότητα «Η δική σου εικόνα στο ∆ιαδίκτυο», οι µαθητές κατανοούν ότι
ακόµη και εντελώς άσχετοι µπορούν να δουν το προφίλ τους σε διαδίκτυα κοινωνικής
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αλληλεπίδρασης. Καλούνται να βρουν τέσσερα δοµικά χαρακτηριστικά των
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και πώς µπορεί να επηρεάσει την ταυτότητα των
εφήβων και τη συµπεριφορά τους στο διαδίκτυο. Στο τέλος της άσκησης αυτής, θα
συνεργαστούν για τη συγγραφή ενός γράµµατος προς τους γονείς.
Έπειτα, ακολουθεί η άσκηση µε τίτλο «Παίρνοντας σωστές αποφάσεις».Σε αυτή
την άσκηση, οι µαθητές απαντούν σε κουίζ σχετικά µε την σεξουαλική παρενόχληση
των εφήβων στο διαδίκτυο. Μετά , ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων του
κουίζ που είναι η βάση της συζήτησης στην τάξη για το πώς µπορούν να αποφύγουν
την

παρενόχληση.

Στη

συνέχεια,

παρατίθενται

πρότυπα

εφαρµογής

των

δραστηριοτήτων αυτών.
Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 4 « Κοινωνική
δικτύωση» της ενότητας 1
Εικόνα 5.1.4 : δραστηριότητα για την Γ ΄Γυµνασίου- Λύκειο « Η δική σου εικόνα στο
διαδίκτυο»

Μέσω των παραδειγµάτων του πραγµατικού κόσµου, οι µαθητές καλούνται να βρουν
αντίστοιχες δράσεις σε επίπεδο ψηφιακού κόσµου.
Σταδιακά, οι µαθητές εισάγονται σε καταστάσεις ιδιαίτερα δυσάρεστες κατά την
περιήγηση στο διαδίκτυο.
Αφού κατανοήσουν πλήρως τα παραδείγµατα, µέσα από οµαδική συζήτηση και
συµβουλές δίνεται στους εφήβους µαθητές µια σαφέστερη εικόνα των αιτιών που
πέφτουν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού και τι µπορούν να κάνουν.

44

Τοµέας εστίασης 5 « ∆ιαδικτυακές επαφές» της ενότητας 1
Πίνακας 8.1.5: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 5 της ενότητας 1
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού

–Β΄ Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο

Γυµνασίου
Συζητώντας µε ασφάλεια Συζητώντας
σε σελίδες οµιλίας

σε

σελίδες Η δική σου εικόνα στο

οµιλίας

µε διαδίκτυο

επιφυλακτικότητα

κι

υπευθυνότητα
Παίρνοντας

σωστές

αποφάσεις

Ο τοµέας αυτός επαναλαµβάνει τις παραπάνω δραστηριότητες του τοµέα εστίασης «
Κοινωνική δικτύωση» της ενότητας ( βλ. Τοµέας 1.4). Στόχος κι αυτού του τοµέα
είναι να επιστήσει την προσοχή των µαθητών στον τρόπο και την ασφάλεια των
συνοµιλιών τους στο διαδίκτυο.
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

Η

δραστηριότητα έχει τον τίτλο «Συζητώντας µε ασφάλεια σε ιστοσελίδες

συνοµιλίας».Στην συγκεκριµένη άσκηση, τα παιδιά µαθαίνουν ότι δεν πρέπει ποτέ να
δίνουν πολύ προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους που γνωρίζουν στο διαδίκτυο,
χωρίς να ρωτήσουν έναν ενήλικο που εµπιστεύονται.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου

Η άσκηση «Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφύλαξη και υπευθυνότητα»
διδάσκει στα παιδιά να κατανοούν ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην επικοινωνία
στο ∆ιαδίκτυο , αλλά να εστιάζουν ταυτόχρονα και σε σενάριο κινδύνου( άγνωστοι
τους παρενοχλούν µε σχόλια ή τους ζητούν προσωπικά στοιχεία) και στην εφαρµογή
ορισµένων κανόνων ασφαλούς κι υπεύθυνης συνοµιλίας σε ιστοσελίδες.
Γ΄ Γυµνασίου –Λύκειο

Στην άσκηση µε τίτλο «Παίρνοντας σωστές αποφάσεις», οι µαθητές απαντούν σε
κουίζ σχετικά µε την σεξουαλική παρενόχληση των εφήβων στο διαδίκτυο. Μετά ,
ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων του κουίζ που είναι η βάση της συζήτησης
στην τάξη για το πώς µπορούν να αποφύγουν την παρενόχληση.
Στην δραστηριότητα «Η δική σου εικόνα στο ∆ιαδίκτυο», οι µαθητές κατανοούν ότι
ακόµη και εντελώς άσχετοι µπορούν να δουν το προφίλ τους σε διαδίκτυα κοινωνικής
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αλληλεπίδρασης. Καλούνται να βρουν τέσσερα δοµικά χαρακτηριστικά των
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και πώς µπορεί να επηρεάσει την ταυτότητα των
εφήβων και τη συµπεριφορά τους στο διαδίκτυο. Στο τέλος της άσκησης αυτής, θα
συνεργαστούν για τη συγγραφή ενός γράµµατος προς τους γονείς. Τα παραδείγµατα
παρουσίασης δραστηριοτήτων είναι τα ίδια µε του προηγούµενου τοµέα (βλ.
πρότυπα παρουσίασης του τοµέα 4 « Κοινωνική δικτύωση»).
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2.2.2 Παρουσίαση της ενότητας 2 « Συµπεριφορά στο διαδίκτυο»
Στόχος της ενότητας 2 είναι η εκµάθηση βασικών κανόνων συµπεριφοράς των
«καλών» ψηφιακών χρηστών, µε απώτερο σκοπό την δηµιουργία ενός τείχους
ψηφιακής προστασίας και µηδενικής ανοχής σε φαινόµενα εκφοβισµού. ∆ιαθέτει
τρεις τοµείς εστίασης: 1) Ηθικοί κανόνες & ιδιοκτησία,2) Τρόποι συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο και 3) Ψηφιακός πολίτης.
Πίνακας 9:Παρουσίαση των τοµέων εστίασης της ενότητας 2 και των δραστηριοτήτων
Τοµέας Εστίασης-

Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣT΄ ∆ηµοτικού -

Στόχος
Ηθικοί

Β΄ Γυµνασίου
κανόνες

& ιδιοκτησίαΣεβασµός

Είναι δικό σου;

Ποιανού

Ποιανού

ιδιοκτησία είναι;

τελικά;

είναι

Μπορείς

να

το

κατεβάσεις;

στα

πνευµατικά
δικαιώµατα και τη
χρήση αρχείων

Πράττοντας

το

Σχετικά

µε

σωστό

αντιγραφή

Καλοί τρόποι στην

Καλοί

αποστολή

στην

στο διαδίκτυο-

ηλεκτρονικών

µηνυµάτων

∆ιαµόρφωση

µηνυµάτων

Τρόποι

Καλοί

συµπεριφοράς

παντού

τρόποι

την

τρόποι
αποστολή

κατάλληλης
συµπεριφοράς για
την

επικοινωνία

µε άλλους χρήστες
στο διαδίκτυο

Ψηφιακός

Κατανοώντας

πολίτης-

πολιτική αποδεκτής

Κατανόηση

του

χρήσης,

την

∆ύναµη κι ευθύνη

Μίλα

σηµαντικού ρόλου

ανοιχτά & Πολίτες

του διαδικτύου ως

του κυβερνοκόσµου

µέσου έκφρασης
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(Για την αναλυτική παράθεση των δραστηριοτήτων βλ. Παράρτηµα 2.1-2.3,σελ.183214)
Τοµέας εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες & ιδιοκτησία» της ενότητας 2
Στόχος αυτού του τοµέα εστίασης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι έχουν
δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις όσον αφορά στη χρήση αρχείων στο διαδίκτυο.
Μέσω των δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα, τα παιδιά µαθαίνουν ότι πρέπει να
σέβονται την πνευµατική δουλειά των άλλων και να την χρησιµοποιούν εφόσον τους
επιτρέπεται η πρόσβαση. Οι ασκήσεις ξεκινούν από την Α΄ ∆ηµοτικού και
τελειώνουν στην Β΄ Γυµνασίου, καθώς στις µετέπειτα τάξεις οι µαθητές έχουν ήδη
εξοικειωθεί µε την διαχείριση αρχείων, παράνοµη ή µη.
Πίνακας 10.2.1 : Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 1 της ενότητας 2
A΄∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄
Γυµνασίου

Είναι δικό σου;

Ποιανού ιδιοκτησία Ποιανού
είναι;

τελικά;
Πράττοντας
σωστό

είναι Μπορείς

να

το

κατεβάσεις;
το Σχετικά

µε

την

αντιγραφή

Α΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου
Για την Α΄ ∆ηµοτικού η άσκηση «Είναι δικό σου;» στοχεύει στο να διδάξει στα
παιδιά ότι όπως πολλά αντικείµενα της καθηµερινότητας πρέπει να χρησιµοποιούνται
µε προσοχή, έτσι λοιπόν θα πρέπει να σέβονται και τους υπολογιστές στα σχολεία τους
καθώς είναι κι αυτά περιουσία που πρέπει να χρησιµοποιείται υπεύθυνα. ∆ίνονται,
λοιπόν τα θεµέλια για τον σεβασµό της πνευµατικής ιδιοκτησίας των άλλων.
Για τις Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού, η δραστηριότητα «Ποιανού ιδιοκτησία είναι;» βοηθά
τους µαθητές να αναπτύξουν σεβασµό απέναντι στη δουλειά των άλλων που
βρίσκεται σε διαδικτυακούς τόπους , καθώς και να χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες
και τους υπολογιστές µε υπευθυνότητα. Εισάγονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
χρήση ψηφιακών αρχείων.
Η δραστηριότητα για τις ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού µε τίτλο «Ποιανού είναι τελικά;»
στοχεύει στο να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η αντιγραφή της δουλειάς των άλλων
πρέπει να γίνεται µε βάση

ορισµένα κριτήρια Έπειτα, µε τη δραστηριότητα

«Πράττοντας το σωστό» οι µαθητές εφαρµόζουν τις ίδιες βασικές αρχές ηθικής που
χρησιµοποιούν στον κανονικό κόσµο σχετικά µε την αντιγραφή. Η χρήση κανόνων
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και ορθών τρόπων συµπεριφοράς στον πραγµατικό κόσµο κι η αναγωγή τους στον
ψηφιακό κόσµο είναι µια αποτελεσµατική στρατηγική για την καλύτερη εµπέδωση
των δραστηριοτήτων.
Ακολουθεί

η άσκηση για τις ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου «Σχετικά µε την

αντιγραφή», η οποία αναφέρεται στην αντιγραφή εργασιών και αν είναι
αντιδεοντολογική ή όχι και συµπληρώνεται από την άσκηση «Μπορείς να το
κατεβάσεις;» , η οποία δείχνει στους µαθητές ότι τα αρχεία στους υπολογιστές έχουν
κι αυτά πνευµατικά δικαιώµατα καθώς και του ότι ο παράνοµος διαµοιρασµός
αρχείων από έφηβους έχει κι ορισµένες νοµικές και δεοντολογικές συνέπειες. Αυτές
οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές και, αν χρειαστεί, µπορούν να εφαρµοστούν και
στις τάξεις του Λυκείου- καθώς οι έφηβοι είναι η µεγαλύτερη οµάδα χρηστών που
κατεβάζει αρχεία από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ακολουθούν παραδείγµατα
εφαρµογής των δραστηριοτήτων.
Πρότυπη παρουσίαση δραστηριοτήτων του Τοµέα εστίασης 1 « Ηθικοί κανόνες
& ιδιοκτησία» της ενότητας 2
Εικόνα 6.2.1 : δραστηριότητα για την Β΄-Γ΄∆ηµοτικού « Ποιανού ιδιοκτησία είναι;»

Σε αυτήν την δραστηριότητα
δίνεται στα παιδιά η
δυνατότητα διαχωρισµού
µεταξύ καταστάσεων που
µπορούν να κάνουν κάτι στον
Η/Υ µε ή χωρίς άδεια . Καλό
θα είναι να τονιστούν και
λεπτές γραµµές: για
παράδειγµα για την
εγκατάσταση λογισµικού δεν
χρειαζόµαστε άδεια αν
πρόκειται για τον δικό µας
Η/Υ κι είµαστε αρκετά
µεγάλοι. Σε κοινόχρηστους
Η/Υ όµως δεν επιτρέπεται.
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(βλ. επόµενη σελίδα, δεύτερο & τρίτο παράδειγµα για τον τοµέα εστίασης « Ηθικοί
κανόνες κι ιδιοκτησία της ενότητας 2)

Εικόνα 7.2.1 : δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Πράττοντας το σωστό»
Η αναγωγή κανόνων από τον
πραγµατικό στον ψηφιακό
κόσµο κάνουν το µήνυµα της
δραστηριότητας πιο σαφές
και εύκολα εφαρµόσιµο για
τους µαθητές.

Εικόνα 8.2.1: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου « Σχετικά µε την
αντιγραφή»

Σε µεγαλύτερες τάξεις καλό
είναι να παρατίθενται και
συµβουλές για τον τρόπο
διαχείρισης αρχείων και
πνευµατικής δουλειάς
τρίτων προσώπων. ( Για τις
δραστηριότητες βλ.
Παράρτηµα 2.1)
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Τοµέας εστίασης 2 «Τρόποι Συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο» της ενότητας 2
Στον τοµέα αυτό , η έµφαση δίνεται στην εκµάθηση λειτουργικής και αποδεκτής
συµπεριφοράς στο διαδίκτυο. Η φύση της συµπεριφοράς στον ψηφιακό κόσµο είναι
εξίσου σηµαντική µε αυτήν στον πραγµατικό. Σε κάθε δραστηριότητα για

τις

ηλικιακές οµάδες των µαθητών δίνονται και παραπάνω στοιχεία κάθε φορά.
Πίνακας 11.2.2: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 2 της ενότητας 2
Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού-

Γυµνασίου
Καλοί τρόποι παντού

Καλοί τρόποι στην αποστολή Καλοί τρόποι στην αποστολή
ηλεκτρονικών µηνυµάτων

µηνυµάτων

Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού

Η άσκηση µε τίτλο «Καλοί τρόποι παντού» στοχεύει στην εφαρµογή κανόνων καλής
συµπεριφοράς που ακολουθούνται στον πραγµατικό κόσµο και στον διαδικτυακό. Με
την σύνδεση της ψηφιακής µε την καθηµερινή πραγµατικότητα, οι πιθανότητες
εφαρµογής καλών τρόπων συµπεριφοράς από τους µαθητές αυξάνονται.
∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού
Με την άσκηση «Καλοί τρόποι στην αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων», οι
µαθητές µαθαίνουν να εφαρµόζουν τις ίδιες βασικές αρχές ηθικής που χρησιµοποιούν
στον κανονικό κόσµο και να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της
αποστολής µηνυµάτων αντίστοιχα. Σε αυτήν την δραστηριότητα οι µαθητές
εφαρµόζουν πρακτικά ό,τι έµαθαν σε προηγούµενες δραστηριότητες- µπορεί να γίνει
εξάσκηση και σε υπολογιστές( για την δραστηριότητα βλ. Παράρτηµα 2.2, σελ.196204)
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου

Με την άσκηση «Καλοί τρόποι κι αποστολή µηνυµάτων» δίνονται οδηγίες στους
µαθητές για ασφαλή και ορθή χρήση υπηρεσιών , όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
οι σελίδες συνοµιλίας καθώς και ιστοσελίδες µε δυνατότητες σχολιασµού- εν
συντοµία γίνεται επέκταση της εφαρµογής καλών τρόπων συµπεριφοράς και σε άλλες
επεκτάσεις του διαδικτύου. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί και ψηφιακά σε
υπολογιστές για περαιτέρω εξάσκηση. Στην επόµενη σελίδα, ακολουθεί ένα
παράδειγµα εφαρµογής των δραστηριοτήτων του τοµέα αυτού.
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Πρότυπη παρουσίαση δραστηριοτήτων

του τοµέα εστίασης

2«Τρόποι

συµπεριφοράς στο διαδίκτυο» της ενότητας 2
Εικόνα 9.2.2: δραστηριότητα για την Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού « Καλοί τρόποι παντού» ( για
τις δραστηριότητες βλ. Παράρτηµα 2.2,σελ 196-204)

Με τη χρήση παραδειγµάτων προς αποφυγή , οι µαθητές α) βλέπουν τα λάθη που
κάνουν οι ίδιοι κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και β) µαθαίνουν τρόπους
διόρθωσης της λανθασµένης συµπεριφοράς.
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Τοµέας εστίασης 3 «Ψηφιακός πολίτης» της ενότητας 2
Σε αυτόν τον τοµέα προστίθεται και η έννοια του ψηφιακού πολίτη : δικαιώµατα κι
υποχρεώσεις που έχουν οι µαθητές τόσο ως χρήστες του διαδικτύου αλλά και ως πολίτες.
Πίνακας 12.2.3:Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 3 της ενότητας 2
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού
Κατανοώντας

την

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου
πολιτική

αποδεκτής

χρήσης
Μίλα ανοιχτά
Πολίτες του κυβερνοκόσµου

∆ύναµη κι ευθύνη

∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού

Μέσα από τη δραστηριότητα «Κατανοώντας την πολιτικής αποδεκτής χρήσης», τα
παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό εφαρµόζουν κανόνες αποδεκτής χρήσης των
υπολογιστών , διευκολύνοντας έτσι και το έργο των διευθυντών των σχολείων για την
οµαλή δράση στο σχολείο. Η πολιτική της αποδεκτής χρήσης είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος για την καταπολέµηση του διαδικτυακού εκφοβισµού στο σχολείο, καθώς θέτει
συγκεκριµένους κανόνες και κυρώσεις που αφορούν όλους τους χρήστες Η/Υ στο
σχολείο.
Η

επόµενη δραστηριότητα µε τίτλο «Μίλα ανοιχτά» επικεντρώνεται στο να

κατανοήσουν τα παιδιά ότι σαν πολίτες του κυβερνοχώρου έχουν δικαίωµα να
αναφέρουν την άποψή τους σε ζητήµατα .Με αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές κατανοούν
ότι µπορούν να εκφράζουν την άποψή τους για σηµαντικά θέµατα και να συµβάλλουν
στην δηµοκρατική επίλυση προβληµάτων.
Η τελευταία δραστηριότητα για τις τάξεις αυτές

λέγεται «Πολίτες του

Κυβερνοκόσµου».Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά µαθαίνουν ότι όπως είναι
πολίτες στον πραγµατικό κόσµο , έτσι και στον ψηφιακό διατηρούν το δικαίωµά τους
να εκφράζονται µε δηµοκρατικό και δηµιουργικό τρόπο και να επικοινωνούν µε
ανθρώπους από όλες τις χώρες της γης.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού – Β΄ Γυµνασίου

Με την

δραστηριότητα «∆ύναµη και ευθύνη» οι µαθητές κατανοούν ότι στο

διαδίκτυο µπορούν να βρουν πληροφορίες που επαινούν ή θίγουν ένα άτοµο ή µια
οµάδα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τους κανόνες της αποδεκτής χρήσης του
σχολείου τους για την καλύτερη κι υπεύθυνη έκφραση των απόψεων τους. Μπορεί,
έτσι, να συνδυαστεί τόσο η πολιτική αποδεκτής χρήσης Η/Υ στο σχολείο µε τα
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ψηφιακά δικαιώµατα των πολιτών. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα παραδείγµατα
εφαρµογής των δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα.

Πρότυπη παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 3 « Ψηφιακός Πολίτης» της
ενότητας 2
Εικόνα 10.2.3:δραστηριόττηα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Κατανοώντας την πολιτική
αποδεκτής χρήσης»

Αφού τα παιδιά συζητήσουν σε µικρές οµάδες τις ιδέες τους , µπορεί να γίνει πρόταση
προς το διευθυντικό προσωπικό του σχολείου για την δηµιουργία ενός πρωτοκόλλου
αποδεκτής χρήσης για όλες τις τάξεις του σχολείου . Με αυτόν τον τρόπο θα επεκταθεί
σε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών η εφαρµογή αυτού του σχολικού µηχανισµού αποφυγής
διαδικτυακού εκφοβισµού .
Εικόνα 11.2.3 : δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου «∆ύναµη κι
ευθύνη»

Και σε αυτήν την δραστηριότητα, όπως σε άλλες του προγράµµατος, η χρήση κανόνων
από τον πραγµατικό κόσµο είναι πολύ σηµαντική για την κατανόηση ότι ναι µεν ο
κόσµος του διαδικτύου είναι ψηφιακός, αλλά οι χρήστες τους είναι πραγµατικοί κι
έχουν πραγµατική ζωή , συναισθήµατα- για αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί
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στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.(Για τις δραστηριότητες του τοµέα αυτού βλ.
Παράρτηµα 2.,σελ. 204-2143)

2.2.3.Παρουσίαση της ενότητας 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»
Στόχος της ενότητας 3 είναι να δείξει στους µαθητές τι είναι ο διαδικτυακός
εκφοβισµός και , µέσω απλών ασκήσεων , να εκπαιδευτούν σε τρόπους
διαχείρισης, αντιµετώπισης περιστατικών που οι ίδιοι ή κάποιος φίλος τους
πέφτουν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού. Οι ασκήσεις µέχρι την Γ΄ ∆ηµοτικού
στοχεύουν στο να δώσουν στους µαθητές την βασική ηθική γιατί ο διαδικτυακός
εκφοβισµός πρέπει να είναι κατακριτέος ως συµπεριφορά. Από την ∆΄ ως την Ε΄
∆ηµοτικού υπάρχει εστίαση ως προς την δύναµη που µπορεί να έχει η λεκτική βία
και τι σκέψεις µπορούν να γίνουν σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Στο Γυµνάσιο υπάρχει µια πιο επικεντρωµένη στην ατοµική δράση κατά του
εκφοβισµού: οι ασκήσεις γίνονται µε στόχο την ανάδειξη του φαινοµένου του
εκφοβισµού στο διαδίκτυο όχι µόνο ως µια κατακριτέα ατοµική συµπεριφορά , αλλά
κι ως ατοµική υπόθεση κι ευθύνη αποποµπής- ακόµη κι αν ο ίδιος ο µαθητής δεν
είναι δράστης ή θύµα του. Στο Λύκειο δίνεται πιο ολιστικά και η κοινωνική
διάσταση του διαδικτυακού εκφοβισµού , αφού γίνεται λόγος για την κοινωνική
δικτύωση .
Για την καλύτερη εµπέδωση

του φαινοµένου από τους µαθητές και για την

αποτελεσµατική εκµάθηση στρατηγικών διαχείρισης , είναι σηµαντικό να δοθεί
έµφαση, µέσα από την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων στα εξής:
1. Την δηµιουργία της ατοµικής γνώσης στα παιδιά , ώστε να µπορέσουν να
οικειοποιηθούν το ζήτηµα του εκφοβισµού στο διαδίκτυο
2. Την αύξηση της αυτοπεποίθησης σε τυχόν θύµατα ώστε να αναφέρουν
περιστατικά παρενόχλησης
3. Την έµφαση του ρόλου και της δράσης των παρατηρητών και
4. Την έµφαση σε αξίες , όπως η εντιµότητα , η δικαιοσύνη , η υπευθυνότητα
και ο σεβασµός
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Πίνακας13.3:Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ενότητας 3( βλ. Παράρτηµα
3, σελ.214-236)
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

B΄-Γ΄
∆ηµοτικού
Όλοι

ΣΤ΄

∆ηµοτικού

–Β΄ Γ΄

Γυµνασίου

θέλουν Η

δύναµη

Γυµνασίου-

Λύκειο

των Cyberbullying: Μια όχι και Κοινωνική δικτύωση

φίλους

λέξεων

τόσο χαριτωµένη εικόνα

Είναι δίκαιο;

Οµαδικές σκέψεις

Ποιος

;Εγώ;

Γιατί

αποδεκτή ή όχι;

να 24-7

ενδιαφερθώ;
Άνετοι

Ξεπερνώντας τα όρια
Αντιµέτωποι

µε

το

Cyberbullying

Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού
Σε αυτές τις τάξεις, όπως προαναφέρθηκε δίνεται έµφαση στην εµφύσηση της
βασικής ηθικής που πρέπει να έχουν οι µαθητές σχετικά µε τον διαδικτυακό
εκφοβισµό. Στην πρώτη δραστηριότητα µε τίτλο « Όλοι θέλουν φίλους» δίνονται στα
παιδιά περιπτώσεις άλλων παιδιών που πέφτουν θύµατα εκφοβισµού στον
πραγµατικό κόσµο και να σκεφτούν τι προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν αυτές
οι συµπεριφορές- µέσω αυτής της στρατηγικής τεχνικής, τα παιδιά ήδη µπαίνουν στις
πρώτες σκέψεις γιατί είναι κακό να εκφοβίζουµε κάποιον και στη συνέχεια µπορούν
να προτείνουν και κάποιους κανόνες βοηθητικούς ως προς την διαχείριση κι
αναχαίτιση του φαινοµένου. Στην επόµενη δραστηριότητα µε τίτλο «Είναι δίκαιο;»
οι µαθητές µαθαίνουν µέσα από παραδείγµατα ότι συµπεριφορές εκφοβισµού κι
ανάρµοστης ψηφιακά συµπεριφοράς µπορούν να συναντήσουν και σε διαδικτυακούς
τόπους, ακόµη κι από παιδιά της ηλικίας τους- δίνοντας τη διάσταση της αδικίας ,
όπως φαίνεται από το παράδειγµα αυτής της άσκησης που δίνεται παρακάτω ( για την
δραστηριότητα βλ. Παράρτηµα 3,σελ 214-236) .Τέλος, καλούνται να δηµιουργήσουν
ορισµένες έξυπνες και εύκολα ενθυµούµενες ατάκες για να υπενθυµίζουν στους
άλλους και στον εαυτό τους ότι µπορούν να στηριχτούν σε έναν έµπιστο ενήλικο για
βοήθεια.
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∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού
Για την παρουσίαση της δύναµης που έχει η λεκτική βία και τι θα µπορούσε να γίνει
σχετικά µε αυτή, οι δραστηριότητες για αυτές τις τάξεις δίνουν αρκετά παραδείγµατα
που έχουν συµβεί ή είναι γνώριµα στους µαθητές.
Η πρώτη δραστηριότητα, η «∆ύναµη των Λέξεων», µαθαίνει στα παιδιά να
αντιµετωπίσουν µε

έξυπνες στρατηγικές τα αρνητικά συναισθήµατα που τους

δηµιουργούνται όταν διαβάσουν προσβλητικά µηνύµατα- οι στρατηγικές αυτές
µπορούν αν εστιάζουν και στη διαχείριση των αρνητικών σχολίων προς όφελος του
µαθητή. Για παράδειγµα, µπορεί ένα παιδιά να χαρακτηρίσει κάποιο άλλο « χοντρό
σαν τον ιπποπόταµο» σε µια σελίδα µε παιδικά παιχνίδια. Το παιδί µπορεί είτε να
µάθει να ελέγχει το θυµό του ή τη θλίψη του , είτε να απαντήσει πολύ έξυπνα « να
ξέρεις ότι οι ιπποπόταµοι είναι από τα εξυπνότερα ζώα στον πλανήτη κι ας είναι
χοντρά. Η εµφάνιση δεν µετράει πάντα». Σίγουρα τέτοιου είδους µηνύµατα
ξαφνιάζουν τα παιδιά-δράστες.
Ακολουθεί η άσκηση «Οµαδικές σκέψεις» που σκοπός της είναι να τονίσει τη
σηµασία που έχει ο ρόλος των παρατηρητών στην εκδήλωση του εκφοβισµού καθώς
και να δηµιουργήσει έναν κώδικα δράσης. Το σηµαντικότερο , όµως, είναι να
καταλάβουν τα παιδιά ότι κι αυτοί που απλώς παρατηρούν έχουν τη δύναµη να
σταµατήσουν περιστατικά εκφοβισµού, και µάλιστα είναι αυτοί µε την µεγαλύτερη
δύναµη στα χέρια τους.
Τέλος , η δραστηριότητα «Άνετοι», παρουσιάζει ορισµένα σενάρια στα παιδιά για να
διαπιστωθεί το επίπεδο άνεσης που έχουν σε µια αµήχανη, δυσάρεστη κατάσταση
που λαµβάνει χώρο στο διαδίκτυο . Στη συνέχεια, τα παιδιά αναγνωρίζουν τα
συναισθήµατα που έχουν και προσπαθούν να διαχειριστούν µε υπευθυνότητα τις
πράξεις τους στο ∆ίκτυο.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου
Σε αυτές τις τάξεις δίνεται έµφαση αρκετά και στην δράση του ατόµου για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου. Και πάλι, όπως και στις προηγούµενες τάξεις,
δίνονται αρκετά παραδείγµατα.
Αρχίζοντας µε την δραστηριότητα «Cyberbullying: Μια όχι και τόσο χαριτωµένη
εικόνα», τα παιδιά βιώνουν ένα σενάριο κατά το οποίο µια φιλική σχέση που έχουν
διαδικτυακά µετατρέπεται σε κατάσταση εκφοβισµού µέσω της κινητής τηλεφωνίας
και των υπολογιστών. Αργότερα, δίνονται στα παιδιά κάποιες σύντοµες φράσεις που
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µπορούν να τους δείξουν ότι το άλλο άτοµο τους εκφοβίζει. Με αυτόν τον τρόπο,
γίνεται η εισαγωγή στην ατοµική δράση αναγνώρισης του φαινοµένου- ο
λεγόµενος εντοπισµός των σηµείων εκφοβισµού.
Η επόµενη δραστηριότητα , «Cyberbullying: Ποιος; Εγώ; Γιατί να ενδιαφερθώ;»,
εστιάζει στο να εξερευνήσουν τα παιδιά το ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι
παρατηρητές για τη συνέχιση ή όχι του εκφοβισµού. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα
δίκτυο επίβλεψης από συνοµηλίκους για την πρόληψη περιστατικών εκφοβισµούγίνεται η είσοδος στην ατοµική δράση αντιµετώπισης του φαινοµένου.
Μετά, ακολουθεί

η δραστηριότητα «Cyberbullying: Ξεπερνώντας τα όρια», τα

παιδιά ενηµερώνονται ότι σε περιπτώσεις απειλών στο διαδίκτυο πρέπει να
συµβουλεύονται έµπιστους ενήλικες και καλούνται να φτιάξουν ένα πλάνο ώστε οι
µαθητές να µπορούν να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισµού στους εκπαιδευτικούς
και το διοικητικό προσωπικό ανώνυµα, δίνοντας την διάσταση της ενηµέρωσης
της κοινότητας για βοήθεια. Τέλος, µε την

άσκηση «Αντιµέτωποι µε το

cyberbullying», τα παιδιά διαπιστώνουν µεν τα οφέλη από την χρήση του υπολογιστή
και του κυβερνοχώρου, αλλά µαθαίνουν πώς θα πρέπει να συµπεριφέρονται
κατάλληλα ώστε να αντιµετωπίζουν και να προλαµβάνουν περιστατικά εκφοβισµού
µε επιτυχία.
Γ΄ Γυµνασίου – Λύκειο
Η εστίαση των δραστηριοτήτων για αυτές τις τάξεις είναι κυρίως στην κοινωνική
διάσταση του διαδικτυακού εκφοβισµού: στην επίδραση του εκφοβισµού στο
διαδίκτυο στην δόµηση της κοινωνικής ζωής του ατόµου τόσο στον πραγµατικό όσο
και στον ψηφιακό κόσµο ( φίλοι, συναντήσεις, δραστηριότητες, συνήθειες κλπ.), στις
ψυχικές, συναισθηµατικές, συµπεριφορικές κι ακαδηµαϊκές επιπτώσεις του ψηφιακού
εκφοβισµού στο άτοµο και τις απότοµες αλλαγές που βιώνει αυτό , καθώς κι τρόπος
που βιώνονται κι εκδηλώνονται. Για αυτό το λόγο, οι δραστηριότητες για τις τάξεις
αυτές αναφέρονται στην κοινωνική δικτύωση.
Στην πρώτη δραστηριότητα µε τίτλο «Κοινωνική δικτύωση : Αποδεκτή ή όχι;», οι
έφηβοι εξετάζουν σενάρια στα οποία µαθητές που βιώνουν πολύ έντονο θυµό
δηµιουργούν µια ψεύτικη ταυτότητα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να πάρουν
εκδίκηση- χαρακτηριστική περίπτωση ψηφιακού εκφοβισµού µε κίνητρο .Μέσα από
αυτή τη βιωµατική προσέγγιση,

πρέπει οι µαθητές να αναπτύξουν ένα σχέδιο

επίλυσης, καθώς και µια λίστα µε συµβουλές για άλλους µαθητές σχετικά µε την
αποφυγή τέτοιων καταστάσεων- δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους µαθητές να
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αναπτύξουν ένα δίχτυ κοινωνικής και ψηφιακής προστασίας για τους συµµαθητές
του και για µαθητές σε άλλες τάξεις και σχολεία. Στη δεύτερη δραστηριότητα,
«Συνδεδεµένοι 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα», οι έφηβοι εξετάζουν τις
συνέπειες που έχει ο εκφοβισµός στους έφηβους , τόσο σε επίπεδο συµπεριφοράς όσο
και σε ψυχολογικό-συναισθηµατικό επίπεδο. Έπειτα, αφού αναγνωρίζουν τις θετικές
επιδράσεις των παρατηρητών στην πρόληψη του φαινοµένου, γράφουν γράµµα στο
συντάκτη της σχολικής ή τοπικής εφηµερίδας, συζητώντας τα θετικά και αρνητικά
γνωρίσµατα των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, των µηνυµάτων καθώς και της
κινητής τηλεφωνίας. Με αυτή την άσκηση µαθητές µαθαίνουν να εµπλέκουν ενεργά
όχι µόνο την τοπική κοινότητα αλλά και τις αρχές ( αστυνοµία, οργανώσεις κατά της
διαδικτυακής παρενόχλησης, δοµές υγείας κτλ.). Στη συνέχεια, ακολουθούν
παραδείγµατα για το πώς µπορούν να εφαρµοστούν οι δραστηριότητες της ενότητας 3
και να παρουσιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η βιωµατική µάθηση
στους µαθητές.

Παραδείγµατα παρουσίασης των δραστηριοτήτων της ενότητας 3 «Εκφοβισµός
στο διαδίκτυο»
Εικόνα 12.3: δραστηριότητα για την Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού« Όλοι θέλουν φίλους»

Σε αυτό το σηµείο της δραστηριότητας, δηλώνεται – µέσω της περιγραφής της
έκβασης του παραδείγµατος και των συναισθηµάτων του Μάριου- γιατί είναι
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κατακριτέος ο αποκλεισµός ατόµων στον πραγµατικό κόσµο. Με την αναγωγή αυτού
του παραδείγµατος στον αποκλεισµό στον ψηφιακό κόσµο, δίνεται µια πρώτη ηθική
διάσταση του φαινοµένου του εκφοβισµού, στον πραγµατικό και τον ψηφιακό κόσµο.
Σηµαντική είναι κι η ερώτηση για το πώς ένιωσε η Σταµατίνα- δίνοντας έτσι µια
πρώτη µατιά στον ρόλο των παρατηρητών στην εξάπλωση ή µη του φαινοµένου.
(συνέχεια παραδειγµάτων για την ενότητα 3)

Εικόνα 13.1(3): δραστηριότητα για την Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού «Είναι δίκαιο;»

Με αυτό το απτό παράδειγµα, το οποίο είναι αρκετά πιθανόν να συµβεί σε παιδιά και
µεγάλους, δίνεται µια διάσταση υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων – έστω κι αν ο
∆ιονύσης( το δεύτερο πρόσωπο της ιστορίας) το έκανε για πλάκα , είναι µια
αξιόποινη πράξη Με ερωτήσεις τύπου « Πώς θα ένιωθες αν ήσουν/ τι θα έκανες στη
θέση του/της…..;» τα παιδιά µαθαίνουν να µπαίνουν στη θέση του άλλου και να
κατανοούν γιατί ορισµένοι άνθρωποι οδηγούνται σε τέτοιες πράξεις ή γιατί θύµατα
του εκφοβισµού συµπεριφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο. Στην συνέχεια ακολουθεί
το φυλλάδιο 2 ( βλ. επόµενη σελίδα)
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Εικόνα 13.2(3): δραστηριότητα Β΄- Γ΄
∆ηµοτικού «Είναι δίκαιο;»
Με την ερώτηση σχετικά µε το τι θα µπορούσε να κάνει η ∆ηµητρούλα σχετικά µε το
φέρσιµο του ∆ιονύση απέναντί της , τα παιδιά αρχίζουν να µπαίνουν στη διαδικασία
να σκέφτονται τρόπους διαχείρισης/αντιµετώπισης.Σηµαντικό είναι να δίνονται και
συµβουλές παράλληλα, ώστε σε περίπτωση που οι µαθητές δεν ξέρουν τι να κάνουν
να έχουν ασφαλιστικές δικλείδες κι υποστήριξη.
Στη συνέχεια, ακολουθούν δραστηριότητες για την ∆’ και την Ε΄∆ηµοτικού της
ενότητας 3 ( βλ. επόµενες σελίδες)
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Εικόνα 14.3 : δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού« Η δύναµη των λέξεων»

Και σε αυτήν την άσκηση, βλέπουµε την προσπάθεια να µπουν οι µαθητές στη θέση
των θυµάτων έτσι ώστε να µπορούν κι ως θύµατα να τα διαχειριστούν, αλλά και να
τα αποφεύγουν , ώστε να µην γίνουν οι ίδιοι δράστες.
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Εικόνα 15.3: δραστηριότητα για την ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού « Οµαδικές σκέψεις»

Σε αυτήν την άσκηση δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο ρόλο των παρατηρητών στην
αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού. Οι µαθητές καλούνται να καταδείξουν
γιατί οι πολλοί παρατηρητές δεν µπορούν να σταµατήσουν ένα περιστατικό και ποιες
συµπεριφορές του χειροτερεύουν ή όχι την κατάσταση. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε
να ειπωθεί είναι ότι ακόµη κι ένας παρατηρητής να διαφοροποιηθεί από τους
υπόλοιπους, η κατάσταση θα αλλάξει αναπόφευκτα. Για αυτό, καλό είναι να
εστιάσουν οι µαθητές σε θετικές αλλαγές όπως η µηδενική ανοχή τέτοιων
περιπτώσεων.
Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα «Άνετοι».(βλ. επόµενη σελίδα)
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Εικόνα 16.3: δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού «Άνετοι»

Αφού τα παιδιά σκεφτούν τα παραδείγµατα που αναφέρονται παραπάνω στην
δραστηριότητα αυτή ( βλ Παράρτηµα 3), τους δίνονται ορισµένες συµβουλές για
δράση που τα προφυλάσσει από επιτήδειους στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ακολουθεί
η παρουσίαση των δραστηριοτήτων για την ΣΤ’ ∆ηµοτικού και τις δύο πρώτες τάξεις
του Γυµνασίου.
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Εικόνα 17.3: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου «Cyberbullying:
Μια όχι και τόσο χαριτωµένη εικόνα»

Σε αυτή τη δραστηριότητα γίνεται η πρώτη επίσηµη παρουσίαση του φαινοµένου
αυτού ως cyberbullying για τις τάξεις του Γυµνασίου. ∆ίνονται βασικά στοιχεία για
το πώς µπορεί να ξεκινήσει ( µέσω της παράθεσης του παραδείγµατος), πώς
εξαπλώνεται και πώς το αντιµετωπίζουν τα θύµατα. Σηµαντικό βήµα για την
καλύτερη κατανόηση των συναισθηµάτων του θύµατος , του δράστη και ίσως και των
παρατηρητών είναι το βιωµατικό παιχνίδι ρόλων που προτείνεται ως άσκηση στο
τέλος της δραστηριότητας(

για την ανάγνωση όλης της δραστηριότητας βλ

Παράρτηµα 3).
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(συνέχεια παραδειγµάτων ενότητας 3)
Εικόνα 18.3: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου«Ποιος; Εγώ; Γιατί
να ενδιαφερθώ;»

Σε αυτήν την άσκηση, η εσυναίσθηση προς τον άλλον είναι η βασική και κύρια
τεχνική που χρησιµοποιείται στην δραστηριότητα αυτή , καθώς είναι επικεντρωµένη
στο ρόλο των παρατηρητών. Στο τέλος της δραστηριότητας οι µαθητές καλούνται να
αντιµετωπίσουν τόσο το θύµα όσο και το θύτη, ώστε να µπορέσουν να βοηθήσουν
και τους δύο για να σταµατήσει ο εκφοβισµός.
Στη συνέχεια, ακολουθούν τα δύο τελευταία παραδείγµατα για αυτές τις τάξεις,
παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες και τις συµβουλές που δίνονται στο τέλος των δύο
αυτών δραστηριοτήτων.
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Εικόνα 19.3: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου«Ξεπερνώντας τα
όρια»

Αυτή είναι η προτεινόµενη άσκηση δράσης της δραστηριότητας αυτής ( για την
επισκόπηση όλης της δραστηριότητας βλ. Παράρτηµα 3,σελ.214-236). Οι µαθητές
παροτρύνονται να σκεφτούν τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν τους παρατηρητές
να αναφέρουν περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισµού.
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Εικόνα 20.3: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου « Αντιµέτωποι µε το
cyberbullying»

Σηµαντικό είναι να δίνονται στα παιδιά στοιχεία σχετικά µε τα συναισθήµατα που
βιώνουν θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού , αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο
και την βάση της συµπεριφοράς του δράστη. Λίστες µε συµβουλές είναι σηµαντικό
να υπάρχουν για όλες τις δραστηριότητες , για όλες τις ηλικιακές οµάδες .
Στη συνέχεια, παρατίθενται οι τελευταίες δραστηριότητες της ενότητας 3 προς
παρουσίαση

κι

αφορούν

την

τελευταία

τάξη

του

Γυµνασίου

και

το

Λύκειο.(βλ.επόµενη σελίδα)
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Εικόνα 21.3:δραστηριότητα για την Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο«Κοινωνική δικτύωση:
αποδεκτή ή όχι;»

Πολύ έξυπνη στρατηγική είναι να σκεφτούν οι ίδιοι οι έφηβοι µαθητές τι θα
ενδιέφερε τους συνοµήλικούς τους να γνωρίζουν σχετικά µε την διαχείριση,
αντιµετώπιση και προφύλαξη από τον εκφοβισµό στον ψηφιακό κόσµο. Έτσι, η
προσέγγιση άλλων εφήβων γίνεται ευκολότερη και πιο αποτελεσµατική.
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(συνέχεια παραδειγµάτων της ενότητας 3)
Εικόνα 22.3: δραστηριότητα για την Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο«24-7»

Σε αυτό το σηµείο της δραστηριότητας αυτής τονίζεται η σηµασία της εµπλοκής όχι
µόνο της τοπικής κοινότητας( γονείς, σχολείο, γειτονιά), αλλά κι επίσηµων φορέων κι
αρχών που µπορούν να αναλάβουν πιο συντονισµένη δράση για την καταπολέµηση
του εκφοβισµού στο διαδίκτυο.
(Για την λεπτοµερή επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ενότητας 3 , βλ.
Παράρτηµα 3)
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2.2.4 Παρουσίαση ενότητας 4 « Ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο»
Η ενότητα 4 είναι επαναληπτική ενότητα, που περιλαµβάνει επιλεγµένες
δραστηριότητες από την ενότητα 1 ( για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την
ενότητα 1 βλ. Παρουσίαση της ενότητας 1, Παράρτηµα 1.1-1.5&4.1-4.2).
Αποτελείται από δύο τοµείς εστίασης : α) ασφάλεια διαδικτυακά, β)∆ιαδικτυακές
επαφές.
Πίνακας 14.4: Παρουσίαση δραστηριοτήτων της ενότητας 4
Τοµέας

Α΄

Β΄-Γ΄

∆΄-Ε΄

ΣΤ΄-Β΄

Γ΄ Γυµνασίου-

Εστίασης-

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

Γυµνασίου

Λύκειο

∆υνατοί

∆ιαχείριση

Κωδικοί&

κωδικών

Στόχος
Ασφάλεια

Πηγαίνω σε Τι

διαδικτυακά-

ασφαλή µέρη ιδιωτικό;

είναι Ισχυροί
Κωδικοί

ασφαλής

&Προσωπικές Έξυπνοι

περιήγηση

πληροφορίες

Ασφαλείς

∆ιαδικτυακές

Συζητώντας

Συζητώντας

επαφές-

µε

ασφαλής

σε

διαχείριση

οµιλίας

και

στο
διαδίκτυο
στο Η

ασφάλεια ∆ιαδίκτυο µε
σελίδες επιφυλακτικότητα

δική

εικόνα

σου
στο

διαδίκτυο

και υπευθυνότητα

συνοµιλιών
στο
διαδίκτυο

Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια διαδικτυακά της ενότητας» 4
Ο τοµέας εστίασης «Ασφάλεια διαδικτυακά» αποτελείται από τις δραστηριότητες
σχετικά µε τις πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας( τοµέας εστίασης 1.2 της
ενότητας 1) και µε την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο( τοµέας εστίασης 1.1 της
ενότητας1)/Ξεκινώντας από την δραστηριότητα «Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη»(Α΄
∆ηµοτικού) τίθεται για πρώτη φορά το ζήτηµα της επίβλεψης του παιδιού από
ενήλικους( γονείς, εκπαιδευτικούς) κατά την περιήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο ( βλ .
Παράρτηµα 1.2)Στη συνέχεια, µε τη δραστηριότητα «Τι είναι ιδιωτικό;»(Β΄Γ΄∆ηµοτικού) οι µαθητές µαθαίνουν ποιες είναι οι ιδιωτικές πληροφορίες ( όνοµα,
επώνυµο, διεύθυνση κλπ.) που δεν πρέπει να δίνουν σε αγνώστους στο διαδίκτυο.
Ακολουθεί , µε την ίδια λογική η δραστηριότητα µε τίτλο « Προσωπικές
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πληροφορίες»(∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού) , κατά την οποία τα παιδιά µαθαίνουν ποιες
πληροφορίες δεν πρέπει να δίνουν στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια από τους γονείς
τους.
Στόχος των δραστηριοτήτων «Ισχυροί κωδικοί» (∆΄-Ε΄∆ηµοτικού), « Έξυπνοι κι
ασφαλείς» (∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού) , «∆υνατοί κωδικοί» (ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου)
και «∆ιαχείριση κωδικών» ( Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο) είναι η εκµάθηση δηµιουργίας
δυνατών κωδικών και η αποτελεσµατική κι ασφαλής διαχείρισή τους. Μέσα από τις
ασκήσεις στην τάξη, οι µαθητές κατανοούν αρχικά την ανάγκη της χρήσης ισχυρών
κωδικών στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στη συνέχεια την
ανάγκη προστασίας των κωδικών τους από κακόβουλο υλικό αλλά και επιτήδειους
χρήστες. Στη συνέχεια, δίνονται ορισµένα παραδείγµατα εφαρµογής των
δραστηριοτήτων, ώστε να γίνει κατανοητός ο πιθανός τρόπος εφαρµογής τους.

Πρότυπα παρουσίαση δραστηριότητας του τοµέα εστίασης 1 « Ασφάλεια
διαδικτυακά» της ενότητας 4
Εικόνα 23.4.1: δραστηριότητα για την Α΄ ∆ηµοτικού « Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη»

Σε αυτήν την σελίδα οι
µαθητές καλούνται να
απαριθµήσουν τις σελίδες
που θέλουν να επισκεφτούν
στο διαδίκτυο. Στην
επόµενη σελίδα τους
δίνεται η συµβουλή να
περιηγούνται στο διαδίκτυο
πάντα µε την επιτήρηση
κάποιου µεγαλύτερου( βλ.
Παράρτηµα 4.1άσκηση για
την Α΄ ∆ηµοτικού)

( για το επόµενο παράδειγµα, βλ. επόµενη σελίδα)
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Εικόνα

24.4.1:

δραστηριότητα

για

την

∆΄-

Ε΄

∆ηµοτικού

«Ισχυροί

κωδικοί»

«Η δηµιουργία κωδικών είναι ακριβώς όπως τα κοµµάτια ενός πάζλ…..Τα καλύτερα
πάζλ είναι αυτά που έχουν πολύ µικρά κοµµάτια και µόνο εσύ ξέρεις να τα συνδυάσεις». Με

αυτήν την πρόταση γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στα παιδιά για την ανάγκη ενός
µεγάλου κωδικού µε πολλά γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα µαζί, έτσι ώστε να
προστατεύονται τα αρχεία τους. Μετά από αυτόν τον παραλληλισµό έρχεται το δεύτερο
στοιχείο που είναι η µυστική ύπαρξη του κωδικού.
Τοµέας εστίασης 2 « ∆ιαδικτυακές επαφές» της ενότητας 4
Σε

αυτόν

τον

τοµέα

εστίασης

χρησιµοποιούνται

ορισµένες

από

τις

δραστηριότητες του τοµέα εστίασης « Κοινωνική δικτύωση» ( τοµέας 1.4) και
του τοµέα εστίασης « ∆ιαδικτυακές επαφές» ( τοµέας 1.5).
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού
Η

δραστηριότητα έχει τον τίτλο «Συζητώντας µε ασφάλεια σε ιστοσελίδες

οµιλίας».Στην συγκεκριµένη άσκηση, τα παιδιά µαθαίνουν ότι δεν πρέπει ποτέ να
δίνουν πολύ προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους που γνωρίζουν στο διαδίκτυο,
χωρίς να ρωτήσουν έναν ενήλικο που εµπιστεύονται.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου
Η δραστηριότητα µε τίτλο «Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφύλαξη και
υπευθυνότητα», ωθεί- µέσω παραδειγµάτων-τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα
θετικά στοιχεία στην επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο , αλλά και να εστιάζουν ταυτόχρονα
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και σε σενάριο κινδύνου( άγνωστοι τους παρενοχλούν µε σχόλια ή τους ζητούν
προσωπικά στοιχεία) και στην εφαρµογή ορισµένων κανόνων ασφαλούς κι
υπεύθυνης συνοµιλίας σε ιστοσελίδες.
Γ΄ Γυµνασίου-Λύκειο
Στην δραστηριότητα «Η δική σου εικόνα στο ∆ιαδίκτυο», οι µαθητές κατανοούν ότι
ακόµη και εντελώς άσχετοι µπορούν να δουν το προφίλ τους σε διαδίκτυα κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Καλούνται να βρουν τέσσερα δοµικά χαρακτηριστικά των
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και πώς µπορεί να επηρεάσει την ταυτότητα των
εφήβων και τη συµπεριφορά τους στο διαδίκτυο. Στο τέλος της άσκησης αυτής, θα
συνεργαστούν για τη συγγραφή ενός γράµµατος προς τους γονείς.
Σε αυτή την ενότητα µπορούν να συµπεριληφθούν κι επιπλέον ασκήσεις
ευαισθητοποίησης- κυρίως – της κοινότητας µέσω διαλέξεων κι ενηµερωτικού
υλικού ( για τα ενηµερωτικά φυλλάδια των γονέων υποκεφάλαιο 2.2.8,σελ.97).
Παρακάτω, δίνεται ένα παράδειγµα παρουσίασης δραστηριοτήτων της ενότητας
4 στην τάξη για την καλύτερη κατανόηση της πιθανής εφαρµογής της στο
σχολικό πλαίσιο.
Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 2« ∆ιαδικτυακές
επαφές» της ενότητας 4
Εικόνα 25.4.2: δραστηριότητα για την Γ ΄Γυµνασίου- Λύκειο « Η δική σου εικόνα στο
διαδίκτυο»

Μέσω των παραδειγµάτων του πραγµατικού κόσµου, οι µαθητές καλούνται να
βρουν αντίστοιχες δράσεις σε επίπεδο ψηφιακού κόσµου.
Σταδιακά, οι µαθητές εισάγονται σε καταστάσεις ιδιαίτερα δυσάρεστες κατά την
περιήγηση στο διαδίκτυο.
Αφού κατανοήσουν πλήρως τα παραδείγµατα, µέσα από οµαδική συζήτηση και
συµβουλές δίνεται στους εφήβους µαθητές µια σαφέστερη εικόνα των αιτιών που
πέφτουν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού και τι µπορούν να κάνουν. ( για τις
δραστηριότητες βλ. Παράρτηµα 4.2)
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2.2.5 Παρουσίαση της ενότητας 5» ∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης»
Στόχος της ενότητας αυτής είναι να διδάξει στους µαθητές τη δύναµη του διαδικτύου ως
µέσου έκφρασης και πηγής δεδοµένων. Αποτελείται από 4 δραστηριότητες, µια για κάθε
ηλικιακή οµάδα, από την Β΄ ∆ηµοτικού µέχρι το Λύκειο.
Επίσης, ασχολείται µε την ουσιαστική µάθηση και τη δηµιουργικότητα, καθώς και

µε την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσέγγιση του διαδικτύου χρησιµοποιώντας
στρατηγικές και κανόνες που χρησιµεύουν στον πραγµατικό κόσµο. Μέσα από αυτή
την υποενότητα, οι µαθητές:
1. Εξερευνούν προβλήµατα και αναζητούν λύσεις
2. Μπαίνουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων µέσω της κριτικής σκέψης
3. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα ,καθώς και τα ψηφιακά
εργαλεία για την διεκπεραίωση των σχολικών εργασιών τους.
4.
Πίνακας 15.5 :Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ενότητας 5
Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

Η

∆ύναµη

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

της Αποκτώντας δύναµη

γραφής

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού – Β΄ Γ΄ Γυµνασίου- Γ΄
Γυµνασίου

Λυκείου

Χρησιµοποιώντας

∆ιαχείριση οµαδικών

δεδοµένα

εργασιών

πραγµατικού χρόνου

(Οι παραπάνω δραστηριότητες παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 5)
Β΄-Γ΄∆ηµοτικού
Κατά την

δραστηριότητα

µε τίτλο « Η ∆ύναµη της γραφής», τα παιδιά

αναγνωρίζουν κι εξερευνούν ένα πρόβληµα του πραγµατικού κόσµου , για το οποίο
γράφουν ένα γραπτό µήνυµα που θα παρουσιάσουν σε άλλους µαθητές ή ανθρώπους
που ανήκουν στην γειτονιά και την κοινότητά τους. Μέσα από αυτήν την
δραστηριότητα, οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη χρήση του διαδικτύου και
γενικότερα του Η/Υ ως µέσου επικοινωνίας µε την ευρύτερη κοινότητα.
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∆΄-Ε΄∆ηµοτικού
Στην άσκηση «Αποκτώντας δύναµη», τα παιδιά µαθαίνουν ότι όταν θέλουν να
κάνουν αγορές στο διαδίκτυο , θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις αγοράς όπως
κάνουν και για τον πραγµατικό κόσµο , κυρίως µέσα από την κριτική σκέψη και τη
χρήση πληροφοριών .Ουσιαστικά, οι µαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι
το διαδίκτυο εκτός από µέσο επικοινωνίας και γραφής, είναι και µέσο αγορών µε
θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου
Στην δραστηριότητα µε τίτλο «Χρησιµοποιώντας δεδοµένα πραγµατικού χρόνου»,
τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικό κι αξιόπιστο τρόπο
ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα που υπάρχει σε βάσεις του διαδικτύου. Με αυτόν
τον τρόπο, δίνονται οι βάσεις για τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ως πηγή
πληροφοριών.
Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο
Η δραστηριότητα «∆ιαχείριση εργασιών» για αυτές τις τάξεις αφορά στην εκπόνηση
οµαδικών εργασιών και τη χρήση του δικτύου . Οι έφηβοι εξερευνούν το δίκτυο µε
στόχο τους αποτελεσµατικότερους τρόπους και ψηφιακά εργαλεία για την καλύτερη
οµαδική συνεργασία και µάθηση. Παρακάτω, δίνεται ένα παράδειγµα παρουσίασης
δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της
εφαρµογής του προγράµµατος.
Πρότυπη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ενότητας 5
Εικόνα 26.5: δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Αποκτώντας δύναµη»

Σε αυτήν την δραστηριότητα καλούνται οι µαθητές να συνεργαστούν σε οµάδες και
να βρουν, έπειτα από αναζήτηση και κριτική σκέψη, τις καλύτερες προσφορές στο
διαδίκτυο. Καλό είναι να τους δοθεί και µια θεµατολογία π.χ. να βρουν τις καλύτερες
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προσφορές σε βιβλία, ταινίες, ηλεκτρονικά κλπ.( για τις δραστηριότητες της ενότητας
5 βλ. Παράρτηµα 5,267-273)

2.2.6 Παρουσίαση της ενότητας 6 «∆ιαδίκτυο και πληροφορίες»
Σε αυτήν την υποενότητα τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν έξυπνες επιλογές
αναζήτησης σε σελίδες, αξιολογούν την ποιότητα και την αξιοπιστία διάφορων
σελίδων, καθώς και τη χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την χρήση
πληροφοριών σε σχολικές εργασίες.
Γενικός στόχος, εποµένως, είναι η αποτελεσµατική χρήση της δυνατότητας αναζήτησης
και του διαδικτύου ως µέσου εκπαίδευσης κι εργαλείου για την εκπαίδευση.
∆ιακρίνεται από 6 τοµείς εστίασης: α) αξιολόγηση ιστοσελίδων, β) µηχανές αναζήτησης, γ)
λέξεις-κλειδιά,δ) διαδίκτυο και βιβλιοθήκη, ε) διαδίκτυο και εργασίες και στ) διαδικτυακές
διαφηµίσεις. Η ενότητα αυτή είναι ίσως η δεύτερη πιο σηµαντική, µετά την ενότητα 3, του
προγράµµατος, καθώς εστιάζει στην καθαυτή περιήγηση στο διαδίκτυο. Για αυτό το λόγο , η
εφαρµογή των δραστηριοτήτων αυτών θα είναι κατά ένα µεγάλο µέρος – αν όχι
εξολοκλήρου- πρακτική, µε τη χρήση Η/Υ µέσα στην τάξη, ώστε οι µαθητές να
εξασκηθούν βιωµατικά πάνω στα ζητήµατα « Αναζήτηση πληροφοριών-διαδίκτυο και
σχολικές εργασίες-διαδίκτυο και διαφηµίσεις».
(για περισσότερα, βλ. πίνακα 16 στην επόµενη σελίδα)
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Πίνακας 16:Παρουσίαση τοµέων εστίασης της ενότητας 6 και των δραστηριοτήτων (βλ
Παράρτηµα 6.1-6.6),
Τοµέας

Εστίασης-

Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού

Στόχος

∆΄-

Ε΄

∆ηµοτικού

ΣT΄ ∆ηµοτικού
Β΄

-

Γ΄ Γυµνασίου
- Λύκειο

Γυµνασίου
Αξιολόγηση

Καλές

Βρίσκοντας καλές

Βαθµολόγηση

Εντοπίζοντας

Αξιολόγηση

ιστοσελίδων-

ιστοσελίδες

σελίδες

σελίδων

σελίδες

διαδικτυακών

Χρήση πληροφοριών µε

υψηλής

πηγών

αξιοπιστία

ποιότητας

Μηχανές

ΑΒΓ

Επιλογή

Εξερευνώντας

Αναζήτησης-Εύκολη

Αναζήτηση

µηχανής

µηχανές

αναζήτησης

αναζήτησης

αναζήτηση
πληροφοριών

Αναζήτηση

Χρησιµοποιώντας

Αποφάσεις

Αποτελεσµατική

µε

λέξεις-κλειδιά

Αναζήτησης,

αναζήτηση

κατηγορίες

Παίρνοντας

αντικειµένων

αποφάσεις

Λέξεις

Κλειδιά-

βάση

αναζήτησης &
Αναζήτηση µε
έξυπνες λέξειςκλειδιά
∆ιαδίκτυο

και

Η βιβλιοθήκη

βιβλιοθήκη- χρήση της

Ρώτα

τον

βιβλιοθηκάριο

Τι είναι στη

Στη

βιβλιοθήκη

διαδικτυακή

βιβλιοθήκης ως πηγή

βιβλιοθήκη

πληροφοριών
και

Βοήθεια

εργασίες –Χρήση του

σχολικές

διαδικτύου ως σχολικό

εργασίες

στα

βοήθηµα

γρήγορα

&

∆ιαδίκτυο

για

Πώς

γράφω

παραποµπές σε
εργασίες µου

Ηλεκτρονικά
µηνύµατα και
εργασίες
∆ιαδικτυακές

Βρίσκοντας

Πράγµατα

διαφηµίσεις(διαχείριση

τη διαφήµιση

πώληση

προς

Ένα µέρος για

Κολλώδεις

διαφηµίσεις

σελίδες

διαφηµιστικών
µηνυµάτων)
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Τοµέας εστίασης 1 «Αξιολόγηση ιστοσελίδων» της ενότητας 6
Σε αυτόν τον τοµέα , κύριος στόχος είναι οι µαθητές να µπορούν να αξιολογούν την ποιότητα
των διάφορων σελίδων στο διαδίκτυο, ώστε να µπορούν να προφυλάσσονται από παγίδες.
Πίνακας 17.6.1: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 1 της ενότητας 6
Α΄

Β΄-Γ΄

∆΄

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

∆ηµοτικού

-Ε΄ ΣΤ΄

Γ΄ Γυµνασίου

∆ηµοτικού-

-Λύκειο

Β΄ Γυµνασίου
Καλές

Βρίσκοντας

Βαθµολόγηση

Εντοπίζοντας

Αξιολόγηση

ιστοσελίδες

καλές

σελίδων

σελίδες

διαδικτυακών

υψηλής

πηγών

σελίδες

ποιότητας

Α΄ ∆ηµοτικού

Η δραστηριότητα αυτής της τάξης λέγεται «Καλές ιστοσελίδες» και δείχνει στα
παιδιά πώς να εξερευνούν και να αξιολογούν ιστοσελίδες, κατανοώντας ότι η
ποιότητα κάθε ιστοσελίδας είναι διαφορετική.
Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού

Στην άσκηση «Βρίσκοντας καλές σελίδες», τα παιδιά βρίσκουν ιστότοπους που
αναφέρονται σε κοινό της ηλικίας τους , τα οποία εξερευνούν , αξιολογούν και
συγκρίνουν µεταξύ τους
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού
Στη δραστηριότητα «Βαθµολόγηση ιστοσελίδων»,

τα παιδιά κατανοούν ότι

υπάρχουν ορισµένα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων και
καλούνται να αξιολογήσουν τέσσερις παιδικές ιστοσελίδες και κατόπιν να
δηµιουργήσουν µια λίστα µε χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά
κατά την περιήγησή τους.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου
H δραστηριότητα «Εντοπίζοντας σελίδες υψηλής ποιότητας» στοχεύει στο να διδάξει στα
παιδιά να χρησιµοποιούν κριτήρια για την ποιότητα των σελίδων που επισκέπτονται και ίσως
χρησιµοποιούν σε αυτές τα προσωπικά τους δεδοµένα.
Γ΄ Γυµνασίου-Λύκειο

Η

άσκηση « Αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών» αφορά στην αξιολόγηση των

διαδικτυακών πηγών που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν σε εργασίες τους.( για τα
παραδείγµατα εφαρµογής των δραστηριοτήτων, βλ. επόµενη σελίδα)
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Τα παρακάτω παραδείγµατα παρατίθενται µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των
πιθανών εφαρµογών των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής τάξης.
Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 1 « Αξιολόγηση
ιστοσελίδων» της ενότητας 6
Εικόνα 28.6.1: δραστηριότητα για την Ά ∆ηµοτικού « Καλές ιστοσελίδες»

Στη δραστηριότητα αυτή , οι
µαθητές θα πρέπει να µπουν
στο διαδίκτυο σε µια σελίδα
που επισκέπτονται συχνά ή
τους αρέσει. Μέσω των
ερωτήσεων και των εικόνων,
γίνεται πιο ευχάριστη η
εµπλοκή ( για την
δραστηριότητα βλ.
Παράρτηµα 6.1)

Εικόνα 29.6.1: δραστηριότητα για την ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού « Βαθµολόγηση ιστοσελίδων»

Σε αυτήν την δραστηριότητα
τα παιδιά µαθαίνουν ότι πρέπει
να αξιολογούν κάθε σελίδα
που επισκέπτονται µε βάση
ορισµένα κριτήρια. Αν η
σελίδα πληροί τα κριτήρια
αυτά τότε είναι ασφαλής κι
αξιόπιστη

Καθώς οι δραστηριότητες προχωρούν ανά τάξη , είναι σηµαντικό να δίνονται σε παιδιά
τα βασικά στοιχεία µιας σελίδας, µε βάση τα οποία πρέπει να την αξιολογήσουν

80

Τοµέας εστίασης 2 «Μηχανές αναζήτησης» της ενότητας 6
Στον τοµέα αυτόν, οι µαθητές καλούνται να χρησιµοποιούν έξυπνα και
αποτελεσµατικά τη δυνατότητα της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στις
ασκήσεις του συγκεκριµένου τοµέα, µαθαίνουν πρώτα να αξιολογούν τη δοµή και τη
λειτουργικότητα των µηχανών αναζήτησης.
Πίνακας 18.6.2: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 2 της ενότητας 6
Α΄ ∆ηµοτικού

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού

–Β΄

Γυµνασίου
ΑΒΓ Αναζήτηση

Επιλογή
αναζήτησης

µηχανής Εξερευνώντας

µηχανές

αναζήτησης

Α΄ ∆ηµοτικού

Η δραστηριότητα «Α-Β-Γ Αναζήτηση», µαθαίνει στα παιδιά πώς να ψάχνουν
πληροφορίες γενικά, αρχίζοντας από την αναζήτηση εικόνων µε ζώα , τις οποίες θα
εκτυπώσουν , θα χρωµατίσουν και παρουσιάσουν. Αν κριθεί απαραίτητο, αυτή η
δραστηριότητα µπορεί να εφαρµοστεί προαιρετικά και για τις Β΄- Γ΄ τάξεις του
∆ηµοτικού.
∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού

Η δραστηριότητα «Επιλογή µηχανής αναζήτησης» δείχνει στα παιδιά ότι υπάρχουν
ορισµένα κριτήρια αξιολόγησης των µηχανών αναζήτησης και καλούνται να
ερευνήσουν τα κριτήρια που θα χρησιµοποιήσουν σε µελλοντικές αναζητήσεις τους
στο διαδίκτυο. ( για την συνέχει της περιγραφής των δραστηριοτήτων και το
παράδειγµα παρουσίασης , βλ. επόµενη σελίδα)
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ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου
Η δραστηριότητα «Εξερευνώντας µηχανές αναζήτησης» στοχεύει στην εκµάθηση
κριτηρίων για τη χρήση µηχανών αναζήτησης, την εξερεύνηση των δυνατοτήτων κι

υπηρεσιών µιας µηχανής αναζήτησης , καθώς και έξυπνες στρατηγικές αναζήτησης,
χρήση αποτελεσµατικών λέξεων –κλειδιών και της ρύθµισης «προχωρηµένη
αναζήτηση». Στη συνέχεια, παρατίθεται ένα παράδειγµα που δείχνει πώς µπορεί µια
δραστηριότητα αυτού του τοµέα να εφαρµοστεί στην τάξη(βλ. επόµενη σελίδα).

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 2 « Μηχανή
αναζήτησης» της ενότητας 6
Εικόνα

30.6.2:

δραστηριότητα

για

την

∆΄-Ε΄∆ηµοτικού

«Επιλογή

µηχανής

αναζήτησης»( για την δραστηριότητα βλ. Παράρτηµα 6.2,σελ.288-293)

Μέσω των ερωτήσεων κλειστού τύπου, είναι ευκολότερο για τους µαθητές να έχουν
σαφέστερη εικόνα σχετική µε την αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς τους δίνονται
αυτόµατα επιλογές αναζήτησης.( για επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων βλ.
Παράρτηµα 6.2,σελ. 288-293)
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Τοµέας εστίασης 3 «Λέξεις – κλειδιά» της ενότητας 6
Στον τοµέα αυτό , επεκτείνεται η χρήση κι εξοικείωση των µαθητών µε τις µηχανές
αναζήτησης. Στις δραστηριότητες, οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν κι
εφαρµόσουν τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών µε την
χρήση λέξεων-κλειδιών.
Πίνακας 19.6.3: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 3 της ενότητας 6
Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού

–Β΄

Γυµνασίου
Αναζήτηση

µε

βάση Χρησιµοποιώντας

κατηγορίες αντικειµένων

λέξεις- Αποφάσεις Αναζήτησης

κλειδιά
Παίρνοντας

αποφάσεις

αναζήτησης
Αναζήτηση

µε

έξυπνες

λέξεις-κλειδιά

Α΄ ∆ηµοτικού- Γ΄ ∆ηµοτικού
Οι δραστηριότητες

«Αναζήτηση µε βάση τις κατηγορίες»(Α΄ ∆ηµοτικού) και

«Χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά»( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού), εκπαιδεύουν τα παιδιά στην
έξυπνη , γρήγορη κι αξιόπιστη αναζήτηση πληροφοριών που όχι µόνο θα τους
συντοµεύει την διάρκεια αναζήτησης αλλά θα τους δίνει και τα καλύτερα αποτελέσµατα
για το θέµα που ψάχνουν.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου
Οι δραστηριότητες για αυτές τις τάξεις («Αποφάσεις Αναζήτησης», «Παίρνοντας
αποφάσεις αναζήτησης», «Αναζήτηση µε έξυπνες λέξεις-κλειδιά»), στοχεύουν
στην κριτική αναζήτηση πληροφοριών και δίνουν έµφαση στην αποτελεσµατική ,
αξιόπιστη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών.
(Για παραδείγµατα των δραστηριοτήτων αυτών , βλ. επόµενη σελίδα)
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Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 3 « Λέξεις-κλειδιά»
της ενότητας 6
Η παράθεση των παραδειγµάτων αυτών στοχεύει στο να δείξει πώς µπορεί ένας
εκπαιδευτικός ή επαγγελµατίας να εφαρµόσει τις δραστηριότητες του
προγράµµατος µε απλό αλλά αποτελεσµατικό τρόπο.
Εικόνα 31.6.3: δραστηριότητα για την Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού «Χρησιµοποιώντας λέξειςκλειδιά»

Με τα απλά βήµατα αυτής της δραστηριότητας υποστηρίζεται η ενδυνάµωση γνωστικών
ικανοτήτων όπως η αφαιρετική σκέψη κι η εύρεση στρατηγικών σχετικά µε την
αποτελεσµατικής αναζήτησης
Εικόνα 32.6.3: δραστηριότητα για την ΣΤ’ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου « Παίρνοντας
αποφάσεις αναζήτησης»

Η στρατηγική της παρουσίασης µιας υποθετικής κατάστασης και η απόδοση µιας πιθανής
λύσης( «αν γίνει αυτό …τότε..» ), βοηθά τα παιδιά να οργανώσουν κατάλληλα την
συµπεριφορά τους και τα βήµατα που θα ακολουθήσουν κατά την αναζήτηση πληροφοριών(
για την δραστηριότητα βλ. Παράρτηµα 6.3, σελ. 294-301)
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Τοµέας εστίασης 4 « ∆ιαδίκτυο και βιβλιοθήκη» της ενότητας 6
Στον τοµέα αυτό, δίνεται έµφαση στον ρόλο της βιβλιοθήκης ως πηγή πληροφοριών και
αξιοποίησης του χρηστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα του διαδικτύου.
Πίνακας 20.6.4: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 4 της ενότητας 6
Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄

∆ηµοτικού-Β΄

Γυµνασίου
Η βιβλιοθήκη

Ρώτα
βιβλιοθηκάριο

τον Τι

είναι

βιβλιοθήκη

στη Στη

διαδικτυακή

βιβλιοθήκη

Α΄ ∆ηµοτικού

Η δραστηριότητα για την εκµάθηση αναζήτησης στην βιβλιοθήκη είναι «Η
Βιβλιοθήκη». Κατά την διάρκειά της, τα παιδιά εξερευνούν την βιβλιοθήκη ως µέρος
που µπορεί να τους παρέχει πληροφορίες και υλικό για εργασίες ή ενδιαφέροντά
τους, καθώς και ότι πολύ χρήσιµος για την περιήγησή τους είναι ο βιβλιοθηκάριος.
Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού
Η δραστηριότητα αυτών των τάξεων , «Ρώτα το βιβλιοθηκάριο», στοχεύει στο να
δείξει στα παιδιά ότι το καλύτερο µέρος για αναζήτηση πληροφοριών κι έρευνα είναι
η βιβλιοθήκη , καθώς διαθέτουν έναν πολύ ισχυρό σύµµαχο και οδηγό: τον
βιβλιοθηκάριο.
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού
Η δραστηριότητα Τι είναι στη βιβλιοθήκη;» σχετίζεται µε την περιήγηση στην
βιβλιοθήκη και την εκπόνηση εργασιών, δείχνοντας στα παιδιά ότι η βιβλιοθήκη είναι
το ιδανικό µέρος για αναζήτηση πληροφοριών για µια σχολική εργασία.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου
Η άσκηση λέγεται « Στη διαδικτυακή βιβλιοθήκη». Τα παιδιά µαθαίνουν τα
πλεονεκτήµατα του δικτύου της βιβλιοθήκης τους κι εξερευνούν υπηρεσίες που τους
παρέχονται για την αναζήτηση πληροφοριών.
Στην επόµενη σελίδα, ακολουθεί ένα παράδειγµα για το πώς µπορούν οι
εκπαιδευτικοί/σχολικοί ψυχολόγοι να δείξουν στα παιδιά τις δυνατότητες που τους
προσφέρουν το διαδίκτυο και η βιβλιοθήκη στην αναζήτηση πληροφοριών.
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Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 4 « ∆ιαδίκτυο και
βιβλιοθήκη» της ενότητας 6( για τις δραστηριότητες βλ. Παράρτηµα 6.4,
σελ.301-306)
Το παρακάτω παράδειγµα για τη ΣΤ’ ∆ηµοτικού και τις 2 τάξεις του Γυµνασίου,
αφορά στην παρουσίαση της βιβλιοθήκης ως µέρος που επεκτείνονται οι
δυνατότητες ακαδηµαϊκής αναζήτησης άρθρων και πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Εικόνα 33.6.4: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου « Στη
διαδικτυακή βιβλιοθήκη»

Χρήσιµο θα ήταν , µετά την παρουσίαση της δραστηριότητας, να γίνει επίσκεψη σε µια
πραγµατική βιβλιοθήκη για να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη χρήση της. Αν δεν είναι
εφικτό , µπορούν να επισκεφτούν διαδικτυακούς τόπους βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα.
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Τοµέας εστίασης 5 «∆ιαδίκτυο κι εργασίες» της ενότητας 6
Με τις δραστηριότητες αυτού του τοµέα , οι µαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν τν
αξία του διαδικτύου ως εργαλείου για την αναζήτηση πληροφοριών και την εκπόνηση
εργασιών για το σχολείο τους.
Πίνακας 21.6.5: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 5 της ενότητας 6
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου

Βοήθεια για σχολικές εργασίες στα Πώς
γρήγορα
Ηλεκτρονικά

γράφω

παραποµπές

σε

εργασίες µου
µηνύµατα

και

εργασίες

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

Οι δύο δραστηριότητες, «Βοήθεια για τις σχολικές εργασίες στα γρήγορα» και
«Ηλεκτρονικό µήνυµα και εργασίες», αφορούν τη χρήση διαδικτυακών µέσων για
την εκπόνηση σχολικών εργασιών. Στην πρώτη, τα παιδιά εκπαιδεύονται στην
γρήγορη κι άµεση αναζήτηση πληροφοριών για τις σχολικές εργασίες τους µε την
παρουσία ενός ενηλίκου , και στη δεύτερη µαθαίνουν ότι η ερώτηση σε µια βάση
διαδικτυακής συνοµιλίας ίσως δεν είναι κι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να λάβουν
άµεση βοήθεια.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου
Η άσκηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια παρουσίαση διάφορων τρόπων συγγραφής
βιβλιογραφίας στις εργασίες, έτσι ώστε να υπάρχει επιστηµονική εγκυρότητα των λεγοµένων
αλλά και για να αποτραπεί η λογοκλοπή. Η δραστηριότητα αυτή διατίθεται σε µορφή
παρουσίασης µέσα στην τάξη ( για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Παράρτηµα 6.5, σελ. 307311). Το παράδειγµα που ακολουθεί έρχεται για να τονίσει τη σηµασία που έχει για τους
µαθητές η χρήση του διαδικτύου ως βοηθητικού εργαλείου για το σχολείο.
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Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 5 « ∆ιαδίκτυο κι εργασίες»
της ενότητας 6
Εικόνα 34.6.5: δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Ηλεκτρονικό µήνυµα κι εργασίες»
Στην δραστηριότητα αυτή .
γίνεται η εισαγωγή για την
χρήση του ηλεκτρονικού
µηνύµατος ως επιπρόσθετη
βοήθεια και πηγή
πληροφοριών για σχολικές
εργασίες. Ο ρόλος της
επίβλεψης από ενήλικο
τονίζεται πάντα και είναι πολύ
σηµαντικός.

Τοµέας εστίασης 6 «∆ιαδικτυακές διαφηµίσεις» της ενότητας 6
Στον τελευταίο τοµέα εστίασης της ενότητας 6, δίνεται στους µαθητές και µια νέα διάσταση
του διαδικτύου, η οποία επεκτείνεται συνεχώς: η εµπορική. Με τη χρήση διαφηµίσεων ,
εταιρείες προωθούν προϊόντα κι υπηρεσίες. Ωστόσο, ορισµένες είναι παραπλανητικές και
µπορούν να αποβούν και επιβλαβείς για την προστασία του Η/Υ και των δεδοµένων των
χρηστών.
Πίνακας 22.6.6:Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 6 της ενότητας 6
Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄
Γυµνασίου

Βρίσκοντας

τη Πράγµατα

διαφήµιση

πώληση

προς Ένα

µέρος

για Κολλώδεις σελίδες

διαφηµίσεις

Α΄ ∆ηµοτικού

Στην

δραστηριότητα «Βρίσκοντας τη διαφήµιση», τα παιδιά βρίσκουν τις

διαφηµίσεις στις ιστοσελίδες, κατανοούν ότι µε αυτόν τον τρόπο προωθούν προϊόντα
προς πώληση και καλούνται να βρουν τις διαφορές που έχει µια διαφήµιση από τις
θεµατικές ενότητες µιας σελίδας.
Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού
Με την άσκηση «Πράγµατα προς πώληση», τα παιδιά διδάσκονται ότι µερικές
σελίδες λειτουργούν ως µέρη παρουσίασης προϊόντων µέσω των διαφηµίσεων , ώστε
αυτά να πωληθούν.
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∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

Στην άσκηση «Μέρος για διαφηµίσεις», δραστηριότητα υποδεικνύει στα παιδιά ότι
µερικές ιστοσελίδες έχουν κυρίως ενηµερωτικό χαρακτήρα και σκοπός τους είναι η
έλξη πελατών και η πώληση προϊόντων.
ΣΤ΄-Β΄Γυµνασίου
Στην δραστηριότητα «Κολλώδεις ιστοσελίδες», τα παιδιά µαθαίνουν κριτήρια
αξιολόγησης αξιοπιστίας και καλής ποιότητας των ιστοσελίδων. Παρακάτω δίνονται ,
δύο παραδείγµατα εφαρµογής των δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα εστίασης, για
την καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρµογής τους.

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα

6 « ∆ιαδικτυακές

διαφηµίσεις» της ενότητας 6
Εικόνα 35.6.6: δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Μέρος για διαφηµίσεις»
Όπως και σε προηγούµενες
δραστηριότητες, τα παιδιά καλούνται –
µέσω ερωτήσεων- να σκεφτούν κριτικά
σχετικά µε το διαδίκτυο. Αφού
επισκεφτούν κάποια σελίδα στο διαδίκτυο
σε Η/Υ του σχολείου ή αναφέρουν µια
αγαπηµένη τους σελίδα, καλούνται να
απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά µε αυτή.
Μπορεί αυτή η δραστηριότητα να δοθεί
και ως φυλλάδιο οδηγίας για την
περιήγηση σε σελίδες µε διαφηµίσεις.

Εικόνα 36.6.6: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου «Κολλώδεις
σελίδες»

Αυτή η δραστηριότητα θέτει ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα, εµµέσως πλην σαφώς: την κατάχρηση του διαδικτύου. Πολλοί
χρήστες του διαδικτύου που έχουν εθιστεί σε σελίδες ξοδεύουν υπερβολικά πολλές
ώρες- και χρήµατα όταν πρόκειται για εµπορικού τύπου. Μέσω της αναφοράς σε τέτοιες
σελίδες, δίνονται στους µαθητές στοιχεία που µπορούν να αξιοποιήσουν οι δηµιουργοί
των σελίδων για να τους προσελκύσουν ( για λεπτοµέρειες βλ. Παράρτηµα 6.6,σελ.311316.). Μέσα από ερωτήσεις σχετικά µε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που
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αναφέρονται παραπάνω( περιεχόµενο, εξατοµίκευση και δηµιουργία ψηφιακής
κοινότητας), οι µαθητές καλούνται να σκεφτούν τη συµπεριφορά τους σε εµπορικού
τύπου σελίδες. Μπορούν οι ερωτήσεις να χρησιµοποιηθούν και µελλοντικά ως οδηγός
περιήγηση σε τέτοιου τύπου ιστοσελίδες, αλλά και σε άλλους ιστότοπους γενικότερα.(για
τις δραστηριότητες βλ.Παράρτηµα 6.6)
2.2.7Παρουσίαση της ενότητας 7 «∆ιαδίκτυο και επικοινωνία»(τελευταία
ενότητα του προγράµµατος)
Η ενότητα αυτή προσφέρει γνώσεις στους µαθητές για την χρήση του διαδικτύου
ως µέσου επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών.
Έχει 4 τοµείς εστίασης : α) τα βασικά στοιχεία του διαδικτύου, β) ο κυβερνοχώρος, γ)
επικοινωνία και εφευρέσεις και δ) σχετικά µε το µέλλον.
Γενικός στόχος κατά την ενότητα αυτή είναι να µάθουν τα παιδιά τις δυνατότητες που
έχει το διαδίκτυο να χρησιµοποιηθεί ως ένα µέσο επικοινωνίας, αλλά και ως ο οδηγός
για την τεχνολογία του µέλλοντος.
Πίνακας

23:Παρουσίαση

τοµέων

εστίασης

της

ενότητας

και

7

των

δραστηριοτήτων
Τοµέας

Α΄ ∆ηµοτικού

Εστίασης
Τα

Β΄-

Γ΄ ∆΄-

∆ηµοτικού

βασικά

στοιχεία

Ε΄ ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-

∆ηµοτικού

Β΄ Γυµνασίου

Τι είναι δίκτυο;

Οδοί

του

κυκλοφορίας

διαδικτύου

των
πληροφοριών

Ο

Κυβερνοχώρος

Η

Η κυβερνοχώρα Ο

κυβερνοχώρος

στο σχολείο

κυβερνογειτονιά

µου

κυβερνοκόσµος

µου
Επικοινωνία
και εφευρέσεις

∆ιέδωσε τα νέα

Ποια

είναι

η Σηµαντικοί

µεγάλη ιδέα;

άνθρωποι-

Σηµαντικές
στιγµές

στην

εφευρέτες στην τηλεπικοινωνία
τηλεπικοινωνία
Σχετικά µε το

Σκέψεις για το Επιχειρήµατα

µέλλον

µέλλον

για το µέλλον
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Τοµέας εστίασης 1 « Τα βασικά στοιχεία του διαδικτύου» της ενότητας 7
Πίνακας 23.7.1: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 1 της ενότητας 7
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου

Τι είναι δίκτυο;

Οδοί κυκλοφορίας των πληροφοριών

∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού
Με την δραστηριότητα «Τι είναι δίκτυο;» οι µαθητές µαθαίνουν βιωµατικά πώς
φτιάχνονται τα δίκτυα των υπολογιστών και πώς δοµούνται. Αυτή δραστηριότητα
είναι πολύ βασική , διότι αφενός οι µαθητές εξοικειώνονται περισσότερο µε τη δοµή
του διαδικτύου, αφετέρου αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι συνοµιλητές τους σε
διάφορες ιστοσελίδες κατοικούν σε διάφορα µέρη της γης.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου
Με την δραστηριότητα «Οδοί κυκλοφορίας των πληροφοριών», τα παιδιά
εξερευνούν πώς οι πληροφορίες κυκλοφορούν στο ∆ιαδίκτυο και πώς το ίδιο το
σχέδιο του κυβερνοχώρου επιτρέπει στην µαζική συγκέντρωση πληροφοριών χωρίς
αυτό να καταρρέει. Στο στυλ της προηγούµενης δραστηριότητας, δίνεται έµφαση
στην κατανόηση της δοµής και λειτουργίας του διαδικτύου, µέσω της βιωµατικής
µάθησης, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα παρακάτω:
Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 1 « Τα βασικά
στοιχεία του ∆ιαδικτύου» της ενότητας 7
Εικόνα 37.7.1: δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού « Τι είναι ένα δίκτυο;»
Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι
µαθητές µαθαίνουν βιωµατικά
τα βασικά στοιχεία του
διαδικτύου.
Με αυτόν τον τρόπο , όταν τους
ζητηθεί ο τρόπος σύνδεσης
δικτύων , µπορούν ευκολότερα
να καταλάβουν πώς
δηµιουργούνται και
συναποτελούν το διαδίκτυο( για
τη δραστηριότητα βλ.
Παράρτηµα 7.1)
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Τοµέας εστίασης 2 « Ο κυβερνοχώρος» της ενότητας 7
Αφού προηγηθεί ο τοµέας εστίασης «Τα βασικά στοιχεία του διαδικτύου» κι οι
µαθητές κατανοήσουν την βασική ιδέα της δοµής και διάδοσης πληροφοριών,
καλούνται σε αυτόν τον τοµέα να δουν αναλυτικότερα την οργάνωση του
Κυβερνοκόσµου. Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν µε τον ρόλο του κυβερνοχώρου
σε µικρές περιοχές γεωγραφικά ( σχολείο, γειτονιά) και έπειτα προχωρούν σε
µεγαλύτερες ( χώρες, παγκόσµιος ιστός).
Πίνακας 24.7.2: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 2 της ενότητας 7
Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄
Γυµνασίου

Κυβερνοχώρος στο Η κυβερνογειτονιά Η
σχολείο

µου

κυβερνοχώρα Ο κυβερνοκόσµος

µου

Α΄ ∆ηµοτικού
Στην δραστηριότητα «Κυβερνοχώρος στο σχολείο» τα παιδιά µαθαίνουν ότι το
∆ιαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο επικοινωνίας µεταξύ ατόµων που
βρίσκονται στο ίδιο σχολείο. ∆ίνεται σε αυτήν την τάξη το στενότερο χωροχρονικό
όριο λειτουργίας του κυβερνοχώρου.
Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού
Έπειτα, η δραστηριότητα µε τίτλο «Η κυβερνογειτονιά µου», βοηθά τα παιδιά να
προεκτείνουν την αίσθηση που έχουν για το διαδίκτυο ως µέσο επικοινωνίας στο
επίπεδο της γειτονιάς. Αυτή η άσκηση προχωρά στο τοπικό, κοινοτικό πεδία
εφαρµογής του διαδικτύου.
∆΄-Ε΄∆ηµοτικού
Η δραστηριότητα «Η κυβερνοχώρα µου» δείχνει στους µαθητές ότι το ∆ιαδίκτυο
είναι µια ψηφιακή δοµή που συνδέει πολλούς ανθρώπους µαζί , τόσο µέσα από
πραγµατικά µέρη όσο κι από φανταστικά, περίπου όπως κάνει και µια χώρα- δίνοντας
έµφαση στο εθνικό πεδίο εφαρµογής.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου
Η άσκηση «Ο Κυβερνοκόσµος», βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν ότι όλοι οι
άνθρωποι που επικοινωνούν στο διαδίκτυο προέρχονται από διαφορετικούς
πολιτισµούς και χώρες ανά τον κόσµο. Σε αυτήν την δραστηριότητα, που είναι η
τελευταία αυτού του τοµέα, δίνεται η διάσταση της παγκόσµιας εφαρµογής του
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διαδικτύου , εµπεριέχοντας και τις προηγούµενες µορφές ( τοπική, κοινοτική,
εθνική).Μπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ όλων των πεδίων εφαρµογής του
κυβερνοχώρου σε αυτές τις τάξεις. ∆ίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής της
δραστηριότητας για την Α΄∆ηµοτικού, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η δοµή των
δραστηριοτήτων αυτών.

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 2

« Ο

κυβερνοχώρος» της ενότητας 7
Εικόνα 38.7.2: δραστηριότητα για την Α΄ ∆ηµοτικού «Κυβερνοχώρος στο σχολείο»

Στις πρώτες δραστηριότητες του τοµέα αυτού τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν το
πώς φαντάζονται τα δίκτυα επικοινωνίας σε τοπικό, κοινοτικό , εθνικό επίπεδο. Στην
τελευταία δραστηριότητα , αλλάζει η διαρρύθµιση και δίνονται παραπάνω γραπτά
στοιχεία για τον παγκόσµιο χαρακτήρα του διαδικτύου( για περισσότερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις δραστηριότητές αυτού του τοµέα βλ. Παράρτηµα 7.2,σελ. 322-328).

Τοµέας εστίασης 3 « Επικοινωνία κι εφευρέσεις» της ενότητας 7
Στον τοµέα αυτό δίνεται έµφαση στην δεύτερη διάσταση του διαδικτύου και την
σηµαντικότερη: την επικοινωνία. Στις δραστηριότητες αυτού του τοµέα, οι µαθητές
καλούνται να συζητήσουν για τις εφευρέσεις που άλλαξαν τον τρόπο επικοινωνίας
µεταξύ των ανθρώπων ανά τους αιώνες, να συγκρίνουν τις παλιότερες µορφές
επικοινωνίας µε το διαδίκτυο και να αναλογιστούν θετικά κι αρνητικά
χαρακτηριστικά.
Πίνακας 25.7.3: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 3 της ενότητας 7
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Α΄ ∆ηµοτικού

Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού

∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού Β΄ Γυµνασίου

∆ιέδωσε τα νέα

Ποια

είναι

η Σηµαντικοί

µεγάλη ιδέα;

Σηµαντικές στιγµές

άνθρωποιεφευρέτες

στην
στην τηλεπικοινωνία

τηλεπικοινωνία

Α΄ ∆ηµοτικού
Η δραστηριότητα σχετικά µε την ιστορία της επικοινωνίας είναι η «∆ιέδωσε τα
νέα». Σε αυτή, τα παιδιά µαθαίνουν τι είναι η επικοινωνία, ότι ο υπολογιστής είναι
µέσο επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο και σχεδιάζουν το δικό τους τρόπο
επικοινωνίας.
Β΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού
Στην

δραστηριότητα «Ποια είναι η µεγάλη ιδέα;», οι µαθητές καλούνται να

περιγράψουν τις ανάγκες και τις επιθυµίες των ανθρώπων σχετικά µε την επικοινωνία
µέσα από την ιστορική αναδροµή και κατηγοριοποίηση παλαιών και νέων συσκευών
επικοινωνίας.
∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού
Στην δραστηριότητα «Σηµαντικοί άνθρωποι της τηλεπικοινωνίας», οι µαθητές
µιλούν για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα παλαιών και νέων µέσων
επικοινωνίας , συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ιαδικτύου, µέσα από τη µελέτη
σηµαντικών εφευρέσεων στην τεχνολογία της επικοινωνίας.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄Γυµνασίου
Στην άσκηση «Σηµαντικές στιγµές στην επικοινωνία», οι µαθητές φτιάχνουν ένα
χρονοδιάγραµµα για να έχουν την πλήρη εικόνα της εξέλιξης στην επικοινωνία από
την πρώτη συσκευή µέχρι το ∆ιαδίκτυο , και αν συσχετίσουν την ύπαρξη του
κυβερνοχώρου µε παλαιότερες συσκευές και µε είδη επικοινωνίας, όπως καλούνται
να κάνουν και στο παρακάτω παράδειγµα:

94

Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 3« Επικοινωνία κι
εφευρέσεις» της ενότητας 7
Εικόνα 39.7.3: δραστηριότητα για την Β΄- Γ΄∆ηµοτικού « Ποια είναι η µεγάλη ιδέα;»

Σε αυτό το φυλλάδιο δραστηριότητας, τα παιδιά καλούνται να οµαδοποιήσουν τους
τρόπους επικοινωνίας σε προφορικό, γραπτό, λεκτικό, µη λεκτικό, ψηφιακό και µη
ψηφιακό. Μέσω αυτής της κατηγοριοποίησης , τα παιδιά µπορούν να καταλάβουν
καλύτερα ποια είναι τα δυνατά κι αδύναµα σηµεία κάθε µορφής επικοινωνίας.( βλ.
Παράρτηµα 7.3,σελ.329- 328)

Τοµέας εστίασης 4 «Σχετικά µε το µέλλον» της ενότητας 7
Ο τελευταίος τοµέας της ενότητας 7, γίνεται επέκταση των γνώσεων που απέκτησαν
οι µαθητές από τον προηγούµενο τοµέα(βλ. πίνακα 11 και τις παραπάνω
παραγράφους).Προστίθεται η µελλοντικές σκέψεις περί επικοινωνίας: τεχνολογικά
επιτεύγµατα, αλλαγές του ψηφιακού κόσµου, νέες µορφές επικοινωνίας.
Πίνακας 26.7.4: Παρουσίαση δραστηριοτήτων του τοµέα 4 της ενότητας 7
∆΄ -Ε΄ ∆ηµοτικού

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –Β΄ Γυµνασίου

Σκέψεις για το µέλλον

Επιχειρήµατα για το µέλλον
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∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού
Στην δραστηριότητα µε τίτλο «Σκέψεις για το µέλλον», οι µαθητές καλούνται να
αναγνωρίσουν και να απαριθµήσουν τυχόν που θα έχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις
στη ζωή των παιδιών στο µέλλον. Με αυτήν την δραστηριότητα, οι µαθητές
µαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά σχετικά µε τη χρήση και το ρόλο του διαδικτύου
στην ζωή τους.
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-Β΄Γυµνασίου
Στη δραστηριότητα µε τίτλο «Επιχειρήµατα για το µέλλον», οι µαθητές καλούνται
να σκεφτούν τις συνέπειες της χρήσης ψηφιακών µέσων σε πολλά κοινωνικά θέµατα
και να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ ή κατά µιας συγκεκριµένης άποψης.
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την κριτική σκέψη των
µαθητών σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου και να τους παροτρύνουν να
εκφράζονται και να µελετούν ολιστικά τα ζητήµατα που αφορούν τον ψηφιακό
κόσµο, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα:
Πρότυπα παρουσίασης δραστηριοτήτων του τοµέα εστίασης 4 « Σχετικά µε το
µέλλον» της ενότητας 7
Εικόνα 40.7.4: δραστηριότητα για την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου «Επιχειρήµατα
για

το

µέλλον»(απόσπασµα

από

το

φυλλάδιο

δραστηριότητας)

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται στους µαθητές συγκεκριµένα ερωτήµατα για την
µελλοντική πορεία της επικοινωνίας και του διαδικτύου.

Αφού οι µαθητές

µελετήσουν οµαδικά όλες τις ερωτήσεις , καλούνται να δηµιουργήσουν οµάδες για
συµµετοχή σε debate µέσα στην τάξη( για τις ακριβείς οδηγίες βλ. Παράρτηµα
7.4,σελ. 336-340).
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2.2.8Ενηµερωτικό υλικό για γονείς
Στους γονείς δίνεται- είτε µέσω των παιδιών είτε του σχολικού περιβάλλοντος- µια
σειρά από ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου. Απαραίτητη
προϋπόθεση , όµως, για την επιτυχία του προγράµµατος είναι η στοιχειώδης
εξοικείωση των γονέων µε το διαδίκτυο- αν δε υπάρχει µπορούν να γίνουν ηµερίδες
από ειδικούς επαγγελµατίες( καθηγητές πληροφορικής, ψυχολόγοι) σχετικά µε τη
χρήση του διαδικτύου και την αναγνώριση παγίδων σε αυτό.
Τα ενηµερωτικά φυλλάδια που τους δίνονται επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες
του παρεµβατικού προγράµµατος: αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο( 2
φυλλάδια), ασφάλεια στο διαδίκτυο, διαδικτυακός εκφοβισµός, προκλήσεις στην
τεχνολογία του 21ου αιώνα, προσωπικά δεδοµένα και διαδίκτυο και τρόποι
συµπεριφοράς στο διαδίκτυο.
Αρχικά δίνονται κάποια βασικά στοιχεία σχετικά µε τον τίτλο του κάθε φυλλαδίου
και έπειτα δίνονται µερικά πρακτικά βήµατα/στρατηγικε΄ς που µπορούν να
ακολουθήσουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Στόχος των φυλλαδίων
είναι πρώτα η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των γονέων και, κατ’ επέκταση,
και της κοινότητας. Παρακάτω παρατίθεται ένα κοµµάτι από το ενηµερωτικό
φυλλάδιο « ∆ιαδίκτυο και προκλήσεις του 21ου αιώνα».
Πρότυπα παρουσίασης ενηµερωτικών φυλλαδίων για γονείς
Αφού δοθούν βασικές απαντήσεις σε ερωτήµατα που απασχολούν τους γονείς, η
απαρίθµηση βασικών στρατηγικών είναι χρήσιµη στο να δώσει στον κάθε γονέα και
έναν οδηγό αντιµετώπισης εκφοβισµού στο διαδίκτυο. Μερικά φυλλάδια
αναφέρονται στα παιδιά ( για τα ενηµερωτικά φυλλάδια βλ.επόµενες σελίδες). Τα
φυλλάδια αυτά αφορούν προβληµατισµούς που πιθανόν έχουν οι γονείς σχετικά
µε την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Χωρίζονται στα εξής
φυλλάδια: « ∆ιαδίκτυο και προκλήσεις του 21ου αιώνα»,Παρενόχληση στο
∆ιαδίκτυο», «Ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο», «Προσωπικά δεδοµένα στο
διαδίκτυο», « Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 1» , Αναζήτηση
πληροφοριών στο διαδίκτυο 2» και «Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο».
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Το πρώτο ενηµερωτικό φυλλάδιο « ∆ιαδίκτυο και προκλήσεις του 21ου αιώνα»
αναφέρεται στα βασικά στοιχεία του διαδικτύου και τις πιθανές µελλοντικές
εφαρµογές του στην ζωή του ανθρώπου. Στη συνέχεια δίνει µερικές
συµβουλές/παροτρύνσεις προσέγγισης των παιδιών που χρησιµοποιούν το
διαδίκτυο εντατικότερα από τους γονείς τους , ώστε να µπορούν οι γονείς- αφού
συζητήσουν µαζί τους- να τα προσεγγίσουν πιο εύκολα και σε άλλα ζητήµατα,
όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο( για το φυλλάδιο , βλ. επόµενη σελίδα)
Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς Νο.1 « ∆ιαδίκτυο και προκλήσεις του 21ου αιώνα»
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Στη συνέχεια, δίνεται το ενηµερωτικό φυλλάδιο « Παρενόχληση στο ∆ιαδίκτυο».
Το συγκεκριµένο φυλλάδιο αναφέρεται και σε παιδιά, αλλά και σε γονείς.
Αποτελεί το σηµαντικότερο ενηµερωτικό φυλλάδιο, καθώς τονίζει τους
κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, γιατί κάποιοι χρήστες προσβάλλουν
κάποιους άλλους και ποιος είναι ο ρόλος των παρατηρητών. Στο πίσω µέρος του
φυλλαδίου ( βλ. 2η εικόνα τις επόµενης σελίδας) δίνονται και χρήσιµες συµβουλές
για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων ( παρενόχληση στο διαδίκτυο,
εκφοβισµός).
Ενηµερωτικό φυλλάδιο για γονείς και παιδιά Νο.2 « Παρενόχληση στο
διαδίκτυο»
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Αφού δοθεί και το παραπάνω φυλλάδιο, δίνεται στους γονείς το ενηµερωτικό
φυλλάδιο µε τίτλο « Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Αυτό το φυλλάδιο επιχειρεί να
ευαισθητοποιήσει τους γονείς σχετικά µε την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο
και την επικοινωνία µε αγνώστους. Μέσα από ερωτήσεις – κι απαντήσεις,
δίνονται οι συµβουλές στους γονείς για το πώς µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά
τους να αντιµετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις κατά την συνοµιλία τους µε
άγνωστα άτοµα.
Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Νο.3 για τους γονείς « Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο»
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Το αµέσως επόµενο ενηµερωτικό φυλλάδιο έχει τον τίτλο « Προσωπικά
δεδοµένα στο ∆ιαδίκτυο» . Ενηµερώνει τους γονείς για το ποια δεδοµένα πρέπει
να µάθουν τα παιδιά να προστατεύουν από επίδοξους χάκερ και τι µπορούν να
κάνουν για να αποφύγουν τις ερωτήσεις παγίδα.
Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για γονείς Νο.4 « Προσωπικά δεδοµένα στο
διαδίκτυο»
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Στη συνέχεια ακολουθούν δύο ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε την αναζήτηση
πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, καθώς θεωρείται ένα αρκετά ουσιώδες ζήτηµα
τόσο για την ορθή εύρεση πληροφοριών όσο και για την ασφάλεια των παιδιών
στο διαδίκτυο. Μπορεί από µια απλή αναζήτηση πληροφοριών, για παράδειγµα,
το παιδί να οδηγηθεί κατά λάθος σε σελίδες µε ακατάλληλο υλικό.
Το πρώτο ενηµερωτικό φυλλάδιο εισάγει τους; Γονείς στην έννοια της
αναζήτησης πληροφοριών, τις µηχανές αναζήτησης και τη χρήση της
βιβλιοθήκης ως µέσου αναζήτησης πληροφοριών και χρήσης του διαδικτύου.
∆ίνοντας ορισµένες βασικές συµβουλές για τη χρήση των µηχανών αναζήτησης,
δίνει τα θεµέλια για το υλικό του δεύτερου ενηµερωτικού φυλλαδίου.
Στο δεύτερο ενηµερωτικό φυλλάδιο, γίνεται πιο συγκεκριµένη αναφορά στον
τρόπο αναζήτησης και παράθεσης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Σε ορισµένα
σηµεία οι συµβουλές µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ενηµερωτικού
φυλλαδίου αλληλοκαλύπτονται , αλλά είναι πολύ βασικό να τονιστεί ξανά στους
γονείς ότι µπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους και παράλληλα να διασκεδάζουν
µαζί τους.( Για τα ενηµερωτικά φυλλάδια , βλ. επόµενες σελίδες)
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Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς Νο. 5 « Αναζήτηση πληροφοριών 1»
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Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς Νο. 6 « Αναζήτηση πληροφοριών 2»
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Στο τέλος των ενηµερωτικών φυλλαδίων για τους γονείς, παρατίθεται το
φυλλάδιο µε τίτλο «Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο».
Οι γονείς
ενηµερώνονται για
την ύπαρξη της πολιτικής αποδεκτής χρήσης των
ηλεκτρονικών µέσων, τι είδους συµπεριφορά θα πρέπει να επιδείξουν τα παιδιά
τους διαδικτυακά και πώς µπορούν µε απλές κινήσεις να τα µάθουν να είναι
ευγενικά αλλά και προσεκτικά κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.
Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς Νο. 7» Τρόποι Συµπεριφοράς στο
∆ιαδίκτυο»
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2.2.9 Tέλος προγράµµατος- Παράθεση πιστοποιητικών επιτυχούς ολοκλήρωσης
για τους µαθητές
Κατά το τέλος του προγράµµατος δίνονται στους µαθητές- εφόσον έδειξαν ειλικρινές
ενδιαφέρον και ενεργή συµµετοχή κατά την διεξαγωγή του προγράµµατοςπιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρέµβασης. Τα πιστοποιητικά αυτά
ουδεµία σχέση έχουν µε την επίδοση των παιδιών ή την ορθότητα των
απαντήσεών τους, αλλά µε το πνεύµα συνεργασίας και δραστηριοποίησης που
επέδειξαν καθόλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, δίνονται
ως σύµβολο κατανόησης και κατάκτησης ουσιώδους γνώσης σχετικά µε την
προφύλαξη από τους κινδύνους του διαδίκτυο, την µη ανοχή στην παρενόχληση
στο διαδίκτυο και τη δηµιουργία µια κοινοτικής πολιτικής για την προστασία
από τον διαδικτυακό εκφοβισµό.
Μόλις τελειώσει το πρόγραµµα, δίνεται σε όλους τους µαθητές το « Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» που δηλώνει ότι παρακολούθησαν µε επιτυχία και
συνέπεια όλο το πρόγραµµα . Για τους εξέχοντες µαθητές – δηλαδή τους ιδιαίτερα
δραστήριους, πρόθυµους να ασχοληθούν µε εξωσχολικές δραστηριότητες –
δίνεται το « Πιστοποιητικό Αριστείας». Και τα δύο πιστοποιητικά δίνονται
παρακάτω.

Αυτό είναι το Πιστοποιητικό Επιτυχούς ολοκλήρωσης για όλους τους µαθητές
που παρακολούθησαν το πρόγραµµα. Ακολουθεί το Πιστοποιητικό Αριστείας
για τους ιδιαίτερα δραστήριους µαθητές.( βλ. επόµενη σελίδα).
106

Ακουλουθεί η παράθεση ορισµένων πόστερ που µπορούν οι µαθητές να
κρατήσουν ή και να αφισοκολλήσουν στην γειτονιά τους , σε πνευµατικά κέντρα,
σχολεία κτλ. ( Προσοχή! Καλό θα ήταν να δοθεί σχετική άδεια προηγουµένως)

2.10. Εξωσχολικό υλικό- Αφίσες για την ευαισθητοποίηση των µαθητών
Πέρα από τις εξωσχολικές δραστηριότητες που προτείνονται σε κάθε ενότητα, οι
µαθητές µπορούν να οργανώσουν εθελοντικά εκδηλώσεις ( ηµερίδες, διαλέξεις σε
άλλες τάξεις/σχολεία) για την ενηµέρωση της κοινότητας.
Επιπλέον δραστηριότητες, όπως οι αφίσες, τα βίντεο κλιπ, ταινίες µικρού µήκους,
µηνύµατα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
άµεση ενηµέρωση συνοµηλίκων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και του
κόσµου.
Η ενηµέρωση µικρότερων τάξεων είναι πολύ σηµαντική. Μέσα από διαλέξεις ,
παιχνίδια και σποτ µπορούν παιδιά µεγαλύτερων τάξεων να βοηθήσουν παιδιά
µικρότερων τάξεων να εντοπίσουν περιστατικά εκφοβισµού που έχουν βιώσει ή
υπάρξει µάρτυρες.
Μπορούν επίσης να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους να φτιάξουν κανόνες
σχετικά µε την πολιτική χρήσης ψηφιακών µέσων( κινητά, Η/Υ, ηλεκτρονικές
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ταµπλέτες) στο χώρο του σχολείου , τόσο από τους µαθητές όσο κι από τους
εκπαιδευτικούς. Παράδειγµα για τον τύπο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα
µπορούσαν να κάνουν οι µαθητές, είναι η αφισοκόλληση-µέσα σε λογικά πλαίσιαπόστερ µε µηνύµατα που να δείχνουν τους κινδύνους του διαδικτύου και να περνούν
ένα µήνυµα.
Υπάρχουν παρακάτω ορισµένες αφίσες που ενηµερώνουν τα παιδιά για τους
κινδύνους συνοµιλίας µε αγνώστους στο διαδίκτυο, την ανάγκη για προστασία των
κωδικών και των προσωπικών δεδοµένων και την φύλαξή τους σε ασφαλέστερα
µέρη. Οι αφίσες αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ευαισθητοποίηση των
µαθητών αλλά και της κοινότητας, αφού µέσω της απλής γλώσσας και των
εικόνων που χρησιµοποιούν µπορούν να κάνουν το µήνυµα του προγράµµατος
πιο απτό και κατανοητό για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Παρακάτω γίνεται η
παράθεση των πόστερ προς ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση των µαθητών, των
παιδιών µικρής ηλικίας και των ενηλίκων.
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Παράθεση αφίσας Νο.1 ( ενηµέρωση για τους ιούς των Η/Υ)

Με αυτήν την αφίσα τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι ενηµερώνονται για την φύση του
κακόβουλου λογισµικού , που είναι η διείσδυση σε Η/Υ κι η καταστροφή σηµαντικών
εγγράφων.
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Παράθεση αφίσας Νο.2 (ενηµέρωση για τις ασφαλείς ιστοσελίδες)

Σε αυτή την αφίσα τονίζεται ιδιαίτερα η σηµασία της ασφαλούς περιήγησης και
µάλιστα µόνο για αξιόπιστες σελίδες.
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Παράθεση αφίσας Νο.3 (ενηµέρωση για τους κινδύνους συνοµιλίας µε
αγνώστους)

Με αυτό το πόστερ παρουσιάζεται, κυρίως στα µικρά παιδιά, η σηµασία της
επιφυλακτικότητας που πρέπει να έχουν οι χρήστες κατά την συνοµιλία τους µε
αγνώστους- καθώς δεν γνωρίζουν τι βλέψεις έχουν µέσα από αυτή την επικοινωνία.
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Παράθεση αφίσας Ον 4 (ενηµέρωση για τη λειτουργία του κακόβουλου
λογισµικού)

Σε αυτό πόστερ δίνονται ορισµένα χαρακτηριστικά δράσης του κακόβουλου
λογισµικού µε στόχο την εισβολή σε Η/Υ και την καταστροφή αρχείων. Αυτή η
αφίσα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ιδίως για τους χρήστες που χρησιµοποιούν το
διαδίκτυο για να κατεβάζουν ή να µεταφορτώνουν αρχεία, καθώς ενηµερώνει το
κοινό για τους κινδύνους που κρύβουν « ύποπτα» έγγραφα στο διαδίκτυο.
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Παράθεση αφίσας Νο.5 ( ενηµέρωση για τη λειτουργία του κακόβουλου
λογισµικού Νο.2)

Σε αυτήν την αφίσα , γίνεται λόγος για τα διάφορα είδη ιών που κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο. Παρουσιάζοντας το κάθε κακόβουλο λογισµικό µόνο του, επιτρέπει στο
κοινό να κάνει τη σύγκριση , αλλά και να αναζητήσει πληροφορίες και στρατηγικές
προφύλαξης του Η/Υ τους από αυτά.

Οι δύο επόµενες αφίσες που ακολουθούν αφορούν την ασφάλεια και την
αξιοπιστία των κωδικών του κάθε χρήστη. Με την προβολή του ποιος είναι
ασφαλής κωδικός και ποιος όχι, την ανάγκη να χρησιµοποιούµε ισχυρούς
κωδικούς για την προστασία των δεδοµένων µας, τα παιδιά- ανεξαρτήτως
ηλικίας- µπαίνουν στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της αλλαγήςπιθανότατα- επισφαλών συνηθειών περιήγησης στο διαδίκτυο.
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Παράθεση αφίσας Νο.6 (ενηµέρωση για την ασφάλεια κωδικών 1)
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Παράθεση αφίσας Νο.7 ενηµέρωση για την ασφάλεια κωδικών 2)
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Παράθεση αφίσας Νο.8 ( ενηµέρωση για την προστασία των Η/Υ από κακόβουλο
λογισµικό)

Με αυτήν την αφίσα κλείνει το κεφάλαιο µε τα ενηµερωτικά πόστερ σχετικά µε
την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στη συγκεκριµένη αφίσα τίθεται το ερώτηµα των
στρατηγικών προστασίας του Η/Υαλλά και των δεδοµένων που υπάρχουν σε
αυτό. Στόχος είναι η αφύπνιση του κοινού- µαθητών και µη-όσον αφορά τα µέσα
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των ηλεκτρονικών µέσα που
χρησιµοποιούνται καθηµερινά.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο διαδικτυακός εκφοβισµός γνωρίζει ραγδαία αύξηση στην σύγχρονη εποχή, λόγω
της συνεχούς εξελισσόµενης τεχνολογίας και της υψηλής εξοικείωσης των νέων µε
αυτήν. Αρχικά θεωρείτο µια ιδιάζουσα µορφή εκφοβισµού που δεν σχετιζόταν άµεσα
µε άλλες µορφές παρενόχλησης. Ωστόσο, µέσα από τα ευρήµατα πρόσφατων
ερευνών, οι ειδικοί τείνουν να τον κατατάσσουν πια ως βασική µορφή του
παραδοσιακού εκφοβισµού. Ο διαδικτυακός και ο σχολικός εκφοβισµός φαίνεται
πια να µην είναι άσχετοι µεταξύ τους, αλλά ο πρώτος αποτελεί µάλλον τη µεταφορά
του δεύτερου στον ψηφιακό κόσµο: πολλοί από τους δράστες του εκφοβισµού και της
βίας στα σχολεία συνεχίζουν να «βασανίζουν» τα θύµατά τους στο διαδίκτυο κάθε
στιγµή, από οποιοδήποτε µέρος και µε πολλαπλασιαστικό τρόπο. Οι δράστες στην
πλειοψηφία τους είναι της ίδιας ηλικίας µε το θύµα, πολλές φορές και γνωστοί
προς το ίδιο.
Η µαζικότητα κι η αδυναµία ελέγχου της παρενόχλησης στο διαδίκτυο δηµιουργεί
σοβαρές ψυχολογικές επιβαρύνσεις στα θύµατα. Από θυµό, άγχος, ευερεθιστότητα
µέχρι κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας, τα θύµατα βιώνουν
τα επεισόδια εκφοβισµού πολύ πιο έντονα από στις παραδοσιακές µορφές του
φαινοµένου. Ωστόσο, το ίδιο συµβαίνει και µε τους δράστες, καθώς η ατιµωρησία
δηµιουργεί την αίσθηση της υπεροχής και της επιβράβευσης, ωθώντας έναν µαθητή
να γίνει πιθανόν κι ένας ενήλικος µε εγκληµατική , παράνοµη δράση.
Πέραν, λοιπόν, της πληµµελούς νοµοθεσίας και της στοιχειώδους ενηµέρωσης των
γονέων είναι αναγκαίο ένα εξειδικευµένο παρεµβατικό πλάνο για τα ελληνικά
σχολεία ούτως ώστε οι µαθητές , οι εκπαιδευτικοί κι οι γονείς να είναι πλήρως
καταρτισµένοι σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου και διαχείρισης των
κινδύνων που παραµονεύουν σε αυτό.Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την
παρέµβαση και το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων είναι ένα πλήρως δοµηµένο
πρόγραµµα της κοινότητας των σχολικών ψυχολόγων της Αµερικής. Κατά τη
µεταφορά των δραστηριοτήτων στην ελληνική πραγµατικότητα υπήρξαν αρκετές
τροποποιήσεις, λόγω διαφορών στην διαχείριση και την εξοικείωση µε νοµοθετικά
πλαίσια για τη χρήση πολυµέσων. Παρόλα αυτά, παρέχει µια βασική κατευθυντήρια
γραµµή πρόληψης και αντιµετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισµού µέσα στα
πλαίσια της µαθησιακής διαδικασίας.
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Γιατί το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέµβασης υπερτερεί των προαναφερθέντων
ενηµερωτικών προγραµµάτων( βλ. Κεφάλαιο 2 πρώτο µέρος);
Τα

προαναφερθέντα

www.cyberbullying.org,

ενηµερωτικά

προγράµµατα

www.stopcyberbullying.org,

(

www.protectkids.com,

www.cyberkid.gov.gr

,

www.saferinternet.gr ) εστιάζουν σχεδόν µονοµερώς στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, µέσω δραστηριοτήτων και υλικού, χωρίς όµως να
εµβαθύνουν στην εξοικείωση των µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων µε τους
κινδύνους του διαδικτύου σε καθηµερινή βάση και συγκεκριµένες στρατηγικές.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί δουλειά επαγγελµατιών , ειδικών στο χώρο
του σχολείου και της εκπαίδευσης. Εστιάζει στο σχολικό περιβάλλον, καθώς έχει
αποδειχθεί ότι οι παραδοσιακές µορφές του σχολικού εκφοβισµού επεκτείνονται και
στο διαδίκτυο(Li,2007) και αυτή η µονάδα αποτελεί το σηµείο αλληλεπίδρασης
µεταξύ τριών συστηµάτων- της οικογένειας, του σχολείου και των νέων. Οι σχολικοί
ψυχολόγοι, ως ειδικοί, µέσα σε αυτό το πρόγραµµα έχουν εντάξει τρεις βασικούς
πυλώνες που καθιστούν την εφαρµογή του πολύ αποτελεσµατική. Πρώτον, κυρίαρχο
µέληµα είναι η προαγωγή της ενηµέρωσης και επαγρύπνησης για τους κινδύνους
του εκφοβισµού στο διαδίκτυο. ∆εύτερον, παρέχει µια αδρή εκτίµηση των γνώσεων
των µαθητών για την ορθή χρήση της τεχνολογίας και των κινδύνων που
ελλοχεύουν. Τρίτον, οι µαθητές δεν θα ενηµερωθούν απλά ώστε να µην πέσουν
θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού( προληπτικός χαρακτήρας),αλλά θα µάθουν να
χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις χωρίς να καταπονούνται συναισθηµατικά αν
είναι ήδη θύµατα( παρεµβατικός χαρακτήρας).Τέλος, δίνεται η δυνατότητα το
πρόγραµµα αυτό να αξιοποιηθεί σε πιο ευρεία κλίµακα, εµπλέκοντας γονείς αλλά κι
ολόκληρη την κοινότητα των ανθρώπων εκτός της σχολικής µονάδας- µέσω
εκδηλώσεων και επιπρόσθετης ενηµέρωσης(Diamanduros,Downs,Jenkins,2008).
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Περιορισµοί στην χρήση του παρεµβατικού µοντέλου- Προσθήκες
Πρώτον, η απλή

εφαρµογή του

παρεµβατικού µοντέλου θα είναι ελάχιστα

αποτελεσµατική αν δεν προηγηθεί η διερεύνηση του φαινοµένου του εκφοβισµού,
παραδοσιακού και διαδικτυακού, η συχνότητά του και οι εµπλεκόµενες οµάδες. Αφού
υπάρξουν βασικά στοιχεία για τα παραπάνω ζητήµατα, θα δοθεί και η εναρκτήρια
γραµµή για την ιεράρχηση των αναγκών των σχολείων κι η κατανόησή τους,
καθώς κι η προσέγγιση των µαθητών θα γίνει ευκολότερη- καθιστώντας και το
πρόγραµµα αποτελεσµατικότερο.
Εντούτοις, πιθανόν να χρειαστεί εµπλουτισµός ως προς τις δραστηριότητες στο
µέλλον, ώστε να µπορεί ο ειδικός ή ο εκπαιδευτικός να το προσαρµόζει στις ανάγκες
του σχολείου. Ακόµη, θα ήταν ενδιαφέρον να προστεθεί και µια δοµή επικοινωνίας
µε άλλες σχολικές κοινότητες για την ανταλλαγή δεδοµένων και ίσως εµπειριών
που θα βοηθήσουν στην απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και την εκπαίδευση
των µαθητών σχετικά µε την διαδικτυακή ασφάλεια.
Το πιο ουσιώδες µήνυµα, βέβαια, είναι η επιτακτική ανάγκη να µπορέσουν τα
σχολεία να γίνουν µερικώς πιο ανεξάρτητα από την κεντρική ηγεσία στο θέµα
των ενδοσχολικών κανόνων , τόσο στο θέµα του σχολικού εκφοβισµού όσο και στην
παρενόχληση στο διαδίκτυο, µε σαφείς κυρώσεις στους δράστες που σχετίζονται µε
τη σχολική µονάδα, ανήλικων και µη.
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτέλεσε το πρωταρχικό στάδιο για τη
παρουσίαση του παραπάνω παρεµβατικού σχεδιασµού κι αποτελεί εγχείρηµα και
κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση µε προγράµµατα ψυχικής υγείας και χρήσης
τεχνολογίας

εντός κι εκτός της σχολικής µονάδας. Με την παρουσίαση των

δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής µονάδας έγινε το πρώτο εγχείρηµα και
ίσως το έναυσµα για την ένταξη προγραµµάτων εκπαίδευσης των

στις νέες

τεχνολογίες , -έστω και µε αρκετές ελλείψεις- στα ελληνικά σχολεία που, παρόλη την
τεχνολογική και ψηφιακή πρόοδο, έχουν καθυστερήσει στην ουσιαστική και βαθµιαία
εισαγωγή των πολυµέσων στην εκπαίδευση.
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E.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CYBERSMART
Στο παράρτηµα αυτό, θα γίνει η παράθεση των φύλλων δραστηριότητας της κάθε
άσκησης για την κάθε ενότητα , η παράθεση των ενηµερωτικών φυλλαδίων για τους
γονείς, η παράθεση των πιστοποιητικών επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράµµατος και
η παράθεση ορισµένων πόστερ για αφισοκόλληση στα όρια της σχολικής τάξης και
µονάδας.
Στην αρχή του παραρτήµατος θα δοθούν οι δραστηριότητες για όλες τις ενότητες ,
αρχίζοντας από την ενότητα 1 και φτάνοντας µέχρι την τελευταία ενότητα 7.
Για κάθε ενότητα θα γίνεται ο διαχωρισµός ανάλογα µε τον τοµέα εστίασης ( δηλαδή στη
θεµατολογία των ενοτήτων και τον στόχο που καλούνται να καλύψουν), την ηλικιακή
οµάδα( σχολική τάξη) και τη συστάδα των δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, στην
ενότητα 7 οι δραστηριότητες που προορίζονται για την κατανόηση του παγκόσµιου
χαρακτήρα του διαδικτύου, οι δραστηριότητες χωρίζονται στον τοµέα εστίασης « Ο
κυβερνοχώρος», και προχωρούν ηλικιακά από την µικρότερη αναγωγή σε τοποθεσία (βλ. « Ο
Κυβερνοχώρος στο σχολείο») µέχρι την µεγαλύτερη (βλ.» Ο κυβερνοκόσµος»).
Παράρτηµα 1 Παρουσίαση ενότητας 1
1.1Παρουσίαση Ενότητας 1 Τοµέας Εστίασης 1 «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο»
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα ξεκινά µε την παράθεση των δραστηριοτήτων της ενότητας 1 «
Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Ο πρώτος τοµέας εστίασης, «Ασφάλεια στο διαδίκτυο», στοχεύει
στο να καταδείξει στους µαθητές τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και πώς µπορούν ,
µέσω της διαχείρισης των κωδικών τους αρχικά, να προφυλάξουν στοιχειωδώς τον Η/Υ τους
αλλά και ορισµένα προσωπικά τους δεδοµένα, όπως θα φανεί σε επόµενες δραστηριότητες.
Η πρώτη δραστηριότητα είναι η « Ισχυροί κωδικοί» για την ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού. Αυτή είναι η
πρώτη δραστηριότητα της συστοιχίας « Κωδικοί» που αναφέρεται στην αποτελεσµατική
διαχείριση κωδικών από παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. Για τις επόµενες τρεις

τάξεις

(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), υπάρχουν οι δραστηριότητες « ∆υνατοί Κωδικοί», κατά την
οποία τα παιδιά εµπλουτίζουν όσα έµαθαν στην προηγούµενη δραστηριότητα µε συµβουλές
για την προστασία των κωδικών τους. Για τις τελευταίες τάξεις του σχολείου (Γ΄ΓυµνασίουΛύκειο), οι έφηβοι καλούνται να δοκιµάσουν την ισχύ των κωδικών τους και να δοκιµάσουν
να φτιάξουν πιο ισχυρούς κωδικούς.

123

∆ραστηριότητα Νο.1 «Ισχυροί κωδικοί» , Ενότητα 1, Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο», , Συστοιχία « κωδικοί»,Ηλικία µαθητών – 9 µε 10 έτη ( τάξεις ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«Ισχυροί Κωδικοί»
«Οι ισχυροί κωδικοί προστατεύουν τα αρχεία µου» .Μπορείς να πεις αυτή τη φράση µέχρι να
µαλλιάσει η γλώσσα σου; Μπορεί να σου φαίνεται αστείο, αλλά όντως οι κωδικοί
προστατεύουν τα αρχεία σου. Σκέψου ότι έχεις κάτι πολύτιµο, όπως χρήµατα ή το αγαπηµένο
σου παιχνίδι και θέλεις να το προστατεύσεις πάση θυσία. Ένα χρηµατοκιβώτιο ασφαλείας µε
ένα ισχυρό συνδυασµό δεν θα ήταν µια έξυπνη λύση; Σκέψου , λοιπόν , ότι και τα δεδοµένα
σου στο διαδίκτυο χρειάζονται έναν ισχυρό κωδικό , όπως ένα καλό χρηµατοκιβώτιο.
Πώς φτιάχνουµε έναν κωδικό άραγε…

?

.
Η δηµιουργία κωδικών είναι ακριβώς όπως τα κοµµάτια ενός πάζλ. Για να φτιάξεις την
εικόνα του πάζλ, ενώνεις διάφορα µικρότερα κοµµάτια.Τα καλύτερα πάζλ είναι αυτά που
έχουν πολύ µικρά κοµµάτια και µόνο εσύ ξέρεις να τα συνδυάσεις. Σκέψου ότι ο κωδικός σου
είναι χίλιες φορές σηµαντικότερος από το πάζλ. ∆ύσκολοι κωδικοί µε χαρακτήρες που
θυµάσαι µόνο εσύ θα είναι απλησίαστοι , τόσο από φίλους σου που δεν θες να τον ξέρουν,
όσο και από εγκληµατίες. Υπάρχουν κάποια πολύ χρήσιµα βήµατα για να κάνεις τους
κωδικούς σου … πραγµατικούς γρίφους!Μπορείς να φανταστείς τι κάνει έναν κωδικό
ισχυρό;
Ποτέ να µην κουβαλάς µαζί σου
χαρτάκια µε κωδικούς ούτε να τους
αποθηκεύεις στον υπολογιστή σου.
Φύλαξέ τα σε ένα µέρος που µόνο οι
γονείς σου κι εσύ ξέρετε.
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Μετά από αυτήν την δραστηριότητα ακολουθεί η δραστηριότητα « ∆υνατοί κωδικοί»
για τις δύο επόµενες τάξεις ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)
∆ραστηριότητα Νο.2 «∆υνατοί κωδικοί» , Ενότητα 1, Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο», , Συστοιχία « κωδικοί»,Ηλικία µαθητών – 11 µε 14 έτη ( τάξεις
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
« ∆υνατοί Κωδικοί»

Για να αποφύγω τους
κινδύνους στο
διαδίκτυο, πρέπει να
θυµάµαι…

Μόνο οι γονείς πρέπει να ξέρουν τον κωδικό µου , εκτός από µένα. Κανείς άλλος
∆εν χρησιµοποιώ κωδικούς που είναι πολύ εύκολοι , όπως το ψευδώνυµό µου ή
123456 στην σειρά.
∆εν χρησιµοποιώ ποτέ πολύ προσωπικά δεδοµένα για να φτιάξω κωδικό
∆εν χρησιµοποιώ ποτέ λέξεις στον κωδικό µου µόνο.
Ο κωδικός µου πρέπει να είναι τουλάχιστον οχτώ χαρακτήρες.
Χρησιµοποιώ γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα στον κωδικό µου. Έτσι δεν µπορούν
χάκερ να τον βρουν εύκολα
Αλλάζω συχνά τους κωδικούς µου- τουλάχιστον κάθε έξι µήνες

Για να θυµηθούµε , ποιες πληροφορίες δεν θα πρέπει να δίνουµε ποτέ;;;

-Ονοµατεπώνυµο
- ∆ιεύθυνση κατοικίας
-∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
-Τηλέφωνα
-Κωδικούς
-Αριθµούς πιστωτικών καρτών, λογαριασµού τράπεζας
- ∆ιεύθυνση της δουλειάς µαµάς και µπαµπά
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο», Συστοιχία « Κωδικοί», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Τι καταλάβαµε από το µάθηµα µε τους κωδικούς….
1) Η Γεωργία ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

της

έχει

βάλει

την

εξής

κωδικό:

«thessalonikipaok».Πιστεύεις ότι ο κωδικός που χρησιµοποίησε η Γεωργία είναι
ισχυρός; Αιτιολόγησε την άποψή σου , µε βάση αυτά που θυµάσαι από τους
παραπάνω κανόνες.

2) Ο Αντώνης ζει στη Νάξο και του αρέσει πολύ το κολύµπι. Τα γενέθλιά του είναι στις
6 Ιουλίου. Στην διεύθυνση του mail του έχει βάλει τον εξής κωδικό:
«6julswimnax».Πιστεύεις ότι ο κωδικός αυτός είναι ισχυρός; Αιτιολόγησε την άποψή
σου, µε βάση τους παραπάνω κανόνες.

Η ώρα για τα παιδιά –experts!!!!!
Άσκηση:
Με βάση τα δύο παραπάνω παραδείγµατα και τους κανόνες που σου δόθηκαν, σκέψου τι
νέους κωδικούς θα έφτιαχνες για την Γεωργία και τον Αντώνη. Προσπάθησε οι κωδικοί που
θα φτιάξεις να είναι από γράµµατα , σύµβολα και κωδικούς. Μια µικρή βοήθεια : Σκέψου µια
πρόταση για κάθε παράδειγµα και προσπάθησε από αυτή να βγάλεις τον κωδικό που θα
φτιάξεις. Μετά αφού τον φτιάξεις, περιέγραψε τι θα µπορούσαν να κάνουν η Γεωργία κι ο
Αντώνης για να θυµούνται τον νέο κωδικό.
Γεωργία ( νέος κωδικός)
Αντώνης ( νέος κωδικός)

Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα « διαχείρηση κωδικών» για τις τελευταίες τάξεις του
σχολείου ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
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∆ραστηριότητα Νο.3 «∆ιαχείριση κωδικοί» , Ενότητα 1, Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
στο ∆ιαδίκτυο», , Συστοιχία « κωδικοί»,Ηλικία µαθητών – 15 µε 18 έτη ( τάξεις Γ΄΄
Γυµνασίου- Λύκειο)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
« ∆ιαχείριση Κωδικών»
Πόσο « δυνατός» είναι ο κωδικός σου; Παίξε αυτό κουίζ. Σου δίνονται 10 πόντοι για αρχή.
Για να δούµε… πόσο καλός είναι ο κωδικός σου;
Πρόταση

Ναι

(

πόντοι)

+2 Όχι

(

πόντοι)

0 Πόντοι ( 10 από
την αρχή)

1.Ο κωδικός σου είναι από 8 χαρακτήρες
και πάνω.
2.Ο

κωδικός

σου

έχει

γράµµατα,

αριθµούς και σύµβολα.
3.Ο κωδικός σου έχει και κεφαλαία και
µικρά γράµµατα.
4.Έχεις

αλλάξει

κωδικό

τους

τελευταίους έξι µήνες.
5.Ο κωδικός σου περιέχει λέξη από άλλη
γλώσσα ή από λεξικό.
6.Η σειρά των γραµµάτων και των
αριθµών

στον

κωδικό

σου

είναι

προβλέψιµος, πχ.123456
7. Στον κωδικό σου δεν περιλαµβάνεις
γράµµατα από µια σειρά µόνο του
πληκτρολογίου.
8.Ο

κωδικός

επαναλαµβανόµενους

σου

έχει

χαρακτήρες

πχ.333333333
9.Ο κωδικός σου περιλαµβάνει δεδοµένα
όπως το όνοµά σου, τη διεύθυνσή σου ,
την ηµεροµηνία γέννησής σου.
10.Χρησιµοποιείς τον ίδιο κωδικό για
πολλές σελίδες.

Αποτελέσµατα
18 πόντοι + : Εξαιρετικά !!!!!! Συνέχισε έτσι.
13-17 πόντοι: Καθόλου άσχηµα. Μπορείς να τα
πας καλύτερα την επόµενη φορά
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5-12 πόντοι : Θα µπορούσε να είναι και
χειρότερα…

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « Κωδικοί»,Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο
Φύλλο δραστηριότητας 2
∆ιαχείριση Κωδικών…τι µπορείς να κάνεις
Τι κάνουν οι κωδικοί;Γιατί τους χρειαζόµαστε;
Οι κωδικοί υπάρχουν για να προστατεύουν τα αρχεία µας. Σκέψου ότι µπορούν α) να
ελέγξουν ποιος βλέπει ή παίρνει πληροφορίες για σένα, β) ποιος µπορεί να αλλάξει αυτές τις
πληροφορίες και γ) επιβεβαιώνουν ότι εσύ είσαι αυτός που δηλώνεις ότι είσαι –γιατί µόνο
εσύ ξέρεις τον κωδικό σου σωστά.
Ποιος µπορεί να θέλει τον κωδικό σου;
Θα εκπλαγείς από το εύρος των ενδιαφερόµενων… από τον µικρό σου αδελφό/ή που θέλει να
ανοίγει τον υπολογιστή σου για να παίζει, τον έφηβο/η στην τάξη σου που θέλει να σου κάνει
πλάκα µέχρι επαγγελµατίες χάκερ που πουλάνε πληροφορίες σε µεγαλύτερους εγκληµατίες
για την δική τους προσωπική χρήση.
Πώς µπορεί κάποιος να σπάσει τον κωδικό σου;
Υπάρχουν ειδικά προγράµµατα στο διαδίκτυο για να σπάνε κωδικούς οι απλοί χρήστες. Οι
χάκερ είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να φτιάχνουν δικά τους προγράµµατα που σπάνε κωδικούς ,
ψάχνοντας κάθε συνδυασµό λέξεων , αριθµών και συµβόλων.
Πώς οι χάκερ κι οι απλοί χρήστες κλέβουν κωδικούς ;
Ακόµη και «πυρηνικού τύπου» κωδικό να έχεις, µπορεί κάποιος να καταφέρει να τον σπάσει.
Μπορεί να σε κοιτάξει κάποιος την ώρα που πληκτρολογείς των κωδικό σου και να
καταγράψει τι πλήκτρα χρησιµοποίησες. Επίσης, υπάρχουν προγράµµατα καταγραφής της
πληκτρολόγησης των κωδικών σε δηµόσια µέρη , όπως είναι η βιβλιοθήκη. Επίσης, µέσω των
µηνυµάτων phishing, στα οποία υποτιθέµενες υπηρεσίες ζητούν ανανέωση στοιχείων µε
σκοπό την κλοπή τους, µπορούν να ευθύνονται για το σπάσιµο των κωδικών σου.
Πώς µπορείς να φτιάξεις έναν ισχυρό κωδικό;
∆ύο πράγµατα αρκεί να θυµάσαι : εύκολος να τον θυµάσαι , δύσκολος να τον σπάσουν.
Ξεκίνα µε µια πρόταση που την ξέρεις ΜΟΝΟ εσύ και προσπάθησε να την εντάξεις στον
κωδικό σου , παρεµβάλλοντας κάποια άσχετα νούµερα και σύµβολα ανάµεσα στα γράµµατα.
( δες και το κουίζ της προηγούµενης σελίδας).
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1,
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» Συστοιχία « Κωδικοί»,
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο
Φύλλο δραστηριότητας 3
Ώρα για ειδικούς….
Σου δίνονται παρακάτω τρεις προτάσεις-φράσεις. ∆ηµιούργησε έναν κωδικό για καθεµία
από αυτές και µετά αξιολόγησέ τον µε τα κριτήρια της σελίδας
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Κωδικός:
Πόντοι:
Λαγοί µε πετραχείλια
Κωδικός :
Πόντοι:
Θα πάω στους παππούδες για την Πρωτοχρονιά
Κωδικός:
Πόντοι

Τι άλλο µπορώ να κάνω για να προστατεύσω τον κωδικό µου;
-∆εν αφήνω ποτέ σηµειωµατάκια µε τους κωδικούς µου κοντά στον
υπολογιστή µου
-∆εν δίνω κωδικούς σε άλλους
-∆εν χρησιµοποιώ ιδιωτικά δεδοµένα στους κωδικούς µου
-∆εν χρησιµοποιώ τον ίδιο κωδικό για όλες τις σελίδες που
επισκέπτοµαι
-Βάζω και κωδικό στο κινητό µου για να µην το ανοίγει ο καθένας
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Στη συνέχεια, ακολουθεί η

συστοιχία δραστηριοτήτων « ∆ιαχείρηση ανεπιθύµητων

καταστάσεων» ( δεύτερη συστοιχία του τοµέα εστίασης 1 της ενότητας 1 « Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» ), µε την πρώτη δραστηριότητα «∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου» της ίδιας ηλικίας ( 9-10 ετών) να παρουσιάζει τον τρόπο διαχείρισης
ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δραστηριότητα « Έξυπνοι κι
ασφαλείς» για την ΣΤ΄∆ηµοτικού ως και την Βλ Γυµνασίου. Στην δραστηριότητα αυτή τα
παιδιά εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους για ανεπιθύµητες καταστάσεις όπως τα spam και στην
τελευταία δραστηριότητα « Προστατεύοντας τα δικά σου , τα δικά µου, τα δικά µας
πράγµατα» ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο) οι έφηβοι καλούνται να δουν παραδείγµατα
ανεπιθύµητων καταστάσεων και πιθανών τρόπων λύσης/αποφυγής.

∆ραστηριότητα Νο.1 ∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , Ενότητα 1,
Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο», , Συστοιχία «διαχείριση ανεπιθύµητων
καταστάσεων»,Ηλικία µαθητών –9 µε 10 έτη ( τάξεις ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου»
Ο

Χρήστος είναι 11 ετών και … «ειδικός» στην αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου. Στέλνει µηνύµατα στους συγγενείς τους που είναι σε άλλη περιοχή για να
µάθει νέα τους.Όταν θέλει να ρωτήσει κάτι τη δασκάλα του για τα µαθήµατα , της στέλνει
τις απορίες του σε mail. Μια µέρα , όµως, καθώς διάβαζε τα µηνύµατά του, βρήκε ένα
µήνυµα από άγνωστο αποστολέα και µε θέµα : «Υπέροχα νέα»
« Επιτέλους σήµερα είναι η τυχερή σου µέρα!!! Πάτησε εδώ και η ζωή σου θα αλλάξει!». Ο
Χρήστος δεν βρήκε κανένα στοιχείο . Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, πατά στο σύνδεσµο και
κατεβάζει το φάκελο . Μόλις το ανοίγει , βλέπει κάποιες φωτογραφίες που τον έκαναν να
νιώσει πολύ άβολα.Έσβησε τον φάκελο, αλλά δεν είπε τίποτα στους γονείς του.
Γιατί ο Χρήστος άνοιξε το µήνυµα αυτό;

Ήταν καλή κίνηση που ο Χρήστος κατέβασε αυτό το φάκελο;

Μήπως θα έπρεπε να ενηµερώσει τους γονείς του για το µήνυµα αυτό;
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Φύλλο δραστηριότητας 2

∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια
στο διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων
καταστάσεων», ∆’ – Ε’ ∆ηµοτικού

Ανεπιθύµητα µηνύµατα
Ο Χρήστος άνοιξε ένα ανεπιθύµητο µήνυµα από κάποιον άγνωστο και δεν ήξερε τι έπρεπε
να κάνει. Τέτοια µηνύµατα στέλνονται ανά χιλιάδες σε άτοµα που έχουν διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , κυρίως για να α) διαφηµίσουν προϊόντα και β) για να βάλουν
ιούς στον υπολογιστή .
Αυτά τα µηνύµατα λέγονται spam. Πολλές φορές υπάρχει το όνοµα του αποστολέα, αλλά µην
το ανοίξεις είναι απλώς ένα όνοµα που µπορεί να το έχει αντιγράψει κάποιος χρήστης και να
το χρησιµοποιεί για να βρίσκει «θύµατα».
Κάποιες φορές τα µηνύµατα µπορούν να τα στέλνουν κι άτοµα που ξέρεις. Πολλά παιδιά
στην ηλικία µπορεί να το βρουν αστείο να στέλνουν µηνύµατα µε άσχηµο περιεχόµενο, απλά
για να σε πειράξουν.

Τι µπορείς να κάνεις ;;; Φυσικά
και µπορείς να προστατευτείς..
πολλά µπορείς να κάνεις .
Αρκεί:

1. Μην ανοίγεις µηνύµατα από αγνώστους.
2. Αν ανοίξεις κάποιο spam κατά λάθος, µην πατήσεις σε συνδέσµους που µπορεί να
έχει. Σκέψου την ασφάλεια του υπολογιστή σου από ιούς αυτού του συνδέσµου.
3. Ποτέ µην απαντάς σε µηνύµατα από αγνώστους, ακόµη και για να τους πεις να µην σε
ξαναενοχλήσουν.
4. Προσοχή σε µηνύµατα που ζητάνε δεδοµένα: µην δώσεις ποτέ στοιχεία , όπως το
όνοµά
σου , τη διεύθυνσή
σου ή τοένα
λογαριασµό
των
σου στην
.
Ώρα για
δηµιουργικά
παιδιά ->Φτιάξε
µικρό κόµικ
γιαγονιών
τα µηνύµατα
καιτράπεζα
ενηµέρωσε
5. Πάντα να παίρνεις την άδεια των γονιών σου για να µοιραστείς προσωπικά σου
τους γονείς σου κι άλλα παιδιά για αυτά που έµαθες. Μετά βάλε το κόµικ σε µέρος που
αρχεία
µπορούν
το βλέπουν
κι άλλα
παιδιά συχνά
. στους γονείς σου. ∆εν είναι ντροπή να
6. Ανναδεχτείς
περίεργα
µηνύµατα,
πες το
αναφέρεις ότι σε πειράζουν αυτά τα µηνύµατα, ακόµη κι αν ξέρεις τα άτοµα που τα
στέλνουν.
7. Να θυµάσαι : αυτά τα βήµατα δεν ισχύουν µόνο για τον υπολογιστή σου, αλλά και για
τα µηνύµατα στο κινητό.
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∆ραστηριότητα Νο.2«Έξυπνοι και Ασφαλείς», Ενότητα 1, Τοµέας εστίασης 1
«Ασφάλεια

στο

∆ιαδίκτυο»,

,

Συστοιχία

«διαχείριση

ανεπιθύµητων

καταστάσεων»,Ηλικία µαθητών –11 µε 14 έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«Έξυπνοι και Ασφαλείς»
Μια µέρα ο Βαγγέλης λαµβάνει ένα µήνυµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του από τον/την
nonreply@hotmailaddress.com
Το:vaggelis90@windowslive.com
From:nonreply@hotmailaddress.com
Theme: Party
Θέλεις να διασκεδάσεις µαζί µας; Πάτησε εδώ
Ο Βαγγέλης πατά το σύνδεσµο που του δίνεται στο µήνυµα , νοµίζοντας ότι είναι από
κάποιον φίλο του.Όµως, τελικά ο σύνδεσµος τον πηγαίνει σε µια σελίδα που περιέχει
ακατάλληλο υλικό για την ηλικία του. Αµήχανος , προσπαθεί να βγει από τη σελίδα, αλλά
µάταια· νέα παράθυρα εµφανίζονται συνέχεια. Τελικά µετά από πολλή προσπάθεια, κλείνει το
πρόγραµµα περιήγησης και διαγράφει αυτό το µήνυµα.
Τι θα µπορούσε να κάνει ο Βαγγέλης ώστε να αποφύγει αυτή την δυσάρεστη εµπειρία;

Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να δει αν αυτός που του στέλνει το µήνυµα είναι όντως φίλος του;
Ο Βαγγέλης , µετά από αυτό το συµβάν , αναρωτιέται πώς βρήκαν την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του και του έστειλαν αυτό το µήνυµα. Εσύ, τι πιστεύεις ότι φταίει για αυτό;
Πώς φαντάζεσαι ότι θα πρέπει να διαχειριστεί τα µηνύµατα που λαµβάνει ο Βαγγέλης από
αγνώστους από εδώ και στο εξής;
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια
Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων καταστάσεων»,
διαδίκτυο
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Μου σπάνε τα νεύρα αυτά τα spam…
Νοµίζοντας ότι είναι από κάποιον φίλο του , ο Βαγγέλης άνοιξε το µήνυµα χωρίς να ελέγξει αν
όντως είναι από κάποιον που γνωρίζει
γνωρίζει. Αν το είχε κάνει αυτό , ίσως να µην χρειαζόταν να
νιώσει αµήχανα µε το που κοίταξε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας
ιστοσελίδας.
Πολλές φορές τέτοια µηνύµατα στέλνονται από εταιρείες ή σελίδες που θέλουν να προωθήσουν
τα προϊόντα τους σε πιθανούς αγοραστές
αγοραστές. Αυτά τα ανεπιθύµητα µηνύµατα λέγονται spam.
Πολλές φορές τα µηνύµατα αυτά προσπαθούν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι αν τα διαβάσεις θα
αλλάξει η τύχη σου , όπως « Πώς να κερδίσετε 10,000€ την ηµέρα χωρίς να κάνετε τίποτα»
τίποτα ή «
Προώθησε αυτό το µήνυµα σε 15 φίλους σου και η τύχη σου θα αλλάξει».Άλλα
αλλάξει
αλλάξει».Άλλ
Άλλ , όπως το
µήνυµα που έλαβε ο Βαγγέλης
Βαγγέλης, µπορεί να οδηγούν σε σελίδες µε ακατάλληλο περιεχόµενο
περιεχόµενο.
Οι ανώνυµες εταιρείες-αποστολείς
αποστολείς, ή αλλιώς spammers, δεν γνωρίζουν αν είσαι παιδί,,
αποστολείς
παιδί έφηβος
ή ενήλικος
ενήλικος. Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προώθηση των προϊόντων
προϊόντ
τους. Θα
αναρωτιέσαι πώς µπορούν να βρίσκουν διευθύνσεις mail από τόσους πολλούς χρήστες
χρήστες: έχουν
πολλαπλές πηγές εντοπισµού
εντοπισµού, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα
δίκτυα, τα ιστολόγια και σελίδες αγοράς
προϊόντων .
Τι κάνω όταν δω το spam; ∆εν σε γνωρίζω δεν σου απαντώ
απα
Μόλις δεις ένα άγνωστο µήνυµα , µην το ανοίξεις
ανοίξεις. Μπορεί να περιέχει στην καλύτερη
περίπτωση ακατάλληλο υλικό και στην χειρότερη έναν θανάσιµο ιό για τον υπολογιστή σου
σου. Το
καλύτερο µέτρο : διέγραψέ το.
το
ΤΙ κάνω µε τα µηνύµατα που έχουν συνδέσµους µε αρχ
αρχεία;
Ό,τι
Ό
τι κάνεις και µε τα spam : δεν το ανοίγεις.
ανοίγεις Αυτά τα µηνύµατα είναι 99,9% σίγουρο ότι
περιέχουν κακόβουλο λογισµικό
λογισµικό, όπως ιοί και Trojan.Αυτά
Αυτά τα αρχεία έχουν την «κακή
κακή
συνήθεια» να προσκολλώνται σε αρχεία του υπολογιστή , να τα καταστρέφουν και ακόµη
συνήθεια
α
και να
κλέψουν δεδοµένα όπως κωδικοί στοιχεία ταυτότητας,
ταυτότητας διεύθυνση και πολλά άλλα.
άλλα Ακόµη κι
όταν επισκέπτεσαι µια σελίδα για να κατεβάσεις αρχεία χωρίς πληρωµή,
πληρωµή σκέψου ότι µπορεί να
βλάψει σοβαρά τον υπολογιστή σου
σου.

Βιντεάκι θέλεις να κατεβάσεις από µήνυµα
µήνυµα;;; Τώρα θα σου δείξω εγώ
εγώ!!!

Γίνε εσύ ο κρίκος που θα σπάσει την αλυσίδα..
αλυσίδα
Σίγουρα έχεις δει µηνύµατα µε αρχεία , ιστορίες,
ιστορίες ανέκδοτα ή και εκκλήσεις βοήθειας προς
οικογένειες που στο τέλος σου ζητούν να τα προωθήσεις σε άλλ
άλλα
α άτοµα , είτε για να έχεις καλή
τύχη είτε γιατί η δράση σου είναι σηµαντική.
σηµαντική Πρόσεξε : κι αυτά τα µηνύµατα έχουν κακό σκοπό,
σκοπό
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καθώς µπορούν να στείλουν ιούς σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα και να κλέψουν πολλά
δεδοµένα. Οπότε , µην τα πιστεύεις αυτά τα µηνύµατα και µην τα προωθείς. Άλλωστε η τύχη
είναι αυτό που είναι : κάτι τυχαίο. Και όσο για τη βοήθεια προς τους άλλους, την δίνεις και
χωρίς να στείλεις τέτοιου είδους µηνύµατα σε πολλούς άλλους.
Όταν τα spam εξελίσσονται…
Μερικές φορές τα spam , εκτός από την προώθηση προϊόντων , στοχεύουν και στην κλοπή
προσωπικών δεδοµένων , τότε τα ονοµάζουµε phishing. Αυτά τα µηνύµατα είναι ουσιαστικά
«δολώµατα» , για να µπορέσει ο επιτήδειος χάκερ να «ψαρέψει» πληροφορίες, όπως κωδικοί,
λογαριασµοί τράπεζας κι άλλα ελκυστικά νούµερα για αυτούς.Συνήθως χρησιµοποιούν το
όνοµα µιας τράπεζας ή µιας υπηρεσίας και σου ζητάνε να ανανεώσεις τα στοιχεία σου στον
σύνδεσµο που σου δίνουν. Ο σύνδεσµος είναι ακριβώς ο ίδιος µε αυτό της τράπεζας , µόνο που
είναι ψεύτικος. Για αυτό, ποτέ δεν ανοίγετε τέτοιου είδους
µηνύµατα χωρίς να έχετε ζητήσει εσείς κάτι από τον
αποστολέα.Πώς να το πολεµήσω;
Όλο

και

κάτι

καλό

θα

τσιµπήσει…

Συµβουλές και για την οικογένειά σου
-Πάντα να αποθηκεύεις τα σηµαντικά αρχεία σου σε
εξωτερικά αποθηκευτικά µέσα (δίσκοι, στικάκια)
-Να αναβαθµίζεις συχνά το λογισµικό του υπολογιστή σου
-Να έχεις πάντα ένα πρόγραµµα καταπολέµησης των ιών
-Να γνωρίζεις τι κάνει το λογισµικό που κατέβασες πριν το
βάλεις
-Να αναφέρεις τα ανεπιθύµητα µηνύµατα στο διαχειριστή
της σελίδας που βρίσκεσαι
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Φύλλο δραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων καταστάσεων»,
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού – Γ΄Γυµνασίου

Άσκηση
∆ηµιούργησε ένα κόµικ κωµικού ή όχι περιεχοµένου σχετικά µε τα ανεπιθύµητα µηνύµατα .
Αφού είναι έτοιµο και περνά το µήνυµα του σηµερινού µαθήµατος, παρουσίασέ το στην
οικογένειά σου.
Μπορείς να γράψεις και να σχεδιάσεις τις ιδέες σου για το κόµικ σε αυτή την σελίδα

Στη συνέχεια , ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα της συστοιχίας» διαχείριση ανεπιθύµητων
καταστάσεων» του τοµέα εστίασης 1 της ενότητας 1 για τους µαθητές ηλικίας 15 µε 18 έτη
(Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο, βλ επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.3«Προστατεύοντας τα δικά σου ,τα δικά µου, τα δικά µας πράγµατα…»
Ενότητα 1, Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο», , Συστοιχία «διαχείριση ανεπιθύµητων
καταστάσεων»,Ηλικία µαθητών –11 µε 14 έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«Προστατεύοντας τα δικά σου ,τα δικά µου, τα δικά µας πράγµατα…»
Υπόθεση 1
Ένας 18χρονος φοιτητής του Πανεπιστηµίου εισέρχεται στην βιβλιοθήκη παράνοµα ένα
απόγευµα µετά τις ώρες λειτουργίας. Αφού καταφέρνει και σπάει τους κωδικούς του
συστήµατος για την είσοδο καθηγητών και την βαθµολόγηση των φοιτητών , αλλάζει τους
βαθµούς του και κάποιων φίλων του. Έπειτα, εγκαθιστά ένα πρόγραµµα ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ υπολογιστών , έτσι ώστε να µπορεί να αλλάζει ό,τι δεν βαθµό δεν του
αρέσει από το σπίτι του και να µην κουράζεται να πηγαίνει στο πανεπιστήµιο να δίνει
µαθήµατα. ∆υστυχώς για αυτόν, η αστυνοµία τον ανακάλυψε.
Τώρα αντί να παρακολουθεί τις διαλέξεις του όπως όλοι οι υπόλοιποι, προσπαθεί να
διαπραγµατευτεί την ποινή που θα του υποβληθεί- που αν η συµφωνία του δικηγόρου του δεν
γίνει δεκτή µπορεί να κριθεί προφυλακιστέος µε 38 χρόνια κάθειρξης.
Ποιες πράξεις του 18χρονου είναι ηθικά και νοµικά αποκλίνουσες;
Ποιους επηρέασε µε τις κινήσεις του;
Φαντάσου ότι ήσουν ένας από τους φοιτητές που του έσπασε των κωδικό. Πώς θα ένιωθες
και πώς θα επηρέαζε αυτό ;
Τώρα φαντάσου ότι ήσουν ένας από τους φίλους του και ήξερες για την δράση του , αλλά δεν
είπες τίποτα. Πιστεύεις ότι θα ήταν σωστό να το αναφέρεις , ακόµη κι αν ο φίλος σου δεν σου
ξαναµιλούσε; Θα προτιµούσες να θεωρηθείς συνένοχος;
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Φύλλο δραστηριότητας 2

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων καταστάσεων»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Γ΄Γυµνασίου

Υπόθεση 2
Ένας 19χρονος χάκερ δηµιουργεί ένα κακόβουλο λογισµικό, το οποίο προωθείται µέσω των
άµεσων µηνυµάτων. Ο χάκερ δελεάζει τους στόχους του να ανοίξουν ένα σύνδεσµο µε
φωτογραφίες , ο οποίος ουσιαστικά είναι η σελίδα ενεργοποίησης κακόβουλου λογισµικού
στον υπολογιστή του θύµατος. Με αυτό τον τρόπο, ο χάκερ µπορεί να βρει ό,τι πληροφορίες
έχει αποθηκευµένο το θύµα στον υπολογιστή του, από αριθµούς πιστωτικών µέχρι αριθµούς
αστυνοµικού δελτίου .
Ποιες θα µπορούσαν να είναι οι συνέπειας µιας τέτοιας πράξης για το θύµα;

Υπόθεση 3
Ένας εργαζόµενος σε µια εταιρείας πώλησης ηλεκτρικών συσκευών έχει βρει µια πολύ
προσοδοφόρα κοµπίνα : χρησιµοποιώντας το δίκτυο της εταιρείας , αποστέλλει διαφηµίσεις
σε αγνώστους, οι οποίες ουσιαστικά είναι κακόβουλο λογισµικό και κλέβει δεδοµένα. Μια
εταιρεία πρόσφατα συνεργάζεται µε την διαφηµιστική που εργάζεται ο ίδιος και της στέλνει
το λογισµικό αυτό µε τις διαφηµίσεις. Ευτυχώς, η εταιρεία ανακάλυψε την απάτη και τώρα ο
υπάλληλος κινδυνεύει µε πέντε χρόνια φυλάκιση.
Πώς επηρέασε αυτή την απάτη του εργαζοµένου την εταιρεία του και το κύρος της;

Για σκέψου ……
Κάθε µέρα, χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου ψάχνουν για δεδοµένα στο κυβερνοχώρο. Άλλοι
για να κάνουν πιο γρήγορη τη σύνδεσή τους, άλλοι για να προωθήσουν την δουλειά τους κι
άλλοι για να κλέψουν αρχεία.
Οι χάκερ µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε: από έναν µοναχικό συµµαθητή σου που είναι
συνέχεια στο ίντερνετ, από οργανωµένη σπείρα χάκερ κι από εταιρείες για να βρουν πιθανούς
πελάτες. Οι στόχοι είναι πολλοί: αγορά προϊόντων , κλοπή προσωπικών δεδοµένων,
υποκλοπή χρηµατικών ποσών, χειραγώγηση.
Το διαδίκτυο είναι όπως η εθνική οδός: έχει µια άνοδο και µια κάθοδο. Όταν συνδέεσαι στο
διαδίκτυο δίνεις αρχεία-έστω κι αν είναι απλά νούµερα ως bit-µε τον διακοµιστή των σελίδων
που επισκέπτεσαι. Παράλληλα, δέχεσαι κι αρχεία από αυτόν. Εποµένως, καταλαβαίνεις τι
συµβαίνει όταν δέχεσαι κάποιο άγνωστο σε σένα λογισµικό κι ανεπιθύµητα µηνύµαταµπορεί να µολύνεις και άλλους υπολογιστές χωρίς να το θέλεις. Να θυµάσαι ότι οι χάκερ
συνέχεια αναβαθµίζουν το λογισµικό τους. Για αυτό, φρόντιζε πάντα να προστατεύεις τους
υπολογιστές που χρησιµοποιείς , είτε είναι στο σπίτι σου , στη δουλειά σου ή σε δηµόσιο
χώρο.
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Φύλλο ∆ραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων καταστάσεων»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Γ΄Γυµνασίου

Ας βρούµε λύσεις..
Είναι δυνατόν να προστατεύσω κάθε υπολογιστή που χρησιµοποιώ; Η απάντηση είναι… ναι.
Μπορείς να προστατεύσεις τον υπολογιστή σου, αρκεί να διαθέτεις δύο εφόδια: ενηµέρωση
και κριτική σκέψη. Όσο πιο καλά ενηµερωµένος είσαι για την προστασία κατά του
κακόβουλου λογισµικού και χρησιµοποιείς καινούρια εργαλεία, θα µπορείς να προστατεύσεις
επαρκώς τον υπολογιστή σου. Από την άλλη, αν αξιολογείς προσεκτικά τις σελίδες και τα
µηνύµατα που λαµβάνεις , τότε έχεις κερδίσει άλλη µια µάχη κατά του «εχθρού».
Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην προστασία του υπολογιστή σου παίζει και το είδος της
σύνδεσης που έχεις. Αν είναι ενσύρµατη , τότε χρησιµοποιείς το λεγόµενο µόντεµ. Το µόντεµ
συνδέεται απευθείας µε τον υπολογιστή σου και θα πρέπει να έχεις πάντα ανοιχτό το τείχος
προστασίας του υπολογιστή σου , ώστε να διώχνει τους «κακούς».
Αν έχεις ασύρµατη σύνδεση, τότε χρησιµοποιείς το λεγόµενο ρούτερ. Το ρούτερ εµποδίζει
τους περισσότερους χρήστες να µπουν στο δίκτυό σου… εκτός κι αν κάνεις το λάθος να
δώσεις στοιχεία σου στο διαδίκτυο σχετικά µε κωδικούς που χρησιµοποιείς.

Ακόµη κάθεσαι;;;; Ώρα για δράση
Ας είµαστε ειλικρινείς : οι έφηβοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα για το ίντερνετ και από τους
γονείς τους και από τα µικρότερα παιδιά. Φρόντισε να ενηµερώσεις τόσο τους µικρότερους
µαθητές , όσο και τους γονείς σου. Μπορείς να κάτσεις µια µέρα να µιλήσεις σοβαρά µαζί
τους για τους κινδύνους του διαδικτύου και να τους δείξεις τα βασικά. Επειδή όταν ήταν
εκείνοι στην ηλικία σου δεν είχαν µάλλον ακόµη υπολογιστή και τον χρησιµοποίησαν για
πρώτη φορά όταν εργάζονταν , χρειάζεται να ξέρουν κάποια βασικά . Άλλωστε στόχος είναι
να προστατεύσουµε τα δικά σου τα δικά µου , τα δικά µας πράγµατα.

Μην περιµένεις να συµβεί κάτι κακό
στον υπολογιστή σου µέχρι να βάλεις
µυαλό… στο λέω από προσωπική
εµπειρία, όταν έχασα σηµαντικές
εργασίες επειδή ιοί έφαγαν το
λογισµικό µου….φτιάξε το οχυρό του
Η/Υ σου και τήρησέ το!!!
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Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 1, «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο» Συστοιχία « ∆ιαχείριση ανεπιθύµητων καταστάσεων»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Γ΄ Γυµνασίου

Και για να έχουµε κι έναν οδηγό µαζί µας…
Για να θυµάσαι πώς να κάνεις τον υπολογιστή σου… «απόρθητο φρούριο» , έλεγξε την
παρακάτω

λίστα:

Προσωπικός Η/Υ
Εγκατέστησε λογισµικό προστασίας από ιούς κι αναβάθµιζέ το τακτικά
Μην ανοίγεις ποτέ αρχεία από µηνύµατα που δεν ξέρεις τι είναι. Να τα ανοίγεις µόνο όταν
ξέρεις τι περιέχουν
Εγκατέστησε τείχος προστασίας στον υπολογιστή σου ή στο ρούτερ
Αν έχεις ασύρµατη σύνδεση, βάλε κωδικό κι αρκετά ισχυρό
Πρόσεχε τι ρυθµίσεις βάζεις σε σελίδες διαµοιρασµού αρχείων . Μπορεί , χωρίς να το θέλεις,
να καταλήξεις να δώσεις προσωπικά σου αρχεία στη φόρα.
Να αποσυνδέεσαι από το διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεσαι στον υπολογιστή σου
Αποθήκευσε τα σηµαντικά αρχεία σου σε πολλαπλά εξωτερικά µέσα ( δίσκοι, στικάκια κλπ.)
Να κάνεις συχνές ενηµερώσεις στο λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σου
Μην χρησιµοποιείτε όλοι στην οικογένεια τον ίδιο λογαριασµό: φρόντισε ο καθένας να έχει
τον δικό του.
Να χρησιµοποιείς πάντα τα βήµατα για τους ισχυρούς κωδικούς και να φροντίζεις να τους
αλλάζεις ανά εξάµηνο.

∆ηµόσιοι Η/Υ
Να ελέγχεις πάντα ότι τα προγράµµατα περιήγησης κι οι σελίδες που σου ζητούν κωδικούς
δεν αποµνηµονεύουν τον κωδικό σου.
Ποτέ µην αφήνεις έναν δηµόσιο υπολογιστή ενώ έχεις κάποια σελίδα ενεργοποιηµένη (
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που έχει και τον κωδικό σου)
Να προσέχεις ποιος σε κοιτάει πίσω από την πλάτη σου. Μπορεί να θαυµάζει την οµορφιά
σου, µπορεί να αντιγράφει τον κωδικό σου.
Ποτέ µην κλείνεις το πρόγραµµα περιήγησης αν δεν έχεις σιγουρευτεί ότι έχεις κλείσει
οποιαδήποτε σελίδα µε κωδικό
Μην κάνεις αγορές από το διαδίκτυο ούτε να ανταλλάσσεις αριθµούς λογαριασµού τράπεζας
ή πιστωτικής
Να ρωτάς πάντα την πολιτική ασφαλείας του καταστήµατος ή του ιδρύµατος που έχει τους
δηµόσιους υπολογιστές. Αν δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις, µην βάλεις κωδικούς και µην
ανοίξεις προσωπικούς λογαριασµούς.
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1.2 Παρουσίαση ενότητας 1 Τοµέα εστίασης 2» Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας»
Έπειτα, ακολουθεί ο τοµέας εστίασης 2 της ενότητας 1. Ο τοµέας αυτό αφορά τις
πληροφορίες που αφορούν την προσωπική ταυτότητα του χρήστη( ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση κλπ.). Σε αυτόν τοµέα , γίνεται µια εισαγωγή στο τι είναι τα ιδιωτικά δεδοµένα και
γιατί είναι τόσο σηµαντικά. Αρχίζει µε την δραστηριότητα « Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» της
Α΄∆ηµοτικού κι έπειτα ακολουθούν οι δραστηριότητες, « Τι είναι ιδιωτικό;» ( Β΄- Γ΄
∆ηµοτικού),, « Προσωπικές πληροφορίες» ( ∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού), « Ιδιωτικές και προσωπικές
πληροφορίες» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και «Κλοπή στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο» (
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο).
Στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η παρουσίαση του τι είναι ιδιωτικές και
προσωπικές πληροφορίες, γιατί είναι σηµαντικές και πώς µπορούν οι µαθητές να τις
προφυλάξουν.

∆ραστηριότητα Νο.1 « Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» , Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 2
«Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτότητας», ηλικία µαθητών 5-6 έτη ( Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Όνοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Υπάρχουν πολλά µέρη που µπορείς να πας µε τον υπολογιστή, ακόµη και µακρινά.
Γράψε σε ποια µέρη θα ήθελες να πας µε τον υπολογιστή στην παρακάτω οθόνη.
Θα ήθελα να πάω µε τον υπολογιστή µου σε….

Σηµείωση για τους γονείς
Με την δραστηριότητα «Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» , τα παιδιά έµαθαν ότι ο υπολογιστής
µπορεί να τα βοηθήσει να επισκεφτούν µέρη που στον πραγµατικό κόσµο δεν µπορούν να πάνε.
Επίσης, έµαθαν ότι όπως και στην πραγµατικότητα δεν πρέπει να πηγαίνουν σε άγνωστα µέρη
χωρίς επίβλεψη από ενηλίκους , έτσι και στον ψηφιακό κόσµο πρέπει να έχουν κι έναν ενήλικα
µαζί τους.

140

∆ραστηριότητα Νο
Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 2,
«Πληροφορίες
ροφορίες προσωπικής ταυτότητας»,
ταυτότητας Α΄∆ηµοτικού
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ;
ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ,ΠΑΝΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗ
ΜΑΜΑ, ΤΟ ΜΠΑΜΠΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ Η ΤΗ ∆ΑΣΚΑΛΑ
ΜΑΜΑ
∆ΑΣΚΑΛΑ.

Ακολουθεί η δραστηριότητα για την Β΄Β΄ Γ΄ ∆ηµοτικού
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∆ραστηριότητα Νο.2 «Τι
Τι είναι Ιδιωτικό
Ιδιωτικό», Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 2 «Πληροφορίες
Προσωπικής Ταυτότητας»,
», ηλικία µαθητών 7-8 έτη (Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

1.∆ιασκεδάζοντας
∆ιασκεδάζοντας στο ∆ιαδίκτυο
Το ∆ιαδίκτυο είναι πολύ διασκεδαστικό.
διασκεδαστικό Μπορείς να βρεις
ιστοριούλες πολύ ωραίες
ωραίες, παιχνίδια φανταστικά και χίλια δυο
πράγµατα να κάνεις µε τους φίλους σου
σου.
Όµως µην ξεχνάς να τα δείξεις και στη µαµά και στον µπαµπά , τη
δασκάλα ή το δάσκαλό σου επίσης
2.Κάποιες
Κάποιες σελίδες µπορεί να σου ζητήσουν να βάλεις κι εσύ
πράγµατα. Μπορείς να γράψεις ιστοριούλες ή να βάλεις ζωγραφιές
πράγµατα
σου .Κάποιες
Κάποιες άλλες
άλλες, επίσης σε ρωτάνε το όνοµά σου κα
και πού µένεις.
Εκεί ξέρεις τι πρέπει να κάνεις;
3. Οπότε , τι πρέπει να κάνεις;
Σύµφωνα µε τους κανόνες για έξυπνα παιδιά στο διαδίκτυο από τον
φίλο µας τον Λαµπάκια,
Πάντα ρωτάµε τη µαµά ή το µπαµπά , τον δάσκαλο ή την δασκάλα
µας πριν δώσουµε σε κάποιον προσωπικά στοιχεία µας
µας, όπως το
όνοµά µας , η ηλικία µας ή πού µένουµε.
µένουµε
Ποιες είναι πληροφορίες που δεν πρέπει να δίνουµε χωρίς την άδεια της µαµάς,
µαµάς του µπαµπά ή
των δασκάλων µας;

Το όνοµά µας
µας,την
την διεύθυνση του σπιτιού µας
µας,το
το όνοµα του σχολείου µας,τη διεύθυνση του
σχολείου µας
µας,τη
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,τηλέφωνα,κωδικούς
ταχυδροµείου τηλέφωνα κωδικούς ,τη διεύθυνση της
δουλειάς της µαµάς και του µπαµπά και φυσικά, Όχι δικές µας φωτογραφίες
φωτογραφίες.
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 2,
«Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας»» , Β΄Γ΄∆ηµοτικού
Φύλλο δραστηριότητας 2
Πες τι έκανες
Πήγες σε µια σελίδα που σου άρεσε.
Πού ακριβώς πήγες για να ανοίξεις αυτή τη σελίδα;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Τι έκανες εκεί;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Χρησιµοποίησες τον κανόνα για τις προσωπικές πληροφορίες; Αν ναι, πώς;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Και για να είστε πιο σίγουροι για τις
πληροφορίες που δίνετε σε σελίδες,
Να ρωτάτε πάντα τη µαµά ή το µπαµπά
και το δάσκαλό σας για τις πληροφορίες
που δίνετε. Έτσι θα ξέρετε τι να γράψετε
και τι όχι. Εντάξει;

Έπειτα ακολουθεί η δραστηριότητα για την ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού για τον τοµέα εστίασης 2 της
ενότητας 1
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∆ραστηριότητα Νο.3 «Προσωπικές πληροφορίες»
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 2 «Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτότητας», ηλικία
µαθητών 9-10έτη (∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Γεια σου!!!!Πώς σε λένε;Πού µένεις;
Θα µου δώσεις το τηλέφωνό σου;

Ίσως να ήταν εντάξει να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις αν πρόκειται για κάποιο µακρινό
συγγενή ή γιαγιά που έχει να σας δει πολλά χρόνια .
Τι γίνεται όµως στο ∆ιαδίκτυο; Όπως πάντα µου έλεγαν , η καλύτερη και πιο ασφαλής
απάντηση είναι « όχι». ∆εν δίνουµε ποτέ τα προσωπικά µας στοίχεια , ακόµη κι αν µας το
ζητάνε σε µια σελίδα που µας αρέσει ή όταν κάνουµε ερωτήσεις στο ∆ιαδίκτυο. Για αυτό
λοιπόν, ακολοθούµε τον κανόνα:Ζητάω πάντα την άδεια των γονιών µου ή του δασκάλου
αν µπορώ να δώσω προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο.Ακόµη και αν µπω σε περίεργες
σελίδες , έχω δίπλα µου κάποιον να µε προστατεύει.

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
Το όνοµα και το επίθετο µου ,η διεύθυνση του σπιτιού µου, το όνοµα του σχολείου
µου, η διεύθυνση του σχολείου µου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), αριθµοί τηλεφώνων ( σπίτι και δουλειά γονιών µου), ονόµατα και
διευθύνσεις συγγενών, διεύθυνση της δουλειάς των γονιών µου και κυρίως ποτέ
δικές µου φωτογραφίες.

Νο.4
και προσωπικές
πληροφορίες»
Ακολουθεί η∆ραστηριότητα
δραστηριότητα για
την«Ιδιωτικές
ΣΤ’ ∆ηµοτικού
ως τη Β΄Γυµνασίου
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 2 «Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτότητας», ηλικία
µαθητών 11-14 έτη
(ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου)
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Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικά καλό µέσο για να πάρεις γνώσεις, να διασκεδάσεις και να
µοιραστείς

ιδέες. Για να µοιραστεί κανείς πράγµατα, αρκεί να επισκεφτείς κοινωνικά

δίκτυα, παιχνίδια και ιστούς µε βίντεο . Ακόµη και σελίδες µε προϊόντα χρησιµοποιούν την
δυνατότητα έκφρασης απόψεων των καταναλωτών , οι οποίοι µπορεί να είναι άτοµα από τη
γειτονιά σου ή εντελώς άγνωστοι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσµου.
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΑΣ ;
Κάθε φορά που δίνεις πληροφορίες για τις ιδέες σου ή τον εαυτό σου, να σκέφτεσαι « Μήπως
δίνω πληροφορίες που δεν θα έπρεπε; Μήπως είναι πολύ προσωπικές για να τις
ανεβάσω;»∆εν θα πρέπει να δίνεις πολύ προσωπικά δεδοµένα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να τα
χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος µε κακό τρόπο και να σε βλάψει.
∆ΗΛΑ∆Η;
Υπάρχουν κάποιοι κακόβουλοι χρήστες στο ∆ιαδίκτυο , οι οποίοι υποκλέπτουν πληροφορίες
από παιδιά , έφηβους και ενήλικους. Αυτοί οι χρήστες, αφού κλέψουν προσωπικά στοιχεία
που µπορεί να είναι και τα δικά ΣΟΥ, τα χρησιµοποιούν για να βγάλουν πλαστά έγγραφα,
όπως δίπλωµα οδήγησης, αλλά µπορεί να χρησιµοποιήσει και τα στοιχεία σου για να κάνει
αγορές– για παράδειγµα να κλέψει τον κωδικό της κάρτας και να αγοράζει από το διαδίκτυο
ή να κλέψει τον αριθµό του τηλεφώνου σου και να στέλνει ενοχλητικά µηνύµατα στους
φίλους σου.
Μπορεί να περάσει µεγάλο χρονικό διάστηµα για να καταλάβεις τι έγινε : µέχρι τότε όµως
µπορεί να έχει γίνει πολύ µεγάλη ζηµιά.
ΓΙΑ ΑΥΤΌ ….προστάτευσε την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Μην δηµοσιεύεις πολύ
ιδιωτικά και προσωπικά δεδοµένα.
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 2, «Πληροφορίες
προσωπικής ταυτότητας»» , ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

Ιδιωτικές Πληροφορίες
Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση κατοικίας

Για αυτό παιδιά , πάντα προσέχουµε να µην
δίνουµε πληροφορίες πολύ δικές µας . ∆εν
γίνεται ΠΑΝΤΑ οι προθέσεις των άλλων στο
∆ιαδίκτυο να είναι καλές

∆ιεύθυνση e-mail
Τηλέφωνα
Κωδικούς
Αριθµός Αστυνοµικής
Ταυτότητας

Εκτός , όµως , από τις ιδιωτικές πληροφορίες υπάρχουν και οι προσωπικές . Οι προσωπικές
πληροφορίες µπορούν να ανεβαστούν στο ∆ιαδίκτυο, καθώς δεν σε θέτουν σε κίνδυνο όπως
είναι η κλοπή ιδιωτικών δεδοµένων.Μπορείς να δώσεις κάποια παραδείγµατα;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Να θυµάστε πάντα παιδιά!!!!!
∆εν αρκεί µόνο εσείς να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας!
Αν οι γονείς σας δεν έχουν ιδέα από υπολογιστή, ενηµερώστε τους σχετικά µε τους
κινδύνους και να τους συµβουλεύεστε πάντα πριν δώσετε πληροφορίες.

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα, ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα του τοµέα
εστίασης « Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας» της ενότητα 1 για την Γ΄Γυµνασίου
και το Λύκειο
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∆ραστηριότητα Νο.5 «Κλοπή Προσωπικών Στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο»
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 2 «Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτότητας», ηλικία
µαθητών 15-18 έτη(Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηλικία:
Ας τα πάρουµε µε τη σειρά
Τι είναι η κλοπή ταυτότητας στο ∆ιαδίκτυο;
Η κλοπή ταυτότητας στο ∆ιαδίκτυο προκύπτει όταν ένα άτοµο ή µια οµάδα υποκλέπτουν τα
προσωπικά σου στοιχεία µε πρόθεση να τα χρησιµοποιήσουν γι α κακόβουλους σκοπούς,
όπως να έχουν πρόσβαση σε κωδικούς πιστωτικών καρτών ή κινητών τηλεφώνων , ώστε να
απολαµβάνουν αγορές ή υπηρεσίες.Πολλοί χρησιµοποιούν τα ιδιωτικά αυτά στοιχεία για να
κάνουν ανάληψη χρηµάτων ή και την έγκριση δανείων από την τράπεζα, χρησιµοποιώντας τα
δικά σου στοιχεία.
Σε τι πληροφορίες στοχεύουν οι κλέφτες προσωπικών στοιχείων ( ή αλλιώς χάκερς);
Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός αστυνοµικού δελτίου
ταυτότητας, δεδοµένα του ∆ηµοσίου, κωδικοί , αριθµοί πιστωτικής κάρτας, κινητού
τηλεφώνου .
Γιατί θα πρέπει να µε νοιάζει;
Ακόµη κι αν δεν έχεις πιστωτικές κάρτες ή κάνει αγορές στο διαδίκτυο, να θυµάσαι ότι
στόχος των επιτήδειων αυτών κλεφτών είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι. Φαντάσου ότι ένας
χάκερ µπορεί να αρκεστεί µόνο στο όνοµά σου και να το χρησιµοποιήσει για να βγάλει
πιστωτικές

κάρτες,

να

πάρει

δάνεια

ή

να

υποκλέψει

κι

άλλα

οικογενειακά

στοιχεία.Τροµακτικό δεν ακούγεται;
Πώς µπορεί ο χάκερ να βρει τις ιδιωτικές µου πληροφορίες;
Πολύ απλά: εκτός σύνδεσης κι εντός. Εκτός, µε το να καταφέρει να σπάσει κωδικούς ή και
να υποκλέψει ηλεκτρονικές διευθύνσεις και να τα χρησιµοποιήσει για να ανοίξει
λογαριασµούς σε τράπεζες ή να κάνει αλλεπάλληλες αγορές.Εντός σύνδεσης, µέσω των
κακόβουλων µηνυµάτων . Τα µηνύµατα αυτά συνήθως είναι από µια άγνωστη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ψευδώς αναφέρει το όνοµα µιας τράπεζας. Η υποτιθέµενη
τράπεζα ζητά προσωπικά στοιχεία και ίσως και πρόσβαση στο λογαριασµό , γιατί θεωρείται
«επείγουσα η ενηµέρωση των στοιχείων».
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Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 2,
«Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας»» , Γ΄ΓυµνασίουΛύκειο

Άλλος τρόπος είναι µε το διαµοιρασµό αρχείων.Υπάρχουν αρχεία, τα οποία είναι στην ουσία
ιοί ή αρχεία που προσκολλώνται σε κωδικούς, τους σπάνε και τότε όλα τα δεδοµένα του
υπολογιστή σου κινδυνεύουν.

Πώς καταλαβαίνω ότι µου έχουν κλέψει ιδιωτικά δεδοµένα;

Συνήθως εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που θέλεις να πάρεις δίπλωµα οδήγησης ή να
ανοίξεις τραπεζικό λογαριασµό , τα αιτήµατά σου απορρίπτονται. Επίσης, περίεργα
µηνύµατα , όπως

συγχαρητήρια µηνύµατα σε διαγωνισµούς που δεν έχεις πάρει και

µηνύµατα για κάρτες που ποτέ δεν έχεις βγάλει, θα πρέπει να σε ανησυχούν.
Τι γίνεται µε τις αγορές στο ∆ιαδίκτυο;
Οι αγορές στο ∆ιαδίκτυο είναι όντως αρκετά δελεαστικές και σε αρκετά καλές τιµές. Όµως,
πρόσεχε:
Καλύτερα να πηγαίνεις στην επίσηµη ιστοσελίδα του φορέα ή του καταστήµατος από το
οποίο θέλεις να κάνεις την αγορά.
Πάντα να αναζητάς στοιχεία επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας, και δοκίµασε να
πάρεις τηλέφωνο για να διαπιστώσεις αν πρόκειται για απάτη ή όχι.
Πριν κάνεις οτιδήποτε έλεγξε δύο παραµέτρους: υπάρχει αναφορά στην πολιτική
εξυπηρέτησης πελατών ; στο σύνδεσµο υπάρχει λουκέτο δίπλα και η αναφορά «https://» ( αν
υπάρχουν αυτά τα δύο, τότε οι παροχή στοιχείων γίνεται σε κλειστό κύκλωµα και οι
πιθανότητες υποκλοπής δεδοµένων είναι ελάχιστες.

1.3 Παρουσίαση ενότητας 1 τοµέα εστίασης 3 «Προστασία της ιδιωτικής ζωής
διαδικτυακά»
Μετά τον τοµέα εστίασης « Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας» , ακολουθεί ο
τοµέας εστίασης 3 της ενότητας 1 µε τίτλο « Προστασία της ιδιωτικής ζωής
διαδικτυακά». Σε αυτόν περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες : Συµπλήρωση Φόρµας
(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού), « Ζήτω η ιδιωτική ζωή» ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού), « Ιδιωτικότητα :
γιατί τόση σηµασία;» (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και « Ιστότοποι και κανόνες» (
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να
καταδείξουν στους µαθητές, πιο εξονυχιστικά σε σχέση µε τον προηγούµενο τοµέα
της ενότητας 1, την σηµασία της προφύλαξης πολύ προσωπικών δεδοµένων από την
δηµόσια διαρροή τους στο διαδίκτυο.
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∆ραστηριότητα Νο.1 «Συµπλήρωση
Συµπλήρωση Φόρµας
Φόρµας» , Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 3
«Προστασία
Προστασία της ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά
διαδικτυακά», ηλικία µαθητών 7-8έτη(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)
Γ΄

Φύλλο δραστηριότητας
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Θέλεις να κάνεις το καλύτερο πάρτι γενεθλίων;
γενεθλίων Ο γιορτινούλης θα σου στείλει τα καλύτερα
υλικά!!!!!

Για να µπορέσουµε να σου τα στείλουµε , θα πρέπει να µας δώσεις κάποια
στοιχεία για σένα.
Όνοµα:
Για παιδιά κάτω των 13, διεύθυνση mail της µαµάς
µαµάς/µπαµπά:
µπαµπά
Για παιδιά από 13 και άνω, προσωπική διεύθυνση mail:
∆ιεύθυνση κατοικίας:
Οδός:

Αριθµός
Αριθµός:

Τ
Τ.Κ.:
Κ

Πόλη:
Ηλικία :

Ηµεροµηνία γενεθλίων:

Θα ήθελα να µου αποσταλεί δείγµα των προϊόντων πριν την αγορά.
αγορά
Υποβολή αίτησης

Μπορεί αυτή η προσφορά να φαίνεται ελκυστική,
ελκυστική αλλά να θυµάσαι:
θυµάσαι

πολλές σελίδες µπορεί να ζητούν πληροφορίες πολύ σηµαντικές που δεν πρέπει να δώσεις
χωρίς άδεια. Ποτέ δεν δίνεις πληροφορίες χωρίς να ρωτήσεις

Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα « Ζήτω η ιδιωτική ζωή»
ζωή για τις τάξεις
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού
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∆ραστηριότητα Νο.2«Ζήτω η ιδιωτική ζωή», Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 3 «Προστασία
της ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά», ηλικία µαθητών 9-10έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Σελίδα που επισκέφθηκα
Χρειάζεται

αυτή

∆ιεύθυνση (URL) της σελίδας

η

σελίδα

κανόνες προστασίας ιδιωτικών
δεδοµένων;

Ναι

Όχι

1.Η σελίδα περιέχει υλικό για
παιδιά κάτω των 13 ετών; Αν
ναι απάντησε το 2.
ζητά

2.Σου

προσωπικές

πληροφορίες; Πήγαινε στο 3
3. Σου ζητά πληροφορίες για
να

µπορείς

να

παίξεις

δραστηριότητες;απάντησε 4-8
4. ∆ηµιουργώντας κανόνες Έχει
η σελίδα σύνδεσµο που οδηγεί
σε κανόνες για την προστασία
πληροφοριών;
5.Οι

σελίδες

πληροφορίες

που

ζητούν

έχουν

πάντα

κανόνες προστασίας τους;
οι

6.Είναι

σύνδεσµοι

ξεκάθαροι;
7.Η σελίδα αυτή σου δίνει
στοιχεία

αυτού

που

την

δηµιούργησε
8 Σφραγίδες ιδιωτικότητας. Η
σελίδα
προστασίας

έχει
για

σφραγίδα
τα

παιδιά

χρήστες;
Εάν η σελίδα που επισκέπτεσαι δεν σου δίνει κανόνες για το
πώς θα χρησιμοποιήσει και θα προστατεύσει τις
πληροφορίες που του δίνεις, κλείσε την αμέσως
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∆ραστηριότητα Νο.3 «Ιδιωτικότητα- γιατί τόση σηµασία;»
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 3 «Προστασία της ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά», ηλικία
µαθητών 11-14 έτη (ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Είναι καλό πριν επισκεφτείς µια ιστοσελίδα να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και πως οι
διαχειριστές του ιστότοπου θα χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες σου. Υπάρχουν
συγκεκριµένοι όροι που µπορεί να είναι αρκετά βοηθητικοί στην προσπάθειά σου να
περιηγηθείς σε σελίδες.
Cookies-> είναι αρχεία στον υπολογιστή που αναφέρονται στις σελίδες που επισκέπτεσαι και
στην συχνότητα που βάζεις κωδικούς σε µερικές από αυτές.Αυτά τα αρχεία κρατάνε τα ίχνη
σου από διάφορες ιστοσελίδες και κάθε φορά που της επισκέπτεσαι ανανεώνουν τα δεδοµένα
σου και τους κωδικούς που βάζεις. Με αυτόν τον τρόπο, ανανεώνει συνεχώς πιθανά αρχεία
και σελίδες που µπορεί να σε ενδιαφέρουν στο διαδίκτυο.
Συγκεντρωτικά στοιχεία (aggregate data)-> είναι τα δεδοµένα που συλλέγονται από τα αρχεία
cookies που διαθέτεις στον υπολογιστή σου.Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τους
διαχειριστές των σελίδων ως στατιστικά δεδοµένα επισκεψιµότητας, ως πιθανές βελτιώσεις
στην παροχή υπηρεσιών και προώθηση προϊόντων. Τα δεδοµένα αυτά δεν µπορείς να τα
εντοπίσεις προσωπικά.
Εµπλοκή τρίτων-> το τρίτο πρόσωπο συνήθως αναφέρεται σε εταιρείες. Όταν επισκέπτεσαι
µια σελίδα , γίνεσαι αυτοµάτως το πρώτο πρόσωπο ( ο άµεσα ενδιαφερόµενος).Ο
διαχειριστής της σελίδας είναι το δεύτερο πρόσωπο ( συνδιαλέγεται απευθείας µαζί
σου).Εταιρείες που µπορεί να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα από σελίδες είναι το τρίτο
πρόσωπο, καθώς δεν δρουν άµεσα µε τον ενδιαφερόµενο, δηλαδή εσένα.Φυσικά, δεν θέλουν
όλοι οι χρήστες να λαµβάνουν τα δεδοµένα τους εταιρείες χωρίς την δικής του άδειας. Για
αυτό , λοιπόν, οι διαχειριστές των σελίδων πρέπει να διευκρινίζουν στους κανόνες για τα
προσωπικά δεδοµένα αν χρησιµοποιούνται από τρίτα µέρη.

151

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα
«Προστασία
της
ιδιωτικής
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

1, Τοµέα εστίασης 3,
ζωής
διαδικτυακά»»,

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

Παιδιά, ώρα για δράση!!Σκέψου τι κάνουν οι συνοµήλικοί σου σχετικά µε την προστασία
τους στο διαδίκτυο και συζήτησε µε τους γονείς τους, ακούγοντας τις ανησυχίες τους κι
ενηµερώνοντάς του για εξελίξεις.

Ανωνυμία στο Διαδίκτυο
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι
κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει την
ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. Για αυτό,
πολλοί από αυτούς οδηγούνται σε πράξεις
που δεν θα έκαναν στον πραγματικό κόσμο.
Όμως δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει κανείς
πλήρως την ανωνυμία του….

Στη συνέχεια ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα αυτού του
τοµέα εστίασης, για τις ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου « Ιστότοποι και κανόνες»
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∆ραστηριότητα Νο.4 «Ιστότοποι και κανόνες»
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 3 «Προστασία της ιδιωτικής ζωής διαδικτυακά», ηλικία
µαθητών 11-14 έτη (ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

( Σε αυτήν την δραστηριότητα οι µαθητές , µέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου καλούνται να
αξιολογήσουν τις ιστοσελίδες σχετικά µε την ασφάλειά τους )
Φύλλο δραστηριότητας
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Ιστοσελίδα που επισκέφθηκα πρόσφατα

∆ιεύθυνση (URL) ιστοσελίδας

Πρέπει η σελίδα αυτή να έχει κανόνες
διαχείρισης δεδοµένων;
Ναι

Όχι

Λεπτοµέρειες

1.Η σελίδα αυτή περιέχει υλικό για
παιδιά κάτω των 13 ετών; Αν ναι ,
πήγαινε στο 2
2.Ζητά ιδιωτικές πληροφορίες ( µη
υποχρεωτικές

για

την

παρακολούθηση);αν ναι πήγαινε στο 3
3. Ζητά πληροφορίες για τη συµµετοχή
σου

σε

δραστηριότητες;

Αν

ναι

απάντησε 4-17
4.

∆ηµιουργία

κανόνων

Η

σελίδα

διαθέτει σύνδεσµο για τους κανόνες
διαχείρισης δεδοµένων;
5.Σου

παρουσιάζονται

οι

κανόνες

διαχείρισης πληροφοριών κάθε φορά
που σου ζητούν δεδοµένα;
6.Οι σύνδεσµοι είναι σαφείς κι εύκολοι
να τους βρεις;
7.Η σελίδα δίνει προσωπικά στοιχεία
του διαχειριστή της ( όνοµα, τηλέφωνο,
διεύθυνση);
8. Συλλογή και χρήση πληροφοριών Οι
κανόνες σου διευκρινίζουν τι είδους
πληροφορίες ζητούνται από τη σελίδα;
9.∆ιευκρινίζει

τον

τρόπο

συλλογής
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(συνέχεια πίνακα ερωτήσεων κλειστού τύπου σχετικά µε τις ιστοσελίδες και τους κανόνες
ασφαλείας)
πληροφοριών;
10. ∆ιευκρινίζει τον τρόπο χρήσης των
πληροφοριών;
11.Σου επεξηγεί πότε µπορεί να δει και
κάποιος τρίτος τις πληροφορίες σου;
12. Με την άδεια των γονέων Η σελίδα
σου ζητά γονεϊκή άδεια για την συλλογή
προσωπικών δεδοµένων;
13.Η σελίδα ζητά γονεϊκή άδεια πριν
σου δώσει την δυνατότητα δηµοσίευσης
σχολίων και µηνυµάτων;
14.

Ζητά

γονεϊκή

άδεια

για

την

δηµοσιοποίηση δεδοµένων σε τρίτους;
15.Η σελίδα δίνει την δυνατότητα στους
γονείς να δουν και να διαγράψουν
πληροφορίες;
16.Σε περίπτωση αλλαγής της συλλογής
και της χρήσης των πληροφοριών, η
σελίδα ενηµερώνει τους γονείς;
17. Σφραγίδες ιδιωτικότητας Η σελίδα
παρουσιάζει επικύρωση από κάποιον
φορέα προστασίας δεδοµένων;
Αν η σελίδα σου ζητά πληροφορίες που δεν θέλεις να µοιραστείς , απλά κλείσε την.

1.4 Παρουσίαση ενότητας 1 Τοµέα εστίασης 4 «Κοινωνική δικτύωση»
Τελειώνοντας αυτόν τον τοµέα εστίασης, ακολουθεί ο 4ος τοµέας εστίασης της ενότητας 1 µε
τίτλο « Κοινωνική ∆ικτύωση». Στόχος των δραστηριοτήτων αυτού του τοµέα είναι η
εισήγηση των µαθητών στην κατανόηση των κινδύνων που κρύβουν οι σνυοµιλίες µε
αγνώστους κι η εφµύσηση τρόπων αντιµετώπισης κι αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων
στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει αυτός ο τοµέας είναι : «Συζητώντας µε
ασφάλεια σε σελίδες οµιλίας»( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού), « Ιδιωτικές και προσωπικές πληροφορίες»(
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), «Συζητώντας στο διαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι
υπευθυνότητα» ( Στ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), «Η δική σου εικόνα στο δια΄δικτυο»(
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο), και « Παίρνοντας σωστές αποφάσεις» (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο), .
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∆ραστηριότητα Νο.1 «Συζητώντας µε ασφάλεια σε σελίδες οµιλίας», Ενότητα 1. Τοµέας
Εστίασης 4 «Κοινωνική δικτύωση», ηλικία µαθητών 9-10 ετών (∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Η Μαρία είναι µαθήτρια της ∆΄∆ηµοτικού και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες για
παιδιά της ηλικίας της

σχετικά µε τα αγαπηµένα τους παιδικά, το σχολείο και τις

δραστηριότητές τους.
Στην Μαρία αρέσει πολύ να µιλά στον araxnoGR90, γιατί πάντα την βοηθά όταν έχει
προβλήµατα στο σχολείο. Μια µέρα, η Μαρία λέει στον araxnoGR90 για την µέρα της και
συγκρίνουν τα σχολεία τους.
 Μαρία : Ο διευθυντής του σχολείου µας είναι πολύ αυστηρός! Για να µπούµε και να
βγούµε από την τάξη πρέπει να στοιχηθούµε σε δυάδες!
 araxnoGR90 : Ευτυχώς, στο σχολείο µου είναι καλύτερα τα πράγµατα… Σε ποιο
σχολείο πηγαίνεις;
 Μαρία : Εµµµ… είναι πολύ µεγάλο το όνοµα του σχολείου και δεν το θυµάµαι απέξω
.
 araxnoGR90: Τότε πού είναι το σχολείο σου;
Τι θα πρέπει να απαντήσει η Μαρία στην ερώτηση του araxnoGR90;

Γιατί αυτή η απάντηση είναι καλή κατά τη γνώµη σου;

Παιδιά ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Είναι οκ να έχετε φίλους
στο διαδίκτυο, αρκεί να
είστε προσεκτικοί
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4, «Κοινωνική
δικτύωση»» , ∆’ – Ε’ ∆ηµοτικού
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

Τι θα πρέπει να προσέξει η Μαρία;
Η Μαρία κι ο araxnoGR90 είναι φίλοι στο διαδίκτυο, αλλά δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον ,
γνωρίζεις εσύ τον κολλητό/την κολλητή σου από το σχολείο ή τη γειτονιά σου. Είναι ωραίο
να έχεις φίλους στο διαδίκτυο. Μπορείς να µιλάς για πράγµατα που σου αρέσουν µαζί τους
και δεν µπορείς να τα µοιραστείς µε τους φίλους σου. Μπορείς ακόµη να µιλάς και για τα
προβλήµατά σου που δεν θέλεις να τα πεις σε κανέναν άλλο. Όµως….. πόσο καλά γνωρίζεις
τους φίλους σου στο διαδίκτυο; Ξέρεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι; Ξέρεις αν είναι της ίδιας
ηλικίας µε σένα;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν ξέρεις τίποτα σίγουρο για τους φίλους σου στο διαδίκτυο.
Αυτό κάνει τους φίλους σου στο διαδίκτυο να διαφέρουν από τους κολλητούς σου
καθηµερινά. Τους κολλητούς σου τους βλέπεις κάθε µέρα, ξέρεις πολλά για αυτούς και
µπορεί να τους εµπιστευτείς. Οι φίλοι στο διαδίκτυο όµως είναι άτοµα που δεν ξέρεις· για
αυτό είναι καλό να τους µιλάς όπως κάνεις µε αγνώστους καθηµερινά: µην δίνεις προσωπικές
πληροφορίες,χωρίς να ρωτάς κάποιον ενήλικο.
Σελίδες Οµιλίας µόνο για παιδιά : Αν θέλεις να κάνεις φίλους στο διαδίκτυο, µια πολύ καλή
κίνηση είναι να προσπαθήσεις να τους βρεις σε σελίδες για την ηλικία σου. Σε σελίδες για
παιδιά υπάρχουν οι λεγόµενοι επόπτες. Οι επόπτες συνήθως είναι ενήλικα άτοµα που
βοηθούν τα παιδιά να συζητάνε µεταξύ τους και να σταµατούν άσχηµα σχόλια , τσακωµούς
και … επικίνδυνους τύπους. Επίσης, οι επόπτες υπάρχουν για να τηρούνται κι οι κανόνες
καλής συµπεριφοράς µεταξύ των παιδιών –µελών.

Ας θυµηθούµε ποιες είναι οι πληροφορίες που ∆ΕΝ πρέπει να δίνουµε:
Το ονοµατεπώνυµο
Τη διεύθυνση του σπιτιού
Το όνοµα του σχολείο και τη διεύθυνσή του
Τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,κωδικοί
∆ιεύθυνση εργασίας µαµάς ή µπαµπά και ..
Φωτογραφίες , φυσικά!
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4, «Κοινωνική
δικτύωση»» , ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 3

Πότε είσαι έτοιµος/έτοιµη να δώσεις πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο; Έλεγξε την
παρακάτω λίστα:

Οι γονείς µου µού επιτρέπουν να µπεις στο διαδίκτυο και να στείλεις µηνύµατα σε
σελίδες οµιλίας.
Μπαίνω µόνο σε σελίδες για την ηλικία σου που έχουν επόπτες
Ποτέ δεν απαντώ σε µηνύµατα κάποιου που δεν τον γνωρίζω και στην καθηµερινή
µου ζωή.
Επιλέγω ψευδώνυµα που δεν δίνουν προσωπικές πληροφορίες σε άγνωστα άτοµα.
Ξέρω ποιες είναι ιδιωτικές πληροφορίες και ποιες όχι.
∆εν δίνω ιδιωτικές πληροφορίες όταν είµαι στο ∆ιαδίκτυο.
∆εν απαντώ σε ερωτήσεις που µε κάνουν να νιώθω άβολα.
Αν µε ενοχλήσει κάποιος, βγαίνω από την σελίδα και το λέω αµέσως στη µαµά και
στο µπαµπά µου.
Ποτέ δεν συναντώ κάποιο άτοµο από το ∆ιαδίκτυο χωρίς να είναι η µαµά ή ο
µπαµπάς µαζί µου.
Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Έπειτα ακολουθεί η δραστηριότητα « Ιδιωτικές και προσωπικές πληροφορίες»
(ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου)
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Ιδιωτικές και προσωπικές πληροφορίες», Ενότητα 1. Τοµέας
Εστίασης 4 «Κοινωνική δικτύωση», ηλικία µαθητών 11-14 έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικά καλό µέσο για να πάρεις γνώσεις, να διασκεδάσεις και να
µοιραστείς

ιδέες. Για να µοιραστεί κανείς πράγµατα, αρκεί να επισκεφτείς κοινωνικά

δίκτυα, παιχνίδια και ιστούς µε βίντεο . Ακόµη και σελίδες µε προϊόντα χρησιµοποιούν την
δυνατότητα έκφρασης απόψεων των καταναλωτών , οι οποίοι µπορεί να είναι άτοµα από τη
γειτονιά σου ή εντελώς άγνωστοι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσµου.
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΑΣ ;
Κάθε φορά που δίνεις πληροφορίες για τις ιδέες σου ή τον εαυτό σου, να σκέφτεσαι « Μήπως
δίνω πληροφορίες που δεν θα έπρεπε; Μήπως είναι πολύ προσωπικές για να τις
ανεβάσω;»∆εν θα πρέπει να δίνεις πολύ προσωπικά δεδοµένα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να τα
χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος µε κακό τρόπο και να σε βλάψει.
∆ΗΛΑ∆Η;
Υπάρχουν κάποιοι κακόβουλοι χρήστες στο ∆ιαδίκτυο , οι οποίοι υποκλέπτουν πληροφορίες
από παιδιά , έφηβους και ενήλικους. Αυτοί οι χρήστες, αφού κλέψουν προσωπικά στοιχεία
που µπορεί να είναι και τα δικά ΣΟΥ, τα χρησιµοποιούν για να βγάλουν πλαστά έγγραφα,
όπως δίπλωµα οδήγησης, αλλά µπορεί να χρησιµοποιήσει και τα στοιχεία σου για να κάνει
αγορές– για παράδειγµα να κλέψει τον κωδικό της κάρτας και να αγοράζει από το διαδίκτυο
ή να κλέψει τον αριθµό του τηλεφώνου σου και να στέλνει ενοχλητικά µηνύµατα στους
φίλους σου.
Μπορεί να περάσει µεγάλο χρονικό διάστηµα για να καταλάβεις τι έγινε : µέχρι τότε όµως
µπορεί να έχει γίνει πολύ µεγάλη ζηµιά.
ΓΙΑ ΑΥΤΌ ….προστάτευσε την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Μην δηµοσιεύεις πολύ
ιδιωτικά και προσωπικά δεδοµένα.
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4, «Κοινωνική
δικτύωση»» , ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
Ιδιωτικές Πληροφορίες

Για αυτό παιδιά , πάντα
προσέχουµε να µην δίνουµε
πληροφορίες πολύ δικές µας . ∆εν
γίνεται ΠΑΝΤΑ οι προθέσεις των
άλλων στο ∆ιαδίκτυο να είναι
καλές

Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση κατοικίας
∆ιεύθυνση e-mail
Τηλέφωνα
Κωδικούς
Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας

Εκτός , όµως , από τις ιδιωτικές πληροφορίες υπάρχουν και οι προσωπικές . Οι προσωπικές
πληροφορίες µπορούν να ανεβαστούν στο ∆ιαδίκτυο, καθώς δεν σε θέτουν σε κίνδυνο όπως
είναι η κλοπή ιδιωτικών δεδοµένων.Μπορείς να δώσεις κάποια παραδείγµατα;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Προσωπικές Πληροφορίες

Να θυµάστε πάντα παιδιά!!!!!
∆εν αρκεί µόνο εσείς να ξέρετε τι

Η ηλικία σου

πρέπει

Το φύλο σου

προστατεύσετε τον εαυτό σας!

να

κάνετε

για

να

Αν οι γονείς σας δεν έχουν ιδέα από

Πόσα αδέρφια έχεις

υπολογιστή, ενηµερώστε τους σχετικά

Το αγαπηµένο σου είδος µουσικής

µε τους κινδύνους και να τους

Το αγαπηµένο σου φαγητό

συµβουλεύεστε πάντα πριν δώσετε
πληροφορίες.

Το όνοµα του κατοικιδίου σου
Και
Η άποψή σου σε ένα σοβαρό ζήτηµα

Μετά την δραστηριότητα αυτή ακολουθεί η δραστηριότητα «Συζητώντας στο
∆ιαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα» για τις ίδιες τάξεις.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα ,
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 4 «Κοινωνική δικτύωση», ηλικία µαθητών 11-14 έτη
(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η Κατερίνα είναι 12 χρονών και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες σχετικά µε το
αγαπηµένο της είδος µουσικής,τη χιπ χοπ. Κάποια µέρα, όταν ήταν σε µια από αυτές τις
σελίδες , άρχισε να µιλά µε τον 2pac@hiphop για την χιπ χοπ. Μετά από λίγη ώρα, όµως , η
συζήτηση άλλαξε θέµα· από την χιπ χοπ ο 2pac@hiphop άρχισε να φλερτάρει την Κατερίνα.
2pac@hihop:Για πες, πώς είσαι εµφανισιακά;
Κατερίνα:Ε… είµαι αρκετά γλυκιά και χαριτωµένη…
2pac@hiphop: ∆ηλαδή , για πες µου, τι χρώµα είναι τα µαλλιά σου;
Κατερίνα: Καστανά. Μου αρέσει να τα πιάνω πλεξούδες µε χρωµατιστά λαστιχάκια.
2pac@hiphop: Θέλεις να «καλωδιοθούµε»; Άντε, άνοιξε την κάµερά σου να σε δω.
Η Κατερίνα αρχίζει να νιώθει άβολα. Με το «καλωδίωµα» και την κάµερα ξέρει ότι πολλοί
χρήστες εννοούν την ανταλλαγή µηνυµάτων µε σεξουαλικό περιεχόµενο µέσω του
διαδικτύου.
2pac@hiphop: Λυπάµαι , αλλά θα πρέπει να κλείσω το chat.Ήρθε ένας παλιός συµµαθητής
µου από το Λύκειο. Τα λέµε.
Η Κατερίνα άρχισε να νιώθε ένα έντονο σφίξιµο στο στοµάχι..
Ποιο γεγονός έκανε την Κατερίνα να νιώθει άβολα κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε τον
2pac@hiphop;

Ο Αλέξανδρος είναι 13 ετών και θα έλεγε κανείς ότι είναι «εξπέρ» στα διαδικτυακά
παιχνίδια. Του αρέσουν ιδιαίτερα τα παιχνίδια ρόλων , στα οποία χρησιµοποιούνται
στρατηγικές και οι παίκτες συνοµιλούν µεταξύ τους.Κάθε φορά που µπαίνει , συναντά
συνέχεια τον ίδιο παίχτη , καθώς ξέρει πολύ καλά τον ήρωά του· µια µέρα αυτός ο παίκτης
του ζητά την διεύθυνσή του για να του στείλει ένα βιβλίο µε συµβουλές για το παιχνίδι. Ο
Αλέξανδρος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Πρέπει ο Αλέξανδρος να δώσει την διεύθυνσή του σε κάποιον τελείως άγνωστο;
Πότε ο Αλέξανδρος θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί;
Πώς θα µπορούσε να απαντήσει ο Αλέξανδρος ώστε να µην διατρέχει κανένα κίνδυνο;
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4, «Κοινωνική
δικτύωση»» , ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου
Φύλλο δραστηριότητας 2
Σκέψου Καλά!!!!

Το να µιλάς µε κάποιον στο διαδίκτυο, είτε σε σελίδες συζήτησης είτε µε άµεσα µηνύµατα,
είναι ένας ωραίος τρόπος ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε θέµατα που σου αρέσουν, ακόµη
και να κρατάς επαφή µε συγγενείς που δεν βλέπεις κάθε µέρα. Όµως επειδή τα άτοµα µιλάς
στο διαδίκτυο και δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου είναι άγνωστα, πάντα να κρατάς µια
επιφυλακτική στάση.

Ακόµη και το φλερτ είναι φυσιολογικό, όταν γίνεται µεταξύ ατόµων που γνωρίζονται στην
καθηµερινότητα. Αλλά τι γίνεται µε τους χρήστες του διαδικτύου; Ακόµη και µε γνωστούς
σου

µπορεί να νιώσεις άβολα µιλώντας µέσα από µια κάµερα- πόσο µάλλον µε

αγνώστους.Αυτό συµβαίνει γιατί ,µέσω του διαδικτύου, ο καθένας µπορεί να πει πράγµατα
που δεν θα έλεγε στον πραγµατικό κόσµο . Αν ποτέ νιώσεις άβολα ή ότι ο συνοµιλητής σου
σε προσβάλλει µε την στάση του, τότε προτίµησε να αποχωρήσεις από τη συζήτηση από το
να κάνεις κάτι άβολο για σένα.
Επίσης , το φλερτ στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει επικίνδυνο και για έναν άλλο λόγο: ο
συνοµιλητής σου µπορεί να σου λέει ψέµατα. Αφού δεν έχετε συναντηθεί πρόσωπο µε
πρόσωπο, δεν είσαι σίγουρος αν είναι όντως συνοµίληκός ή συνοµίληκή σου· υπάρχουν
πολλοί ενήλικοι που µιλούν µε παιδιά , χωρίς αυτά να γνωρίζουν ότι τους λένε ψέµατα.Αν
κάποιο άγνωστο άτοµο µε το οποίο µιλάς στο διαδίκτυο σου ζητήσει τη διεύθυνσή σου, να
κρατήσεις επιφυλακτική στάση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να είναι εντάξει να δώσεις
κάτι τόσο προσωπικό, σε αυτήν την περίπτωση ποτέ µην δώσεις στοιχεία χωρίς να ζητήσεις
την άδεια των γονέων σου
 Να επισκέπτεσαι σελίδες για την ηλικία σου που ξέρεις ότι υπάρχει επιτήρηση.
 Χρησιµοποίησε την υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων (hotmail,skype)µόνο για την
οικογένειά σου και τους/τις κολλητούς/ές σου.
 Μην φλερτάρεις µε άτοµα που δεν έχεις συναντήσει.
 Μην απαντάς ερωτήσεις που σε κάνουν να νιώθεις άβολα.
 Αν κάποιος σε ενοχλεί, µίλησε µε τους γονείς σου ή το δάσκαλό σου.
 Αν θες να συναντήσεις έναν διαδικτυακό φίλο πρόσωπο µε πρόσωπο, µην πας

ποτέ χωρίς κάποιον ενήλικο που εµπιστεύεσαι.
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Η δική σου εικόνα στο διαδίκτυο» , Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 4
«Κοινωνική δικτύωση», ηλικία µαθητών 15-18 έτη (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα 1
Είσαι ιδιοκτήτης καλοκαιρινής καφετέριας σε µια πολυσύχναστη παραλία και ψάχνεις για
υπαλλήλους µερικής απασχόλησης.Βγάζεις ανακοίνωση στην οποία ζητάς άτοµα 14-17 ετών
για µερική απασχόληση τα απογεύµατα και τουλάχιστον µια συστατική επιστολή από
προηγούµενο εργοδότη.Αφού αφισοκολλήσεις την ανακοίνωση , ξαφνικά σου περνά από το
µυαλό : « Θα ήταν ιδιαίτερα έξυπνο να βάλω και µια ανακοίνωση στο διαδίκτυο , µπορεί να
βρω περισσότερα στοιχεία για τους υποψηφίους».
Πού νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να ψάξεις; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα σε έπειθαν να
µην προσλάβεις κάποιον;
Παράδειγµα 2
Έχεις φτάσει στην ηλικία που µπορείς να δηµιουργήσεις προφίλ σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης . Προσπαθείς να φτιάξεις όσο το δυνατόν το πιο «κουλ» προφίλ , µε αποτέλεσµα
να σου κάνουν πολλά άτοµα αιτήµατα φιλίας. Μια µέρα βλέπεις ότι σου έχει κάνει αίτηµα
φιλίας κι η .. µαµά σου αφού έφτιαξε δικό της προφίλ! Πώς νιώθεις; Νοµίζεις ότι πρέπει να
την αποδεχτείς ως φίλη στο κοινωνικό δίκτυό σου; Αιτιολόγησε την σκέψη σου
Παράδειγµα 3
Έχεις προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο και γνωρίζεις αρκετά καλά πώς να αλλάξεις τις ρυθµίσεις
απορρήτου. Έχεις ρυθµίσει τα άλµπουµ έτσι ώστε µόνο οι φίλοι να µπορούν να δουν τις φωτό
σου. Μια µέρα όµως ανακαλύπτεις ότι κάποιος από την παρέα σου έχει αντιγράψει µια
«υπέροχη» φωτογραφία σου- στην οποία κοιµάσαι και σου έχουν βάλει αφρό γύρω από το
στόµα- και την έχει κοινοποιήσει στο προφίλ του.
Τι αισθάνεσαι µετά από την κοινοποίηση αυτή; Νοµίζεις ότι θα έχει επιπτώσεις στην δική
σου δικτύωση κι αν ναι τι ακριβώς;

Παράδειγµα 4
Είσαι υπάλληλος σε ένα Πανεπιστήµιο. Κάθε χρόνο,πριν από τις Πανελλαδικές και την
υποβολή των µηχανογραφικών, το ίδρυµα στο οποίο δουλεύεις προσφέρει κάποιες θέσεις
υποδοχής µαθητών , ώστε να δουν αν το Πανεπιστήµιο αυτό τους αρέσει ως δοµή για τις
σπουδές τους. Έχεις κληθεί να επιλέξεις κάποιους µαθητές για αυτές τις θέσεις.
Τι θα ήθελες να ξέρεις για αυτούς ; Τι θα µπορούσες να µάθεις για αυτούς από το διαδίκτυο;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4, «Κοινωνική
δικτύωση», Γ΄Γυµνασίου - Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 2
Παράδειγµα 5
Είσαι διευθυντής ενός σχολείου κι αναρωτιέσαι τι σχόλια γράφονται για αυτό στο διαδίκτυο.
Μπαίνεις στο google και γράφεις το όνοµα του σχολείου σου. ∆ιαβάζεις ό,τι έχει γραφτεί για
αυτό από αξιολογήσεις καθηγητών µέχρι και σχόλια σχετικά µε την δικτύωση του σχολείου
µε άλλα σχολεία.
Τι σχόλια νοµίζεις ότι θα σε πείραζαν; Τι θα έκανες για αυτά;

Παράδειγµα 6
Είσαι πρωτοετής φοιτητής/τρια και έχεις προφίλ στο facebook εδώ και λίγους µήνες. Μια
µέρα , καθώς συνδέεσαι στο προφίλ σου, βλέπεις αίτηµα φιλίας από τον/την ξαδέλφη
σου.∆εν θέλεις να τον/την πληγώσεις, αλλά απορρίπτεις το αίτηµά του.
Ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι λόγοι που δεν θες τον /την ξάδελφο/η σου να δει το προφίλ
σου;

Τι θα µπορούσες να κάνεις…..
Παράδειγµα 1- Ιδιοκτήτης παραλιακής καφετέριας
Κάθε ιδιοκτήτης µαγαζιού θέλει

να έχει αξιόπιστους και τίµιους υπάλληλους που θα

συµπεριφέρονται καλά στους πελάτες και θα είναι ευγενικοί µε τους ανήλικους. Για αυτό η
αναζήτηση προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες για τυχόν παραβατική συµπεριφορά,
τρόπος γραφής κι επικοινωνίας στο διαδίκτυο-αν χρησιµοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο- και οι
φωτογραφίες που ανεβάζει κάποιος υποψήφιος δίνουν µια γενικά αλλά αρκετά κατατοπιστική
εικόνα για την καταλληλότητά του στον πιθανό ιδιοκτήτη.
Παράδειγµα 2- ∆ηµιουργία προφίλ
Η µητέρα σου µε τη στάση της δείχνει ότι ανησυχεί και νοιάζεται για πράγµατα που κάνεις ,
για τα οποία εκείνη δεν έχει έλεγχο. Από την άλλη , κι εσύ δικαιούσαι στιγµές πολύ
προσωπικές που δεν θέλεις κανείς, ακόµη κι οι γονείς σου, να επεµβαίνουν σε αυτές.
Λοιπόν… τι νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να απαντήσεις στη µητέρα σου;
Παράδειγµα 3- ∆ηµοσίευση φωτογραφιών
Οτιδήποτε δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο µπορεί να βρεθεί, να αναπαραχθεί άπειρες φορές και
ακόµη και να κλαπεί. Ακόµη κι αν µόνο οι φίλοι σου γνωρίζουν τι ανεβάζεις , µπορεί όπως
στο παράδειγµα, κάποιος να δηµοσιοποιήσει κάτι που δεν θες να δει κανείς άλλος!!Μήπως
θα έπρεπε να ξανασκεφτείς τι να ανεβάσεις στο προφίλ σου;
Παράδειγµα 4-Υπάλληλος σε Πανεπιστήµιο
Όντως οι υπάλληλοι σε δηµόσιες υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα να κοιτάζουν κοινωνικά
προφίλ κι οι ιστοσελίδες , αλλά η αναζήτηση πληροφοριών από το facebook είναι
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Φύλλο δραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα
«Κοινωνική δικτύωση», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

εστίασης

ικανοποιητικό και αποκλειστικό κριτήριο για να επιλεγεί ένας µαθητής για την επίσκεψη
αυτή; Αιτιολόγησε την σκέψη σου.
Παράδειγµα 5- ∆ιευθυντής σχολείου
Ας υποθέσουµε ότι τελικά ο διευθυντής διαβάζει τα σχόλια των µαθητών του για τους
εκπαιδευτικούς και το ίδιο το σχολείο ως δοµή. Πώς αυτά τα σχόλια µπορούν να επηρεάσουν
την φήµη του σχολείου και τις σχέσεις των µελών του;Είναι σωστό ο διευθυντής να διαβάζει
σχόλια των µαθητών του για το σχολείο και να επιβάλλει τυχόν κυρώσεις στα άτοµα που τα
έγραψαν; Αιτιολόγησε την άποψή σου.
Παράδειγµα 6- Φοιτητής
Σκέψου ότι το µικρό σου ξαδελφάκι σου στέλνει αίτηµα φιλίας στο facebook .Τι θα του
έδειχνες και τι όχι; Τώρα σκέψου ότι είσαι ο φοιτητής του παραδείγµατος : τι λόγο θα είχες
ώστε να µην αφήσεις το µικρότερο συγγενή σου να δει το προφίλ σου και τους φίλους σου;
Μήπως θεωρείς ότι κάποια πράγµατα που δηµοσιεύεις δεν πρέπει να τα δουν άλλοι πέρα από
τους συνοµηλίκους σου;
Τι θα πρέπει να θυµάσαι..
Πλαίσιο και συµπεριφορά
Κατά την εφηβεία είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι θέλεις να σε προσέξουν οι άλλοι.
∆ηµιουργείς µια συγκεκριµένη εικόνα για τον εαυτό σου και την αλλάζεις ανάλογα µε το
πλαίσιο δράσης σου και µέσα από αυτό προσπαθείς να ανακαλύψεις ποιος είσαι και τι θέλεις
να γίνεις. Στο σχολείο , είναι πολύ πιθανόν να διαλέξεις να ντυθείς όπως οι φίλοι ή να πας
κόντρα στο ρεύµα. Σε µια επίσηµη επίσκεψη µπορεί να ντυθείς πιο επίσηµα.Ανάλογα πάντα
µε τις συνθήκες και το «κοινό» προσαρµόζεις καταλλήλως και την εικόνα σου.
Πλαίσιο συµπεριφοράς στο διαδίκτυο- Το άγνωστο κοινό
Το ίδιο συµβαίνει και µε το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο , όµως, τα πράγµατα είναι περίπλοκα,
γιατί απλά δεν ξέρεις ποιο είναι πραγµατικά το κοινό σου κάθε φορά που παρουσιάζεις κάτι
για τον εαυτό σου.Ακόµη κι αν σβήσεις φωτογραφίες, βίντεο , δηµοσιεύσεις ή πράγµατα που
έχεις φτιάξει εσύ , πάντα θα υπάρχει το ίχνος τους στο κυβερνοχώρο· µια φορά ανεβασµένα,
πάντα καταχωρηµένα.Ακόµη και σε µέρη που τα έχεις κάνει «ιδιωτικά» υπάρχει πάντα ένα
κοινό-«φάντασµα» που µπορεί να δει τι έχεις δηµοσιεύσει και να τα αναπαράγει όπως εκείνο
θέλει, ανεξαρτήτως των συνεπειών. Κάποιες φορές µπορεί να µην σε ενδιαφέρει υπάρχουν
φορές όµως που σε ενδιαφέρει και πολύ.
Έλεγχος της εικόνας σου στο διαδίκτυο – Εσύ και ο Άγνωστος
Αν νοµίζεις ότι θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι µόνο για τις δηµοσιεύσεις που κάνεις για τον
εαυτό σου , κάνεις µεγάλο λάθος· θα πρέπει να αρχίσεις να νοιάζεσαι και για τα σχόλια των
φίλων σου. Ας πούµε , ότι κάποιο παιδί από την παρέα σου αρχίζει να σου στέλνει µηνύµατα
για πλακίτσες που κάνατε στην παρέα, αλλά εσύ δεν θέλεις να τα µάθει όλος ο κόσµος. Θα
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Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4,
«Κοινωνική δικτύωση»», Γ΄Γυµνασίου - Λύκειο

σου άρεσε κάτι τέτοιο; Πώς θα ένιωθες αν σου επισήµαναν φωτογραφίες δικές από στιγµές
µε τους φίλους σου που θες να µείνουν µεταξύ σας;

Γίνε κι εσύ ψηφιακός expert!!!
Πάντα να αναζητάς τις ρυθµίσεις του λογαριασµού και του προσωπικού απορρήτου σε blog
και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεσαι. Έτσι θα έχεις µια σχετική ασφάλεια για
το ποιος βλέπει τις δηµοσιεύσεις σου και ποιος όχι.
Πάντα να σκέφτεσαι και το κοινό-«φάντασµα» όταν δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο, γιατί δεν
µπορείς να είσαι πάντα ασφαλής στο διαδίκτυο.
Να επιβλέπεις επίσης και τα σχόλια των άλλων για σένα και τι αρχεία σχετικά µε σένα
ανεβάζουν.
Πάντα να διαβάζεις τους κανονισµούς χρήσης των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών
στις σελίδες που επισκέπτεσαι . Έτσι θα ξέρεις σε έναν βαθµό πώς µπορούν να
χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες σου.

Αφού τελειώσει αυτή η δραστηριότητα, ακολουθεί η επόµενη και τελευταία
δραστηριότητα αυτού του τοµέα, η άσκηση « Παίρνοντας σωστές αποφάσεις».
Σε αυτήν την δραστηριότητα δίνεται έµφαση σε µια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση
για τους έφηβους χρήστες του διαδικτύου: την σεξουαλική παρενόχληση από
ενήλικους άγνωστους συνοµιλητές. Αφού δοθούν κάποιες ερωτήσεις προς συζήτηση,
παρατίθενται συµβουλές προφύλαξης από περίεργες συναναστροφές µε ενηλίκους
στο διαδίκτυο.

165

∆ραστηριότητα Νο.5«Παίρνοντας σωστές αποφάσεις», Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 4
«Κοινωνική δικτύωση», ηλικία µαθητών 15-18 έτη (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Για να δούµε…
πόσο ξεφτέρι
είσαι;

»

Οι περισσότεροι ενήλικοι που παρενοχλούν σεξουαλικά επιλέγουν παιδιά για στόχους
τους.
Σωστό

Λάθος

Τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά στο διαδίκτυο είναι συχνά βίαια και µπορεί να
απαγάγουν τους στόχους τους.
Σωστό

Λάθος

Επιτήδειοι που παρενοχλούν σεξουαλικά έφηβους συχνά προσποιούνται οι ίδιοι ότι είναι
έφηβοι για να τους προσεγγίσουν.
Σωστό

Λάθος

Ενήλικοι που εκφράζουν την αγάπη σε εφήβους στο διαδίκτυο µάλλον επιδιώκουν το
σεξ κι όχι την αγάπη.
Σωστό

Λάθος

Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µιλούν για σεξ µε τους στόχους τους µέχρι
να συναντηθούν προσωπικά.
Σωστό

Λάθος

Έφηβοι που συναντούν άτοµα από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα µε στόχο το σεξ
συχνά αναφέρουν αισθήµατα αγάπης και εγγύτητας.
Σωστό

Λάθος

Η δηµοσίευση ιδιωτικών δεδοµένων από εφήβους στο διαδίκτυο αυξάνει τις
πιθανότητες να γίνουν στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης.
Σωστό

Λάθος
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∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4,
«Κοινωνική δικτύωση»» , Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο

Η συνοµιλία για θέµατα γύρω από το σεξ µε άτοµα γνωστά µόνο στο διαδίκτυο θέτει
τους εφήβους σε υψηλότερο κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης.
Σωστό

Λάθος

Έφηβοι που ανεβάζουν προκλητικές φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο έχουν µεγαλύτερες
πιθανότητες να δεχθούν σχόλια σεξουαλικού περιεχοµένου.
Σωστό

Λάθος

Η αποστολή προκλητικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει στην έκθεση
των φωτογραφιών αυτών σε ανεπιθύµητους χρήστες.
Σωστό

Λάθος

Η χρήση του Η/Υ µε στόχο την σεξουαλική παρενόχληση εφήβου από ενήλικο είναι
παράνοµη.
Σωστό

Λάθος

Τι πραγµατικά συµβαίνει……

1. Οι περισσότεροι ενήλικοι που παρενοχλούν σεξουαλικά επιλέγουν παιδιά για
στόχους τους. Λάθος.Τέτοια άτοµα συνήθως προτιµούν άτοµα της ηλικίας σου για
να κάνουν σχέση.

2. Τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά στο διαδίκτυο είναι συχνά βίαια και
µπορεί να απαγάγουν τους στόχους τους. Λάθος. Συνήθως τα βίαια άτοµα έχουν
δυσκολίες διαβίωσης µε τους γύρω του και δεν ξέρουν να κάνουν σχέσεις στον
πραγµατικό κόσµο και δεν προσεγγίζουν άλλα άτοµα ούτε στο διαδίκτυο.

3. Επιτήδειοι που παρενοχλούν σεξουαλικά έφηβους συχνά προσποιούνται οι ίδιοι ότι
είναι έφηβοι για να τους προσεγγίσουν.Λάθος. Οι ενήλικοι συνήθως φανερώνουν
την πραγµατική τους ηλικία στους εφήβους.

4. Ενήλικοι που εκφράζουν την αγάπη σε εφήβους στο διαδίκτυο µάλλον επιδιώκουν
το σεξ κι όχι την αγάπη. Σωστό. Προκειµένου να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του
έφηβοι, οι ενήλικοι ακούν τα προβλήµατά του , τον συµβουλεύουν και ακόµη και
δώρα µπορούν να στείλουν.

5. Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µιλούν για σεξ µε τους στόχους τους
µέχρι να συναντηθούν προσωπικά.Λάθος. Συνήθως οι έφηβοι που συναντούν
ενήλικες από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα, ξέρουν ότι θα επακολουθήσει και η
σεξουαλική πράξη. Όµως, να ξέρεις: η σεξουαλική πράξη µεταξύ ενός ενήλικου µε
άτοµα κάτω των 18 είναι παράνοµη.
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Φύλλο δραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 4,
«Κοινωνική δικτύωση», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)

6. Έφηβοι που συναντούν άτοµα από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα µε στόχο το
σεξ συχνά αναφέρουν αισθήµατα αγάπης και εγγύτητας Σωστό. Ακόµη κι οι
ενήλικοι µπορεί να τρέφουν συναισθήµατα αγάπης για τον/την έφηβο/η , αλλά είναι
πολύ µεγαλύτεροι και πιο έµπειροι σχετικά µε το σεξ . Μπορούν , εποµένως, να
οδηγήσουν τους έφηβους σε πράξεις ανάρµοστες για την ηλικία τους. Για αυτό η
σεξουαλική πράξη µεταξύ ενηλίκου κι έφηβου έχει κριθεί παράνοµη.

7. Η δηµοσίευση ιδιωτικών δεδοµένων από εφήβους στο διαδίκτυο αυξάνει τις
πιθανότητες να γίνουν στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης.Λάθος. Από µόνη της η
διαρροή προσωπικών δεδοµένων δεν αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς οι ενήλικοι στην
αναζήτηση στόχου δεν εστιάζουν στις ιδιωτικές πληροφορίες του εφήβου. Η
προθυµία του/ης εφήβου/ης και η διαρροή ιδιωτικών δεδοµένων αυξάνουν τις
πιθανότητες σεξουαλικής παρενόχλησης.

8. Η συνοµιλία για θέµατα γύρω από το σεξ µε άτοµα γνωστά µόνο στο διαδίκτυο
θέτει τους εφήβους σε υψηλότερο κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης. Σωστό. Η
συζήτηση θεµάτων γύρω από το σεξ µπορεί να ωθήσει τους ενήλικους σε
παρότρυνση για εµπλοκή σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Προσοχή· η συζήτηση
γύρω από άλλα θέµατα είναι οκ, αλλά οι αλλαγές από άλλα θέµατα στο σεξ είναι µια
ένδειξη που δεν πρέπει να αγνοήσεις.

9. Έφηβοι που ανεβάζουν προκλητικές φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο έχουν
µεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν σχόλια σεξουαλικού περιεχοµένου. Σωστό.
Με την δηµοσίευση προκλητικών φωτογραφιών είναι σαν να προσκαλείς αγνώστους
να σε πειράξουν και να σου γράφουν περίεργα, ακόµη και τροµακτικά,
µηνύµατα.Κάποιο είναι ενήλικοι, αλλά είναι έφηβοι.

10. Η αποστολή προκλητικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει στην
έκθεση των φωτογραφιών αυτών σε ανεπιθύµητους χρήστες.Σωστό.Η διακίνηση
φωτογραφιών ανηλίκων σε προκλητικές στάσεις κατηγοριοποιείται ως διακίνηση
υλικού παιδικής πορνογραφίας και τιµωρείται από το νόµο. Για αυτό, ιδιαίτερα
προσωπικές σου φωτογραφίες καλύτερα να τις κρατάς όντως προσωπικές.

11. Η χρήση του Η/Υ µε στόχο την σεξουαλική παρενόχληση εφήβου από ενήλικο είναι
παράνοµη.

Σωστό.Η

στοχοποίηση

ανηλίκου

µε

σκοπό

την

σεξουαλική

εκµετάλλευση, ακόµη κι αν ο έφηβος έχει συναινέσει, είναι παράνοµη και τιµωρείται
από το νόµο.
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Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο
Νο.5 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης
4, «Κοινωνική δικτύωση»,
τύωση», Γ΄ΓυµνασίουΓ΄Γυµνασίου Λύκειο
Για σκέψου…..

Τι είναι φυσιολογικό να συµβαίνει;

Πότε τα πράγµατα αρχίζουν να πάνε στραβά;

Όταν τα άτοµα εισέρχονται στην φάση της ήβης,
ήβης
δηλαδή βιώνουν τις σωµατικές κι ορµονικές
αλλαγές,αρχίζουν
αλλαγές
αρχίζουν να εκδηλώνουν προτίµηση προς
το αντίθετο φύλο· είναι φυσικό να θέλεις να κάνεις
κι εσύ σχέση, αφού είσαι έφηβος
έφηβος. Η προσδοκία για
έλξη και τα πονηρά σχόλια
σχόλια… πάνε πακέτο!Αλλά
πακέτο Αλλά ,
πρόσεξε µια σηµαντική λεπτοµέρεια: τα πειράγµατα
γίνονται από άτοµα της ίδιας ηλικίας, ίδιων περίπου
ενδιαφερόντων κι ωριµότητας
ωριµότητας, οπότε τέτοιου είδους
σχόλια επιτρέπονται γιατί και ο αποστολέας
οστολέας κι ο
αποδέκτης των µηνυµάτων είναι συνοµήλικοι.
συνοµήλικοι

Φυσικά η εµπλοκή των εφήβων σε µια
σεξουαλική σχέση µε έναν ενήλικο είναι εξαρχής
προβληµατική , διότι
διότι, ακόµη κι αν ο έφηβος
συµφωνεί, η κατανοµή δύναµης,
συµφωνεί
δύναµης κύρους κι
εξουσίας δεν είναι ίδια. Ο ενήλικος ασκεί
καταλυτική επιρροή στον έφηβο καθ
καθώς είναι
µεγαλύτερος και πιο έµπειρος.
έµπειρος Επίσης
Επίσης, οι έφηβοι
µπορούν να παρακινηθούν πολύ εύκολα σε
πράξεις που είναι ανάρµοστες κι επικίνδυνες για
την ηλικία τους , δηµιουργώντας τους ψυχικά
τραύµατα. Για αυτό η σεξουαλική σχέση
ενήλικου-εφήβου
εφήβου έχει κριθεί παράνοµη

Και µε το διαδίκτυο , τι γίνεται;
Μπορεί η προκλητική συµπεριφορά
συµπεριφορά, η «καυτές
καυτές « φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα και
η συζήτηση για το σεξ µε άγνωστους να σου ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση
αυτοπεποίθηση.
Ξανασκέψου
σκέψου το όµως : αυτές οι συµπεριφορές σε βάζουν σε κίνδυνο να δεχτείς σχόλια
που δεν θα ήθελες µε τίποτα να τα διάβαζες στη ζωή σου
σου.Μπορεί
Μπορεί να µην συµβεί µε την
πρώτη , µπορεί να κάνεις µια σχέση που πιστεύεις ότι σε καλύπτει συναισθηµατικά
συναισθηµατικά.
Αξίζει όµως την
ην εκµετάλλευση , τις ανάρµοστες προσκλήσεις και πράξεις που δεν θα
ήθελες να κάνεις ποτέ;
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1.5. Παρουσίαση ενότητας 1 Τοµέα εστίασης 5 « ∆ιαδικτυακές επαφές»
Στη συνέχεια ακολουθεί ο τελευταίος τοµέας εστίασης της ενότητας 1 µε τίτλο «
∆ιαδικτυακές επαφές».. Χρησιµοποιώντας επιλεγµένα δραστηριότητες του τοµέα
που παρουσιάσθηκε παραπάνω, υπενθυµίζει ξανά στα παιδιά ότι πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικά στις συνοµιλίες τους στο διαδίκτυο. Περιλαµβάνει τις εξής
δραστηριότητες του προηγούµενου τοµέα: « Συνοµιλώντας µε ασφάλεια σε
σελίδες συνοµιλίας»(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού), ¨Συζητώντας στο διαδίκτυο µε
επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα»( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), «Η δική
σου εικόνα στο διαδίκτυο»( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο) και «Παίρνοντας σωστές
αποφάσεις» ( Γ΄Γυµνασίου – Λύκειο).
Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες, αρχίζοντας από αυτήν για την ∆΄Ε΄∆ηµοτικού
∆ραστηριότητα Νο.1, «Συζητώντας µε ασφάλεια σε σελίδες οµιλίας», Ενότητα 1. Τοµέας
Εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές επαφές», ηλικία µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η Μαρία είναι µαθήτρια της ∆΄∆ηµοτικού και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες για
παιδιά της ηλικίας της

σχετικά µε τα αγαπηµένα τους παιδικά, το σχολείο και τις

δραστηριότητές τους.
Στην Μαρία αρέσει πολύ να µιλά στον araxnoGR90, γιατί πάντα την βοηθά όταν έχει
προβλήµατα στο σχολείο. Μια µέρα, η Μαρία λέει στον araxnoGR90 για την µέρα της και
συγκρίνουν τα σχολεία τους.
 Μαρία : Ο διευθυντής του σχολείου µας είναι πολύ αυστηρός! Για να µπούµε και να
βγούµε από την τάξη πρέπει να στοιχηθούµε σε δυάδες!
 araxnoGR90 : Ευτυχώς, στο σχολείο µου είναι καλύτερα τα πράγµατα… Σε ποιο
σχολείο πηγαίνεις;
 Μαρία : Εµµµ… είναι πολύ µεγάλο το όνοµα του σχολείου και δεν το θυµάµαι απέξω
.
 araxnoGR90: Τότε πού είναι το σχολείο σου;
Τι θα πρέπει να απαντήσει η Μαρία στην ερώτηση του araxnoGR90;

Γιατί αυτή η απάντηση είναι καλή κατά τη γνώµη σου;
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5
«∆ιαδικτυακές επαφές» , ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Παιδιά ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Είναι οκ να έχετε φίλους
στο διαδίκτυο, αρκεί να
είστε προσεκτικοί

Τι θα πρέπει να προσέξει η Μαρία;
Η Μαρία κι ο araxnoGR90 είναι φίλοι στο διαδίκτυο, αλλά δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον ,
γνωρίζεις εσύ τον κολλητό/την κολλητή σου από το σχολείο ή τη γειτονιά σου. Είναι ωραίο
να έχεις φίλους στο διαδίκτυο. Μπορείς να µιλάς για πράγµατα που σου αρέσουν µαζί τους
και δεν µπορείς να τα µοιραστείς µε τους φίλους σου. Μπορείς ακόµη να µιλάς και για τα
προβλήµατά σου που δεν θέλεις να τα πεις σε κανέναν άλλο. Όµως….. πόσο καλά γνωρίζεις
τους φίλους σου στο διαδίκτυο; Ξέρεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι; Ξέρεις αν είναι της ίδιας
ηλικίας µε σένα;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν ξέρεις τίποτα σίγουρο για τους φίλους σου στο διαδίκτυο.
Αυτό κάνει τους φίλους σου στο διαδίκτυο να διαφέρουν από τους κολλητούς σου
καθηµερινά. Τους κολλητούς σου τους βλέπεις κάθε µέρα, ξέρεις πολλά για αυτούς και
µπορεί να τους εµπιστευτείς. Οι φίλοι στο διαδίκτυο όµως είναι άτοµα που δεν ξέρεις· για
αυτό είναι καλό να τους µιλάς όπως κάνεις µε αγνώστους καθηµερινά: µην δίνεις προσωπικές
πληροφορίες,χωρίς να ρωτάς κάποιον ενήλικο.
Σελίδες Οµιλίας µόνο για παιδιά: Αν θέλεις να κάνεις φίλους στο διαδίκτυο, µια πολύ καλή
κίνηση είναι να προσπαθήσεις να τους βρεις σε σελίδες για την ηλικία σου. Σε σελίδες για
παιδιά υπάρχουν οι λεγόµενοι επόπτες. Οι επόπτες συνήθως είναι ενήλικα άτοµα που
βοηθούν τα παιδιά να συζητάνε µεταξύ τους και να σταµατούν άσχηµα σχόλια , τσακωµούς
και επικίνδυνους τύπους. Επίσης, οι επόπτες υπάρχουν για να τηρούνται κι οι κανόνες καλής
συµπεριφοράς µεταξύ των παιδιών –µελών.
Ας θυµηθούµε ποιες είναι οι πληροφορίες που ∆ΕΝ πρέπει να δίνουµε:
Το ονοµατεπώνυµο
Τη διεύθυνση του σπιτιού
Το όνοµα του σχολείο και τη διεύθυνσή του
Τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,κωδικοί
∆ιεύθυνση εργασίας µαµάς ή µπαµπά και ..
Φωτογραφίες , φυσικά!
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Φύλλο δραστηριότητας 3
Πότε είσαι έτοιµος/έτοιµη να δώσεις πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο; Έλεγξε την
παρακάτω λίστα:

Οι γονείς µου µού επιτρέπουν να µπεις στο διαδίκτυο και να στείλεις µηνύµατα σε
σελίδες οµιλίας.
Μπαίνω µόνο σε σελίδες για την ηλικία σου που έχουν επόπτες
Ποτέ δεν απαντώ σε µηνύµατα κάποιου που δεν τον γνωρίζω και στην καθηµερινή
µου ζωή.
Επιλέγω ψευδώνυµα που δεν δίνουν προσωπικές πληροφορίες σε άγνωστα άτοµα.
Ξέρω ποιες είναι ιδιωτικές πληροφορίες και ποιες όχι.
∆εν δίνω ιδιωτικές πληροφορίες όταν είµαι στο ∆ιαδίκτυο.
∆εν απαντώ σε ερωτήσεις που µε κάνουν να νιώθω άβολα.
Αν µε ενοχλήσει κάποιος, βγαίνω από την σελίδα και το λέω αµέσως στη µαµά και
στο µπαµπά µου.
Ποτέ δεν συναντώ κάποιο άτοµο από το ∆ιαδίκτυο χωρίς να είναι η µαµά ή ο
µπαµπάς µαζί µου.
Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα
«Συζητώντας στο διαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα» για τις
τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα»
Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές επαφές», ηλικία µαθητών 11-14 έτη
(ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η Κατερίνα είναι 12 χρονών και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες σχετικά µε το
αγαπηµένο της είδος µουσικής,τη χιπ χοπ. Κάποια µέρα, όταν ήταν σε µια από αυτές τις
σελίδες , άρχισε να µιλά µε τον 2pac@hiphop για την χιπ χοπ. Μετά από λίγη ώρα, όµως , η
συζήτηση άλλαξε θέµα· από την χιπ χοπ ο 2pac@hiphop άρχισε να φλερτάρει την Κατερίνα.
2pac@hihop:Για πες, πώς είσαι εµφανισιακά;
Κατερίνα:Ε… είµαι αρκετά γλυκιά και χαριτωµένη…
2pac@hiphop: ∆ηλαδή , για πες µου, τι χρώµα είναι τα µαλλιά σου;
Κατερίνα: Καστανά. Μου αρέσει να τα πιάνω πλεξούδες µε χρωµατιστά λαστιχάκια.
2pac@hiphop: Θέλεις να «καλωδιοθούµε»; Άντε, άνοιξε την κάµερά σου να σε δω.
Η Κατερίνα αρχίζει να νιώθει άβολα. Με το «καλωδίωµα» και την κάµερα ξέρει ότι πολλοί
χρήστες εννοούν την ανταλλαγή µηνυµάτων µε σεξουαλικό περιεχόµενο µέσω του
διαδικτύου.
2pac@hiphop: Λυπάµαι , αλλά θα πρέπει να κλείσω το chat.Ήρθε ένας παλιός συµµαθητής
µου από το Λύκειο. Τα λέµε.
Η Κατερίνα άρχισε να νιώθε ένα έντονο σφίξιµο στο στοµάχι..
Ποιο γεγονός έκανε την Κατερίνα να νιώθει άβολα κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε τον
2pac@hiphop;
Ο Αλέξανδρος είναι 13 ετών και θα έλεγε κανείς ότι είναι «εξπέρ» στα διαδικτυακά
παιχνίδια. Του αρέσουν ιδιαίτερα τα παιχνίδια ρόλων , στα οποία χρησιµοποιούνται
στρατηγικές και οι παίκτες συνοµιλούν µεταξύ τους.Κάθε φορά που µπαίνει , συναντά
συνέχεια τον ίδιο παίχτη , καθώς ξέρει πολύ καλά τον ήρωά του· µια µέρα αυτός ο παίκτης
του ζητά την διεύθυνσή του για να του στείλει ένα βιβλίο µε συµβουλές για το παιχνίδι. Ο
Αλέξανδρος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Πρέπει ο Αλέξανδρος να δώσει την διεύθυνσή του σε κάποιον τελείως άγνωστο;
Πότε ο Αλέξανδρος θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί;
Πώς θα µπορούσε να απαντήσει ο Αλέξανδρος ώστε να µην διατρέχει κανένα κίνδυνο;
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές
επαφές» , ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Σκέψου Καλά!!!!
Φύλλο δραστηριότητας 2

Το να µιλάς µε κάποιον στο διαδίκτυο, είτε σε σελίδες συζήτησης είτε µε άµεσα µηνύµατα,
είναι ένας ωραίος τρόπος ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε θέµατα που σου αρέσουν, ακόµη
και να κρατάς επαφή µε συγγενείς που δεν βλέπεις κάθε µέρα. Όµως επειδή τα άτοµα µιλάς
στο διαδίκτυο και δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου είναι άγνωστα, πάντα να κρατάς µια
επιφυλακτική στάση.
Ακόµη και το φλερτ είναι φυσιολογικό, όταν γίνεται µεταξύ ατόµων που γνωρίζονται στην
καθηµερινότητα. Αλλά τι γίνεται µε τους χρήστες του διαδικτύου; Ακόµη και µε γνωστούς
σου

µπορεί να νιώσεις άβολα µιλώντας µέσα από µια κάµερα- πόσο µάλλον µε

αγνώστους.Αυτό συµβαίνει γιατί ,µέσω του διαδικτύου, ο καθένας µπορεί να πει πράγµατα
που δεν θα έλεγε στον πραγµατικό κόσµο . Αν ποτέ νιώσεις άβολα ή ότι ο συνοµιλητής σου
σε προσβάλλει µε την στάση του, τότε προτίµησε να αποχωρήσεις από τη συζήτηση από το
να κάνεις κάτι άβολο για σένα.
Επίσης , το φλερτ στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει επικίνδυνο και για έναν άλλο λόγο: ο
συνοµιλητής σου µπορεί να σου λέει ψέµατα. Αφού δεν έχετε συναντηθεί πρόσωπο µε
πρόσωπο, δεν είσαι σίγουρος αν είναι όντως συνοµίληκός ή συνοµίληκή σου· υπάρχουν
πολλοί ενήλικοι που µιλούν µε παιδιά , χωρίς αυτά να γνωρίζουν ότι τους λένε ψέµατα.Αν
κάποιο άγνωστο άτοµο µε το οποίο µιλάς στο διαδίκτυο σου ζητήσει τη διεύθυνσή σου, να
κρατήσεις επιφυλακτική στάση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να είναι εντάξει να δώσεις
κάτι τόσο προσωπικό, σε αυτήν την περίπτωση ποτέ µην δώσεις στοιχεία χωρίς να ζητήσεις
την άδεια των γονέων σου.

 Να επισκέπτεσαι σελίδες για την ηλικία σου που ξέρεις ότι υπάρχει επιτήρηση.
 Χρησιµοποίησε την υπηρεσία µπλοκαρίσµατος οµιλίας µε άτοµα που σε
κάνουν να νιώθεις άβολα.
 Αν κάποιος σε ενοχλεί, µίλησε µε τους γονείς σου ή το δάσκαλό σου.
 Αν θες να συναντήσεις έναν διαδικτυακό φίλο πρόσωπο µε πρόσωπο, µην πας
ποτέ χωρίς κάποιον ενήλικο που εµπιστεύεσαι.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Η δική σου εικόνα στο διαδίκτυο», Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 5
«∆ιαδικτυακές επαφές», ηλικία µαθητών 15-18 έτη (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα 1
Είσαι ιδιοκτήτης καλοκαιρινής καφετέριας σε µια πολυσύχναστη παραλία και ψάχνεις για
υπαλλήλους µερικής απασχόλησης.Βγάζεις ανακοίνωση στην οποία ζητάς άτοµα 14-17 ετών
για µερική απασχόληση τα απογεύµατα και τουλάχιστον µια συστατική επιστολή από
προηγούµενο εργοδότη.Αφού αφισοκολλήσεις την ανακοίνωση , ξαφνικά σου περνά από το
µυαλό : « Θα ήταν ιδιαίτερα έξυπνο να βάλω και µια ανακοίνωση στο διαδίκτυο , µπορεί να
βρω περισσότερα στοιχεία για τους υποψηφίους».
Πού νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να ψάξεις; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα σε έπειθαν να
µην προσλάβεις κάποιον;
Παράδειγµα 2
Έχεις φτάσει στην ηλικία που µπορείς να δηµιουργήσεις προφίλ σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης . Προσπαθείς να φτιάξεις όσο το δυνατόν το πιο «κουλ» προφίλ , µε αποτέλεσµα
να σου κάνουν πολλά άτοµα αιτήµατα φιλίας. Μια µέρα βλέπεις ότι σου έχει κάνει αίτηµα
φιλίας κι η .. µαµά σου αφού έφτιαξε δικό της προφίλ! Πώς νιώθεις; Νοµίζεις ότι πρέπει να
την αποδεχτείς ως φίλη στο κοινωνικό δίκτυό σου; Αιτιολόγησε την σκέψη σου
Παράδειγµα 3
Έχεις προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο και γνωρίζεις αρκετά καλά πώς να αλλάξεις τις ρυθµίσεις
απορρήτου. Έχεις ρυθµίσει τα άλµπουµ έτσι ώστε µόνο οι φίλοι να µπορούν να δουν τις φωτό
σου. Μια µέρα όµως ανακαλύπτεις ότι κάποιος από την παρέα σου έχει αντιγράψει µια
«υπέροχη» φωτογραφία σου- στην οποία κοιµάσαι και σου έχουν βάλει αφρό γύρω από το
στόµα- και την έχει κοινοποιήσει στο προφίλ του.
Τι αισθάνεσαι µετά από την κοινοποίηση αυτή; Νοµίζεις ότι θα έχει επιπτώσεις στην δική
σου δικτύωση κι αν ναι τι ακριβώς;
Παράδειγµα 4
Είσαι υπάλληλος σε ένα Πανεπιστήµιο. Κάθε χρόνο,πριν από τις Πανελλαδικές και την
υποβολή των µηχανογραφικών, το ίδρυµα στο οποίο δουλεύεις προσφέρει κάποιες θέσεις
υποδοχής µαθητών , ώστε να δουν αν το Πανεπιστήµιο αυτό τους αρέσει ως δοµή για τις
σπουδές τους. Έχεις κληθεί να επιλέξεις κάποιους µαθητές για αυτές τις θέσεις.
Τι θα ήθελες να ξέρεις για αυτούς ; Τι θα µπορούσες να µάθεις για αυτούς από το διαδίκτυο;

175

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές επαφές»,
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο
Φύλλο δραστηριότητας 2
Παράδειγµα 5
Είσαι διευθυντής ενός σχολείου κι αναρωτιέσαι τι σχόλια γράφονται για αυτό στο διαδίκτυο.
Μπαίνεις στο google και γράφεις το όνοµα του σχολείου σου. ∆ιαβάζεις ό,τι έχει γραφτεί για
αυτό από αξιολογήσεις καθηγητών µέχρι και σχόλια σχετικά µε την δικτύωση του σχολείου
µε άλλα σχολεία.
Τι σχόλια νοµίζεις ότι θα σε πείραζαν; Τι θα έκανες για αυτά;

Παράδειγµα 6
Είσαι πρωτοετής φοιτητής/τρια και έχεις προφίλ στο facebook εδώ και λίγους µήνες. Μια
µέρα , καθώς συνδέεσαι στο προφίλ σου, βλέπεις αίτηµα φιλίας από τον/την ξαδέλφη
σου.∆εν θέλεις να τον/την πληγώσεις, αλλά απορρίπτεις το αίτηµά του.
Ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι λόγοι που δεν θες τον /την ξάδελφο/η σου να δει το προφίλ
σου;

Τι θα µπορούσες να κάνεις…..
Παράδειγµα 1- Ιδιοκτήτης παραλιακής καφετέριας
Κάθε ιδιοκτήτης µαγαζιού θέλει

να έχει αξιόπιστους και τίµιους υπάλληλους που θα

συµπεριφέρονται καλά στους πελάτες και θα είναι ευγενικοί µε τους ανήλικους. Για αυτό η
αναζήτηση προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες για τυχόν παραβατική συµπεριφορά,
τρόπος γραφής κι επικοινωνίας στο διαδίκτυο-αν χρησιµοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο- και οι
φωτογραφίες που ανεβάζει κάποιος υποψήφιος δίνουν µια γενικά αλλά αρκετά κατατοπιστική
εικόνα για την καταλληλότητά του στον πιθανό ιδιοκτήτη.
Παράδειγµα 2- ∆ηµιουργία προφίλ
Η µητέρα σου µε τη στάση της δείχνει ότι ανησυχεί και νοιάζεται για πράγµατα που κάνεις ,
για τα οποία εκείνη δεν έχει έλεγχο. Από την άλλη , κι εσύ δικαιούσαι στιγµές πολύ
προσωπικές που δεν θέλεις κανείς, ακόµη κι οι γονείς σου, να επεµβαίνουν σε αυτές.
Λοιπόν… τι νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να απαντήσεις στη µητέρα σου;
Παράδειγµα 3- ∆ηµοσίευση φωτογραφιών
Οτιδήποτε δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο µπορεί να βρεθεί, να αναπαραχθεί άπειρες φορές και
ακόµη και να κλαπεί. Ακόµη κι αν µόνο οι φίλοι σου γνωρίζουν τι ανεβάζεις , µπορεί όπως
στο παράδειγµα, κάποιος να δηµοσιοποιήσει κάτι που δεν θες να δει κανείς άλλος!!Μήπως
θα έπρεπε να ξανασκεφτείς τι να ανεβάσεις στο προφίλ σου;
Παράδειγµα 4-Υπάλληλος σε Πανεπιστήµιο
Όντως οι υπάλληλοι σε δηµόσιες υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα να κοιτάζουν κοινωνικά
προφίλ κι οι ιστοσελίδες , αλλά η αναζήτηση πληροφοριών από το facebook είναι
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Φύλλο δραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα
«∆ιαδικτυακές επαφές» , Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

εστίασης

ικανοποιητικό και αποκλειστικό κριτήριο για να επιλεγεί ένας µαθητής για την επίσκεψη
αυτή; Αιτιολόγησε την σκέψη σου.
Παράδειγµα 5- ∆ιευθυντής σχολείου
Ας υποθέσουµε ότι τελικά ο διευθυντής διαβάζει τα σχόλια των µαθητών του για τους
εκπαιδευτικούς και το ίδιο το σχολείο ως δοµή. Πώς αυτά τα σχόλια µπορούν να επηρεάσουν
την φήµη του σχολείου και τις σχέσεις των µελών του;Είναι σωστό ο διευθυντής να διαβάζει
σχόλια των µαθητών του για το σχολείο και να επιβάλλει τυχόν κυρώσεις στα άτοµα που τα
έγραψαν; Αιτιολόγησε την άποψή σου.

Παράδειγµα 6- Φοιτητής
Σκέψου ότι το µικρό σου ξαδελφάκι σου στέλνει αίτηµα φιλίας στο facebook .Τι θα του
έδειχνες και τι όχι; Τώρα σκέψου ότι είσαι ο φοιτητής του παραδείγµατος : τι λόγο θα είχες
ώστε να µην αφήσεις το µικρότερο συγγενή σου να δει το προφίλ σου και τους φίλους σου;
Μήπως θεωρείς ότι κάποια πράγµατα που δηµοσιεύεις δεν πρέπει να τα δουν άλλοι πέρα από
τους συνοµηλίκους σου;
Τι θα πρέπει να θυµάσαι..
Πλαίσιο και συµπεριφορά
Κατά την εφηβεία είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι θέλεις να σε προσέξουν οι άλλοι.
∆ηµιουργείς µια συγκεκριµένη εικόνα για τον εαυτό σου και την αλλάζεις ανάλογα µε το
πλαίσιο δράσης σου και µέσα από αυτό προσπαθείς να ανακαλύψεις ποιος είσαι και τι θέλεις
να γίνεις. Στο σχολείο , είναι πολύ πιθανόν να διαλέξεις να ντυθείς όπως οι φίλοι ή να πας
κόντρα στο ρεύµα. Σε µια επίσηµη επίσκεψη µπορεί να ντυθείς πιο επίσηµα.Ανάλογα πάντα
µε τις συνθήκες και το «κοινό» προσαρµόζεις καταλλήλως και την εικόνα σου.
Πλαίσιο συµπεριφοράς στο διαδίκτυο- Το άγνωστο κοινό
Το ίδιο συµβαίνει και µε το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο , όµως, τα πράγµατα είναι περίπλοκα,
γιατί απλά δεν ξέρεις ποιο είναι πραγµατικά το κοινό σου κάθε φορά που παρουσιάζεις κάτι
για τον εαυτό σου.Ακόµη κι αν σβήσεις φωτογραφίες, βίντεο , δηµοσιεύσεις ή πράγµατα που
έχεις φτιάξει εσύ , πάντα θα υπάρχει το ίχνος τους στο κυβερνοχώρο· µια φορά ανεβασµένα,
πάντα καταχωρηµένα.Ακόµη και σε µέρη που τα έχεις κάνει «ιδιωτικά» υπάρχει πάντα ένα
κοινό-«φάντασµα» που µπορεί να δει τι έχεις δηµοσιεύσει και να τα αναπαράγει όπως εκείνο
θέλει, ανεξαρτήτως των συνεπειών. Κάποιες φορές µπορεί να µην σε ενδιαφέρει υπάρχουν
φορές όµως που σε ενδιαφέρει και πολύ.
Έλεγχος της εικόνας σου στο διαδίκτυο – Εσύ και ο Άγνωστος
Αν νοµίζεις ότι θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι µόνο για τις δηµοσιεύσεις που κάνεις για τον
εαυτό σου , κάνεις µεγάλο λάθος· θα πρέπει να αρχίσεις να νοιάζεσαι και για τα σχόλια των
φίλων σου. Ας πούµε , ότι κάποιο παιδί από την παρέα σου αρχίζει να σου στέλνει µηνύµατα
για πλακίτσες που κάνατε στην παρέα, αλλά εσύ δεν θέλεις να τα µάθει όλος ο κόσµος. Θα
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Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές
επαφές» , Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

σου άρεσε κάτι τέτοιο; Πώς θα ένιωθες αν σου επισήµαναν φωτογραφίες δικές από στιγµές
µε τους φίλους σου που θες να µείνουν µεταξύ σας;

Γίνε κι εσύ ψηφιακός expert!!!
Πάντα να αναζητάς τις ρυθµίσεις του λογαριασµού και του προσωπικού απορρήτου σε blog
και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεσαι. Έτσι θα έχεις µια σχετική ασφάλεια για
το ποιος βλέπει τις δηµοσιεύσεις σου και ποιος όχι.
Πάντα να σκέφτεσαι και το κοινό-«φάντασµα» όταν δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο, γιατί δεν
µπορείς να είσαι πάντα ασφαλής στο διαδίκτυο.
Να επιβλέπεις επίσης και τα σχόλια των άλλων για σένα και τι αρχεία σχετικά µε σένα
ανεβάζουν.
Πάντα να διαβάζεις τους κανονισµούς χρήσης των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών
στις σελίδες που επισκέπτεσαι . Έτσι θα ξέρεις σε έναν βαθµό πώς µπορούν να
χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες σου.

Στη συνέχεια ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα του τοµέα εστίασης 5
« ∆ιαδικτυακές επαφές» και της ενότητας 1, µε τίτλο « Παίρνοντας αποφάσεις»
(Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Παίρνοντας σωστές αποφάσεις», Ενότητα 1. Τοµέας Εστίασης 5
«∆ιαδικτυακές επαφές», ηλικία µαθητών 15-18 έτη (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Για να δούµε…
πόσο ξεφτέρι
είσαι;

Ηµεροµηνία:

Οι περισσότεροι ενήλικοι που παρενοχλούν σεξουαλικά επιλέγουν παιδιά για στόχους
τους.
Σωστό

Λάθος

Τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά στο διαδίκτυο είναι συχνά βίαια και µπορεί να
απαγάγουν τους στόχους τους.
Σωστό

Λάθος

Επιτήδειοι που παρενοχλούν σεξουαλικά έφηβους συχνά προσποιούνται οι ίδιοι ότι είναι
έφηβοι για να τους προσεγγίσουν.
Σωστό

Λάθος

Ενήλικοι που εκφράζουν την αγάπη σε εφήβους στο διαδίκτυο µάλλον επιδιώκουν το
σεξ κι όχι την αγάπη.
Σωστό

Λάθος

Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µιλούν για σεξ µε τους στόχους τους µέχρι
να συναντηθούν προσωπικά.
Σωστό

Λάθος

Έφηβοι που συναντούν άτοµα από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα µε στόχο το σεξ
συχνά αναφέρουν αισθήµατα αγάπης και εγγύτητας.
Σωστό

Λάθος

Η δηµοσίευση ιδιωτικών δεδοµένων από εφήβους στο διαδίκτυο αυξάνει τις
πιθανότητες να γίνουν στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης.
Σωστό

Λάθος
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5
«∆ιαδικτυακές επαφές» , Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 2

Η συνοµιλία για θέµατα γύρω από το σεξ µε άτοµα γνωστά µόνο στο διαδίκτυο θέτει
τους εφήβους σε υψηλότερο κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης.
Σωστό

Λάθος

Έφηβοι που ανεβάζουν προκλητικές φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο έχουν µεγαλύτερες
πιθανότητες να δεχθούν σχόλια σεξουαλικού περιεχοµένου.
Σωστό

Λάθος

Η αποστολή προκλητικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει στην έκθεση
των φωτογραφιών αυτών σε ανεπιθύµητους χρήστες.
Σωστό

Λάθος

Η χρήση του Η/Υ µε στόχο την σεξουαλική παρενόχληση εφήβου από ενήλικο είναι
παράνοµη.
Σωστό

Λάθος

Τι πραγµατικά συµβαίνει……

1. Οι περισσότεροι ενήλικοι που παρενοχλούν σεξουαλικά επιλέγουν παιδιά για
στόχους τους. Λάθος. Τέτοια άτοµα συνήθως προτιµούν άτοµα της ηλικίας σου για
να κάνουν σχέση.

2. Τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά στο διαδίκτυο είναι συχνά βίαια και
µπορεί να απαγάγουν τους στόχους τους. Λάθος. Συνήθως τα βίαια άτοµα έχουν
δυσκολίες διαβίωσης µε τους γύρω του και δεν ξέρουν να κάνουν σχέσεις στον
πραγµατικό κόσµο και δεν προσεγγίζουν άλλα άτοµα ούτε στο διαδίκτυο.

3. Επιτήδειοι που παρενοχλούν σεξουαλικά έφηβους συχνά προσποιούνται οι ίδιοι ότι
είναι έφηβοι για να τους προσεγγίσουν. Λάθος. Οι ενήλικοι συνήθως φανερώνουν
την πραγµατική τους ηλικία στους εφήβους.

4. Ενήλικοι που εκφράζουν την αγάπη σε εφήβους στο διαδίκτυο µάλλον επιδιώκουν
το σεξ κι όχι την αγάπη. Σωστό. Προκειµένου να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του
έφηβοι, οι ενήλικοι ακούν τα προβλήµατά του , τον συµβουλεύουν και ακόµη και
δώρα µπορούν να στείλουν.

5. Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µιλούν για σεξ µε τους στόχους τους
µέχρι να συναντηθούν προσωπικά.Λάθος. Συνήθως οι έφηβοι που συναντούν
ενήλικες από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα, ξέρουν ότι θα επακολουθήσει και η
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Φύλλο δραστηριότητας 3

∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές επαφές» ,
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

σεξουαλική πράξη. Όµως, να ξέρεις: η σεξουαλική πράξη µεταξύ ενός ενήλικου µε
άτοµα κάτω των 18 είναι παράνοµη.

6. Έφηβοι που συναντούν άτοµα από το διαδίκτυο στην πραγµατικότητα µε στόχο το
σεξ συχνά αναφέρουν αισθήµατα αγάπης και εγγύτητας Σωστό. Ακόµη κι οι
ενήλικοι µπορεί να τρέφουν συναισθήµατα αγάπης για τον/την έφηβο/η , αλλά είναι
πολύ µεγαλύτεροι και πιο έµπειροι σχετικά µε το σεξ . Μπορούν , εποµένως, να
οδηγήσουν τους έφηβους σε πράξεις ανάρµοστες για την ηλικία τους. Για αυτό η
σεξουαλική πράξη µεταξύ ενηλίκου κι έφηβου έχει κριθεί παράνοµη.

7. Η δηµοσίευση ιδιωτικών δεδοµένων από εφήβους στο διαδίκτυο αυξάνει τις
πιθανότητες να γίνουν στόχος σεξουαλικής παρενόχλησης.Λάθος. Από µόνη της η
διαρροή προσωπικών δεδοµένων δεν αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς οι ενήλικοι στην
αναζήτηση στόχου δεν εστιάζουν στις ιδιωτικές πληροφορίες του εφήβου. Η
προθυµία του/ης εφήβου/ης και η διαρροή ιδιωτικών δεδοµένων αυξάνουν τις
πιθανότητες σεξουαλικής παρενόχλησης.

8. Η συνοµιλία για θέµατα γύρω από το σεξ µε άτοµα γνωστά µόνο στο διαδίκτυο
θέτει τους εφήβους σε υψηλότερο κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης. Σωστό. Η
συζήτηση θεµάτων γύρω από το σεξ µπορεί να ωθήσει τους ενήλικους σε
παρότρυνση για εµπλοκή σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Προσοχή· η συζήτηση
γύρω από άλλα θέµατα είναι οκ, αλλά οι αλλαγές από άλλα θέµατα στο σεξ είναι µια
ένδειξη που δεν πρέπει να αγνοήσεις.

9. Έφηβοι που ανεβάζουν προκλητικές φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο έχουν
µεγαλύτερες πιθανότητες να δεχθούν σχόλια σεξουαλικού περιεχοµένου. Σωστό.
Με την δηµοσίευση προκλητικών φωτογραφιών είναι σαν να προσκαλείς αγνώστους
να σε πειράξουν και να σου γράφουν περίεργα, ακόµη και τροµακτικά,
µηνύµατα.Κάποιο είναι ενήλικοι, αλλά είναι έφηβοι.

10. Η αποστολή προκλητικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει στην
έκθεση των φωτογραφιών αυτών σε ανεπιθύµητους χρήστες.Σωστό.Η διακίνηση
φωτογραφιών ανηλίκων σε προκλητικές στάσεις κατηγοριοποιείται ως διακίνηση
υλικού παιδικής πορνογραφίας και τιµωρείται από το νόµο. Για αυτό, ιδιαίτερα
προσωπικές σου φωτογραφίες καλύτερα να τις κρατάς όντως προσωπικές.

11. Η χρήση του Η/Υ µε στόχο την σεξουαλική παρενόχληση εφήβου από ενήλικο είναι
παράνοµη.

Σωστό.Η

στοχοποίηση

ανηλίκου

µε

σκοπό

την

σεξουαλική

εκµετάλλευση, ακόµη κι αν ο έφηβος έχει συναινέσει, είναι παράνοµη και τιµωρείται
από το νόµο.

181

Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο
Νο.1 Ενότητα 1, Τοµέα εστίασης 5 «∆ιαδικτυακές
∆ιαδικτυακές επαφές
επαφές» ,
Γ΄Γυµνασίου Λύκειο
Γ΄Γυµνασίου-

Για σκέψου…..

Τι είναι φυσιολογικό να συµβαίνει;

Πότε τα πράγµατα αρχίζουν να πάνε στραβά
στραβά;

Όταν τα άτοµα εισέρχονται στην φάση της ήβης,
ήβης
δηλαδή βιώνουν τις σωµατικές κι ορµονικές
αλλαγές,αρχίζουν
αλλαγές
αρχίζουν να εκδηλώνουν προτίµηση προς
το αντίθετο φύλο· είναι φυσικό να θέλεις να κάνεις
κι εσύ σχέση
σχέση, αφού είσαι έφηβος. Η προσδοκία
προσ
για
έλξη και τα πονηρά σχόλια
σχόλια… πάνε πακέτο!Αλλά
πακέτο Αλλά ,
πρόσεξε µια σηµαντική λεπτοµέρεια
λεπτοµέρεια: τα πειράγµατα
γίνονται από άτοµα της ίδιας ηλικίας,
ηλικίας ίδιων περίπου
ενδιαφερόντων κι ωριµότητας
ωριµότητας, οπότε τέτοιου είδους
σχόλια επιτρέπονται γιατί και ο αποστολέας κι ο
αποδέκτης
ποδέκτης των µηνυµάτων είναι συνοµήλικοι.
συνοµήλικοι

Φυσικά η εµπλοκή των εφήβων σε µια
σεξουαλική σχέση µε έναν ενήλικο είναι εξαρχής
προβληµατική , διότι, ακόµη κι αν ο έφηβος
συµφωνεί, η κατανοµή δύναµης,
συµφωνεί
δύναµης κύρους κι
εξουσίας δεν είναι ίδια. Ο ενήλικος ασκεί
καταλυτική επιρροή στον έφηβο καθώς είναι
µεγαλύτερος
ύτερος και πιο έµπειρος.
έµπειρος Επίσης
Επίσης, οι έφηβοι
µπορούν να παρακινηθούν πολύ εύκολα σε
πράξεις που είναι ανάρµοστες κι επικίνδυνες για
την ηλικία τους , δηµιουργώντας τους ψυχικά
τραύµατα. Για αυτό η σεξουαλική σχέση
ενήλικου-εφήβου
εφήβου έχει κριθεί παράνοµη

Και µε το διαδίκτυο , τι γίνεται;
γίνεται
Μπορεί η προκλητική συµπεριφορά
συµπεριφορά, η «καυτές
καυτές « φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα και
η συζήτηση για το σεξ µε άγνωστους να σου ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση
αυτοπεποίθηση.
Ξανασκέψου το όµως : αυτές οι συµπεριφορές σε βάζουν σε κίνδυνο να δεχτείς σχόλια
που δεν θα ήθελες µε τίποτα
ίποτα να τα διάβαζες στη ζωή σου
σου.Μπορεί
Μπορεί να µην συµβεί µε την
πρώτη , µπορεί να κάνεις µια σχέση που πιστεύεις ότι σε καλύπτει συναισθηµατικά
συναισθηµατικά.
Αξίζει όµως την εκµετάλλευση , τις ανάρµοστες προσκλήσεις και πράξεις που δεν θα
ήθελες να κάνεις ποτέ;

Σε αυτό το σηµείο τελειώνουν οι δραστηριότητες της ενότητας 1 και αρχίζει η
παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ενότητας 2

182

Παράρτηµα 2 Παρουσίαση της ενότητας 2
2.1 Παρουσίαση της ενότητας 2 Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες και
πνευµατική ιδιοκτησία»
Συγκεκριµένα, η ενότητα 2 αναφέρεται στους τρόπους καλής συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο, τόσο σχετικά µε τη συνοµιλία µε άλλους χρήστες αλλά και µε την
χρήση αρχείων στο διαδίκτυο.
Ξεκινά µε τον τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ο
οποίος στοχεύει να δείξει στους µαθητές αν είναι ηθικά σωστό να χρησιµοποιούν
δουλειές των άλλων ως δικές τους κατά την χρήση αρχείων από το διαδίκτυο µε
προσωπικό ή επαγγελµατικό προορισµό.
Ο τοµέας εστίασης 1 της ενότητας 2 περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: «
Είναι δικό σου;» ( Α΄∆ηµοτικού), «Ποιανού ιδιοκτησία είναι;»( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού),
« Ποιανού είναι τελικά;»( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού), «Πράττοντας το σωστό»,(∆΄Ε΄∆ηµοτικού), «Μπορείς να το κατεβάσεις» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και
«Σχετικά µε την αντιγραφή»(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).
Η παράθεση των δραστηριοτήτων αρχίζει µε την άσκηση για την Α΄∆ηµοτικού,
όπου τα παιδιά εισάγονται στην έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
∆ραστηριότητα Νο.1, «Είναι δικό σου;», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1 «Ηθικοί
κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ηλικία µαθητών 5-6 έτη (Α΄ ∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Όπως θέλεις να µην σου πειράζουν τα δικά σου πράγµατα , έτσι θα πρέπει κι εσύ να
µην πειράζεις τα πράγµατα των άλλων.
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Μετά την σύντοµη αυτή δραστηριότητα, δίνεται στους µαθητές των δύο
επόµενων τάξεων ( Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού) «Ποιανού ιδιοκτησία είναι;»

∆ραστηριότητα Νο.2, «Ποιανού ιδιοκτησία είναι ;»,Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1
«Ηθικοί κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ηλικία µαθητών 7-8 έτη (Β΄Γ΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Σκέψου για ποια από τα παρακάτω αντικείµενα/ ενέργειες χρειάζεσαι άδεια .

Ανοίγεις τον υπολογιστή

Επισκευάζεις τον υπολογιστή

Βλέπεις τους φακέλους άλλων παιδιών

Χρησιµοποιείς τον εκτυπωτή
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Φτιάχνεις

δικό

σου φάκελο
Εγκαθιστάς λογισµικό

Στέλνεις µηνύµατα στην τάξη σου

Βλέπεις τον φάκελο του δασκάλου σου

Για ποιες από τις παραπάνω ενέργειές σου πρέπει να ζητήσεις άδεια και γιατί;

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να δείξει στους µαθητές πότε επιβάλλεται και πότε
όχι να ζητούν άδεια για συγκεκριµένες ενέργειες στον Η/Υ . Αυτός ο στόχος διευρύνεται
στην επόµενη δραστηριότητα µε τίτλο « Ποιανού είναι τελικά;» ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Ποιανού είναι τελικά;», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1 «Ηθικοί
κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ηλικία µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Ο Γιάννης πάει ∆΄∆ηµοτικού και του αρέσει πολύ το κολύµπι.
Επειδή όµως πηγαίνει στο κολυµβητήριο κάθε Τρίτη, δεν
προλαβαίνει να κάνει πάντα όλες τις ασκήσεις της επόµενης
µέρας. Ένας φίλος του, ο ∆ηµήτρης, του πρότεινε να αντιγράψει
τις απαντήσεις του ,αφού του στείλει τι έχει κάνει σε µήνυµα.
Πιστεύεις ότι είναι σωστό αυτό; Εξήγησε την απάντησή σου.

Η Μαρία ψάχνει στο διαδίκτυο να βρει πληροφορίες για την σχολική
εργασία της µε θέµα την ανακύκλωση. Καθώς ψάχνει να βρει κάποια
χρήσιµη είδηση, βρίσκει µια ιστοσελίδα που έχει ό,τι τους ζήτησε η
δασκάλα να γράψουν. Η Μαρία αντιγράφει ακριβώς λέξη προς λέξη
ό,τι έχει γραφτεί στην ιστοσελίδα.Πιστεύεις ότι είναι σωστό αυτό που
έκανε η Μαρία;
Τι άλλο θα µπορούσε να είχε κάνει;

Η Χριστίνα χρησιµοποιεί πολύ το διαδίκτυο για να βρίσκει ωραίες
εικόνες. Μια µέρα βρίσκει µια πολύ ωραία ζωγραφιά . Την εκτυπώνει
και την βάζει εξώφυλλο σε µια σχολική εργασία της. Είναι σωστό αυτό;
Εξήγησε την άποψή σου.
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες
και πνευµατική ιδιοκτησία», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2

Παιδιά η αντιγραφή είναι στην απαγορευµένη ζώνη!
Όταν στο σχολείο σου ζητούν να κάνεις κάποια εργασία, περιµένουν να δουν την
δική σου άποψη. Με την αντιγραφή πληροφοριών και εργασιών των άλλων ,
καταφεύγεις στην λεγόµενη υποκλοπή. Η υποκλοπή τιµωρείται από τον νόµο.
Επιπλέον, υποτιµάς την δική σου εξυπνάδα. Το κλειδί είναι διαβάσεις τις
πληροφορίες και µετά να τις κατανοήσεις , πριν γράψεις την εργασία σου, Έτσι και
θα έχεις εξασφαλίσει την σιγουριά ότι η άποψή στηρίζεται σε έγκυρα στοιχεία και θα
είναι ολόδική σου η απάντηση. Άλλωστε, η δασκάλα/ο δάσκαλός σου έβαλε σε σένα
την εργασία , έτσι δεν είναι;
Πότε µπορώ να αντιγράψω κάτι;
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που µπορείς να αντιγράψεις την δουλειά των άλλων,
ΑΡΚΕΙ:
1) Να αναφέρεσαι στην πηγή της πληροφορίας. Για παράδειγµα βρίσκεις κάτι
για το περιβάλλον στην ιστοσελίδα http://perivallon.pblogs.gr/. Αν πάρεις κάτι
από την σελίδα αυτή και το γράψεις όπως είναι , µετά πρέπει να βάλεις και ότι
το πήρες από την ιστοσελίδα αυτή
2) Τα λόγια των άλλων τα βάζεις πάντα µέσα σε εισαγωγικά , για να δείξεις ότι
δεν είναι δικά σου
3) Όταν βάζεις εικόνες και σχεδιαγράµµατα , καλό είναι να αναφέρεις και ποιος
τα έφτιαξε.
Με αυτόν τον τρόπο µπορείς να χρησιµοποιείς το υλικό των άλλων χωρίς να
το κλέβεις από αυτούς!

Μετά την δραστηριότητα αυτή , ακλουθεί η δραστηριότητα « Πράττοντας το
σωστό». Είναι η τελευταία δραστηριότητα για τις τάξεις ∆Σ΄- Ε΄ ∆ηµοτικού.
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Πράττοντας το σωστό»
,Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ηλικία
µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
∆εν είναι ωραίο και σωστό να χτυπάς άλλα παιδιά και να τους µιλάς άσχηµα όταν
παίζετε στην παιδική χαρά και στο σχολείο. Τότε , τι γίνεται αν συναντήσεις παιδιά
στο διαδίκτυο και αρχίσεις να τους µιλάς άσχηµα;

Το να µπεις στο σπίτι κάποιου άλλου και να πειράξεις την δουλειά του και τα
πράγµατά του είναι αδίκηµα. Τότε γιατί µερικά παιδιά µπαίνουν στους φακέλους
άλλων παιδιών που έχουν στον υπολογιστή τους;

∆εν είναι ωραίο να γράφεις άσχηµα λόγια σε γκράφιτι στους τοίχους της γειτονιάς
σου. Τι γίνεται µε την χρήση άσχηµων λέξεων στο διαδίκτυο;

∆εν είναι σωστό να ανοίγεις την τσάντα των συµµαθητών σου για να χαζέψεις. Τι
γίνεται όταν βρίσκεις τον κωδικό για τον υπολογιστή ενός συµµαθητή σου και τον
ανοίγεις για να χαζέψεις;

Όταν παίρνεις ένα βιβλίο από κάποια βιβλιοθήκη, απαγορεύεται να το ζωγραφίσεις
και να σχίσεις σελίδες. Τι γίνεται µε την διαγραφή σελίδων ή και εργασιών από τον
υπολογιστή κάποιου άλλου;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί
κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Πότε κάτι δεν είναι σωστό;
Όπως όλα τα παιδιά, έτσι κι εσύ ξέρεις ότι για να προστατευτείς στον πραγµατικό
κόσµο , ακολουθείς κάποιους κανόνες. Για παράδειγµα, δεν πειράζεις άλλα παιδιά για
να µην σε πειράξουν κι αυτά .
Αυτοί οι κανόνες σωστού-λάθους που χρησιµοποιείς καθηµερινά είναι οι καλύτεροι
κανόνες και για το διαδίκτυο. Όπως δεν θέλεις να πειράζεις άλλα παιδιά στο δρόµο ή
στην τάξη, έτσι δεν πρέπει να πειράζεις κι άλλα παιδιά στο διαδίκτυο. Γιατί , να µην
χρησιµοποιήσεις λοιπόν αυτούς τους κανόνες και για τον ψηφιακό κόσµο;
Προσοχή στα πράγµατα των άλλων- Όλα τα παιδιά ξέρουν ότι δεν πειράζουµε τα
πράγµατα των άλλων χωρίς να πάρουµε την άδειά τους. Αν κάποιος συµµαθητής σου
άνοιγε την τσάντα σου και έβλεπε τα τετράδιά σου, πώς θα ένιωθες; Προφανώς θα
εκνευριζόσουν.Σκέψου ότι αυτόν τον κανόνα τον ακολουθούµε και στο
διαδίκτυο.Γιατί όπως σε σένα δεν αρέσει να σου ανοίγουν την τσάντα, έτσι και σε
άλλα παιδιά δεν τους αρέσει να τους κλέβουν τις ζωγραφιές ή τα αρχεία από τον
υπολογιστή τους.
Ποιος εγώ; Ναι, εσύ!- Όταν κάνεις µια ζαβολιά ξέρεις ότι σύντοµα θα το µάθουν οι
γονείς σου. Όταν κάνεις µια ζαβολιά στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι κανείς δεν θα το
µάθει. Κάνεις λάθος! Όταν ανακαλυφθεί η ζαβολιά , το άλλο παιδί µπορεί µε τη
βοήθεια ενός ενηλίκου να βρει ποιος τον ενοχλεί πολύ άνετα. Γιατί να µπεις σε τόσο
κόπο, φασαρία κι άγχος για µια ζαβολιά;
Κάνοντας το σωστό- Ακόµη κι αν δεν ξέρεις τι να κάνεις σχετικά µε το υλικό στο
διαδίκτυο ή γενικά µε την συµπεριφορά σου ψηφιακά , να θυµάσαι πάντα τον Χρυσό
Κανόνα:Αν ήµουν εγώ το άλλο άτοµο και µου έκλεβαν /χρησιµοποιούσαν την
δουλειά µου χωρίς την άδειά µου , πώς θα ένιωθα;
Αυτός ο κανόνας θα σε βοηθήσει να πράττεις το σωστό σε ..δύσκολες καταστάσεις!!!

Αφού τελειώσουν οι ασκήσεις για τις ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού ακολουθούν οι δύο
τελευταίες δραστηριότητες «Μπορείς να το κατεβάσεις» και « Σχετικά µε την
αντιγραφή» για τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου.
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∆ραστηριότητα Νο.5, «Μπορείς να το κατεβάσεις;»
Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ηλικία
µαθητών 11-14 έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Σε αυτήν την δραστηριότητα , τα παιδιά καλούνται να αναθεωρήσουν τις απόψεις
τους για την λήψη ψηφιακών αρχείων και να κατανοήσουν ότι όταν δεν τους δίνεται
η δυνατότητα της δωρεάν λήψης από τον δηµιουργό του αρχείου, καλό είναι να µην
επιχειρήσουν να το κατεβάσουν.
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα 1
Ο Παναγιώτης είναι 13 χρονών και είναι εξπέρ στους υπολογιστές. Του αρέσει να
ψάχνει και να βρίσκει τρόπους για να τραβά την προσοχή όταν βρίσκεται
συνδεδεµένος στο διαδίκτυο. Μια µέρα, καθώς έψαχνε πληροφορίες για τις ρυθµίσεις
του τοπικού δικτύου της πόλης του, κατάφερε να αλλάξει µια µικρή ρύθµιση σε αυτό:
« Αυτή η πόλη είναι δική ΜΟΥ!», έγραψε για πλάκα
Θεωρείς ότι ο Παναγιώτης απλώς έστησε µια πλάκα στους συντονιστές του δικτύου;
Ήταν σωστή η αλλαγή των ρυθµίσεων; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου.
Παράδειγµα 2
Η Ελπίδα και ο Γιώργος είναι συµµαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μια µέρα η
δασκάλα τους έβαλε να κάνουν µαζί την εργασία στο µάθηµα της Ιστορίας . Η
εργασία τους ήταν για τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Καθώς έψαχναν πληροφορίες για
την εργασία τους , βρήκαν µια σελίδα στο διαδίκτυο που τους ενόχλησε πάρα πολύ.
Οι χρήστες επαινούσαν τους ναζί , λέγοντας ότι είναι ήρωες και ότι καλά έκαναν που
φυλάκιζαν αθώους ανθρώπους.Οι δύο φίλοι νευρίασαν τόσο πολύ που έσπασαν τον
κωδικό κι έγραψαν στην σελίδα : « Είστε ψεύτες! Όλα όσα γράφετε είναι ψέµατα!»
Πιστεύεις ότι η Ελπίδα κι ο Γιώργος έπραξαν σωστά ή όχι;∆ικαιολόγησε την άποψή
σου.
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.5 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί
Ηθικοί κανόνες
και πνευµατική ιδιοκτησία
ιδιοκτησία», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2

Ποιανού ιδιοκτησία είναι ;
Κάθε υπολογιστής και φάκελος µέσα σε αυτόν ανήκουν σε κάποιο άτοµο ή σε κάποιο
οργανισµό . Όπως τα δικά σου ψηφιακά αρχεία ανήκουν σε σένα , έτσι δεδοµένα σε
υπολογιστές του σχολείου ανήκουν σε αυτό
αυτό. Τα άτοµα ή οι οµάδες που παραβιάζουν
την ψηφιακή ιδιοκτησία άλλων ατόµων διαπράττουν το λεγόµενο σπάσιµο αρχείων
αρχείων, ή
αλλιώς hacking.Το
Το σπάσιµο αρχείων τιµωρείται από το νόµ
νόµο,
ο καθώς παραβιάζει το
απόρρητο των προσωπικό δεδοµένων του άλλου
άλλου. Το σπάσιµο µπορεί να γίνει από
οπουδήποτε: από το σπίτι , το σχολείο
οπουδήποτε
σχολείο, την καφετέρια µε το internet.
Γιατί πολλά παιδιά σπάνε αρχεία;
αρχεία
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι απαντήσεις που περιµέν
περιµένει
ει κανείς από ένα
συνοµήλικό σου που έσπασε αρχεία είναι :
1) Ήθελα µια πρόκληση
2) Βαριόµουν και είπα να διασκεδάσω
3) Σιγά
Σιγά! Κανείς δεν το πήρε είδηση
4) Αν εγώ µπορώ να σπάσω το σύστηµά τους
τους, τότε οι επαγγελµατίες χάκερ τι θα
κάνουν µε αυτό;
5) Χάρη τους έκανα , βρήκα τις αδυναµίες τους
Ποιες είναι οι συνέπειες;
συνέπειες
Το σπάσιµο ,η
η υποκλοπή και η παραβίαση αρχείων στο διαδίκτυο είναι
πραγµατικά ένα φαινόµενο –ντόµινο.
ντόµινο Τα τουβλάκια αυτά , µόλις ρίξεις ένα ,
πέφτουν όλα µαζί
µαζί. Ακριβώς το ίδιο µπορεί να συµβεί σε µια σελίδα.
σελίδα Πρώτα τα
αρχεία των χρηστών καταστρέφονται ,µε
µε απ
αποτέλεσµα
οτέλεσµα να µην έχουν πρόσβαση οι
χρήστες. Οι διαχειριστές χάνουν κι αυτοί
χρήστες
αυτοί, αφού – σε περίπτωση που οι σελίδες
σχετίζονταν µε πώληση αγαθώναγαθών θα πρέπει να επιστρέψουν χρήµατα στους
χρήστες και να αυξήσουν την ασφάλειά τους.
τους Από την άλλη,
άλλη η διαρροή
προσωπικώνν δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει αρκετούς χρήστες στην απώλεια
χρηµάτων και την χρήση των δεδοµένων τους από του χάκερ
χάκερ.
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∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί κανόνες
και πνευµατική ιδιοκτησία», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 3
Οι έφηβοι χάκερ , κυρίως, είναι οι χάκερ που δηµιουργούν πρόβληµα και στον
εαυτό τους.Οι περισσότεροι νοµίζουν ότι δεν θα τους ανακαλύψουν, αλλά όταν
συµβεί κάτι τέτοιο , µπορούν να υποβληθούν σε διάφορες τιµωρίες: από τον
αποκλεισµό της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο , τα πρόστιµα µέχρι και στην
φυλάκιση- σε ορισµένες χώρες.
Αντί για τον Άρειο Πάγο … στον Πάγο του Άρη!
Σε αυτό το σηµείο κι εφόσον γνωρίζεις – µαζί µε άλλους συµµαθητές σου- ότι έχει
συµβεί σπάσιµο και διαρροή αρχείων και στο δικό σου σχολείο, να δράσεις. Πώς;
Μπορείς να πείσεις τους συµµαθητές σου να χρησιµοποιήσετε τα πενταµελή ( αν δεν
έχετε να φτιάξετε µια οµάδα µαθητών ) για να λύνετε τέτοια προβλήµατα. Για
παράδειγµα, στις περιπτώσεις του Παναγιώτη , της Ελπίδας και του Γιώργου, τι θα
µπορούσατε να κάνετε , για να τους δείξετε ότι έκαναν λάθος;Σκέψου µαζί µε άλλα
παιδιά τι έκαναν σωστά και τι λάθος και τι λύσεις θα έδινες σε αυτά τα παιδιά ώστε
να µην το επαναλάβουν.

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν ότι δεν είναι σωστό να κατεβάσουν αρχεία στο
διαδίκτυο (εκτός κι αν ο δηµιουργός του αρχείου το επιτρέπει)καθώς αυτό είναι
παράνοµο, έρχεται η δραστηριότητα « Σχετικά µε την αντιγραφή» να τους δείξει
ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη χρήση πληροφοριών στο
διαδίκτυο- κυρίως υπό το πρίσµα της οικειοποίησης δεδοµένων.
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∆ραστηριότητα Νο.6, «Σχετικά µε την αντιγραφή», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 1
«Ηθικοί

κανόνες

και

πνευµατική

ιδιοκτησία»,

ηλικία

µαθητών

11-14

έτη

(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Το δικαίωµα του να λες ότι κάτι είναι δικό σου
Κάποιοι άνθρωποι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να εργάζονται και να φέρουν εις
πέρας τις υποχρεώσεις τους.Επαγγέλµατα που απαιτούν την εργασία στο διαδίκτυο
είναι πάρα πολλά, από τους κοµικογράφους και τους φωτογράφους µέχρι τους
δηµόσιους υπαλλήλους.Σκέψου , αν ήσουν στην θέση τους, ότι θα ήθελες να
σέβονται οι άλλοι τη δουλειά σου. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να µοιραστεί την
δουλειά του µε άλλους, παρέχει το δικαίωµα για αυτό. ∆εν είσαι σε θέση να
αντιγράψεις κάτι ή να χρησιµοποιήσεις την δουλειά των άλλων χωρίς να ζητήσεις την
άδειά τους.Αλλιώς, αν δεν ζητήσεις την άδειά τους , ουσιαστικά , «κλέβεις» την
δουλειά τους.
Τι γίνεται µε τις σχολικές εργασίες;
Μπορείς να χρησιµοποιείς την δουλειά άλλων για τις σχολικές εργασίες σου, χωρίς
να ζητάς άµεσα την άδειά τους. Αρκεί να θυµάσαι έναν πολύ βασικό κανόνα: πάντα
αναφέρουµε την πηγή της πληροφορίας που πήραµε. Αν έχεις πάρει τα ίδια τα λόγια
του συγγραφέα ή του ερευνητή , τα βάζεις µέσα σε εισαγωγικά ( «…») και γράφεις το
όνοµά του σε παρένθεση.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσεις αυτόν τον κανόνα, διαπράττεις λογοκλοπή.
∆ηλαδή, οικειοποιείσαι τα λόγια κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεις το όνοµά του.
Ακόµη κι αν το ίδιο το πρόσωπο δεν το καταλάβει,σίγουρα θα το καταλάβουν οι
καθηγητές σου.

Για να µην κάνεις αυτό το λάθος και ζηµιωθείς, να θυµάσαι ότι αναφέρεις την πηγή ,
το όνοµα του κατόχου για τα παρακάτω:
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Φύλλο δραστηριότητας 2

∆ραστηριότητα Νο.6 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 1 «Ηθικοί
κανόνες και πνευµατική ιδιοκτησία», ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου

1. Λόγια που έχει πει το ίδιο το πρόσωπο. Αν αναφέρεσαι, για παράδειγµα, στα
λόγια του Αϊνστάιν για την σχετικότητα,και τα µεταφέρεις ακριβώς όπως
είναι, τότε αναφέρεις και το όνοµα του Αϊνστάιν

2. Γραφήµατα, πίνακες και ζωγραφιές που δεν είναι δικά σου και ξέρεις την
πηγή
3. Στατιστικά δεδοµένα από έρευνες
4. Ακόµη κι αν αναφέρεσαι σε άποψη κάποιου άλλου µε δικά σου λόγια, καλό
είναι να αναφερθείς και στο άτοµο µε την πρωτότυπη ιδέα.

Τι κάνουµε µε τους σπασµένους κωδικούς;
Επίσης , ένα άλλο σηµαντικό θέµα που πρέπει να προσέξεις είναι οι κωδικοί.
Φαντάσου ότι το βράδυ που κοιµάσαι µπαίνει ένας κλέφτης στο σπίτι σου. Αυτός ο
κλέφτης βρήκε το κλειδί σου, έκανε αντικλείδι και µπήκε µέσα. Τροµακτικό;
Φαντάσου ότι αυτός ο κλέφτης µπαίνει στον υπολογιστή σου, κλέβει τους κωδικούς
σου και µπαίνει στα αρχεία σου. Αυτή η πράξη λέγεται hacking και είναι παράνοµη.
Από τη στιγµή που κάποιος παραβιάζει την ιδιωτικότητα των αρχείων σου και µπορεί
να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία σου για να κάνει κι άλλα πράγµατα σε βάρος σου,
όπως να βγάλει επίσηµα έγγραφα , να αγοράσει πράγµατα από σελίδες στο διαδίκτυο
και να κλέψει τα αρχεία που δηµιούργησες εσύ.
Σκέψου λοιπόν : αν κάνω εγώ όλες αυτές τις παρανοµίες, τι θα νιώθει ο άλλος ; Αν
αυτά συµβούν και σε µένα;

Παρακάτω σου δίνεται ένας πίνακας µε κάποιες καταστάσεις όπου χρειάζεται να
χρησιµοποιήσεις πληροφορίες από το διαδίκτυο. Τι πρέπει να κάνεις στην κάθε
περίπτωση;
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Αντιγράφεις διάφορες εικόνες από το Έχεις µια σχολική εργασία για να
διαδίκτυο και της ανεβάζεις στην δική παραδώσεις. Βρίσκεις ό,τι πληροφορίες
σου ιστοσελίδα.

χρειάζεσαι

στο

διαδίκτυο

.

Τις

αντιγράφεις στο κυρίως µέρος της
εργασίας

σου,

φτιάχνοντας

λίγο

διαφορετικά την οργάνωση. Έπειτα,
γράφεις τον δικό σου πρόλογο και
επίλογο.

Βρίσκεις µια πολύ

αστεία κάρτα Αντιγράφεις

µια

εικόνα

από

το

γενεθλίων στα εισερχόµενα σου , την διαδίκτυο και την βάζεις σε µια
σαρώνεις στον υπολογιστή και την εργασία σου.
ανεβάζεις στο διαδίκτυο.

Στέλνεις σε

συµµαθητή/ρια σου ένα Επειδή

έχεις

µια

πολύ

γρήγορη

πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου , σύνδεση στο διαδίκτυο, πολλοί φίλοι
για να µπορέσει να κάνει µια εργασία.

σου σού ζητούν να τους κατεβάσεις
τραγούδια. Έτσι , τα γράφεις κι εσύ σε
δίσκους και τα πουλάς σε χαµηλότερη
τιµή από ότι τα αυθεντικά.

Βλέπεις ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Βλέπεις κάποιον να χρησιµοποιεί έναν
διαδίκτυο και το ανεβάζεις στην δική κωδικό
σου ιστοσελίδα.

στην

βιβλιοθήκη

για

να

διαχειριστεί τα βιβλία που χρωστάει.
Μετά αντιγράφεις κι εσύ τον κωδικό
του για να µπεις στη σελίδα δανεισµού.
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2.2 Παρουσίαση ενότητας 2 Τοµέα εστίασης 2 «Τρόποι συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοµέας εστίασης 1 « Ηθικοί κανόνες και πνευµατική
ιδιοκτησία» της ενότητας 2 « Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο». Ξεκινά ο αµέσως
επόµενος τοµέας εστίασης µε τίτλο « Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο». Στόχος
του τοµέα αυτού είναι να δείξει στα παιδιά ότι θα πρέπει να ακολουθούν ορισµένους
κανόνες καλής συµπεριφοράς κι ευγένειας σε συνοµιλίες τους µε άλλους χρήστες στο
διαδίκτυο.
Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες : «Καλοί τρόποι παντού» ( Β΄Γ΄∆ηµοτικού),»Καλοί τρόποι στην αποστολή µηνυµάτων»(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού) και «
Καλοί τρόποι κι αποστολή µηνυµάτων» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).
Στόχων όλων των δραστηριοτήτων είναι να εµφυσήσουν στα παιδιά

τρόπους

ευγένειας παράλληλα µε τρόπους διαχείρισης αγενών καταστάσεων.
Στη συνέχεια ακολουθεί η παράθεση της δραστηριότητας 1 του τοµέα εστίασης 2
« Τρόποι συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο» της ενότητας 2.
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Καλοί τρόποι παντού», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 2 «Τρόποι
συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο», ηλικία µαθητών 7-8 έτη (Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Τι ξέρουµε για τους καλούς τρόπους
Ξέρεις ότι πρέπει να έχεις καλή συµπεριφορά όταν είσαι στο σχολείο. Επίσης, ξέρεις
ότι πρέπει να είσαι ευγενικό παιδί όταν µιλάς µε κάποιον. Οι καλοί τρόποι είναι πολύ
σηµαντικοί και για το διαδίκτυο.
Εδώ είναι κάποιοι κανόνες για τους καλούς τρόπους στο διαδίκτυο
1. Να πεις αυτά που θέλεις και µόνο στο άτοµο που µιλάς.
2. Αυτό που λες να το λες καθαρά
3. Μην χρησιµοποιείς άσχηµες λέξεις
4. Μην λες πράγµατα για να πληγώσεις τον άλλον και µόνο
5. Μην

χρησιµοποιήσεις

κεφαλαία

όταν

γράφεις.ΕΙΝΑΙ

ΣΑΝ

ΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ!!!!!!!!
6. Να κοιτάς την ορθογραφία του µηνύµατός σου πριν το στείλεις
7. Να χρησιµοποιείς φατσούλες όταν θέλεις να περιγράψεις πώς νιώθεις.Ο άλλος
καταλαβαίνει πώς είσαι και εσύ κερδίζεις και λόγια

Και να θυµάσαι , αν κάποιο µήνυµα που λαµβάνεις δεν ακολουθεί αυτούς
τους κανόνες , πες το στους γονείς σου.
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 2
«Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο», Β΄- Γ΄∆ηµοτικού

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Προσπάθησε να ξαναγράψεις το παρακάτω µήνυµα , ακολουθώντας τους
κανόνες.Έτοιµος/η; Πάµε!!!
ΠΡΟΣ:papadopoulosdim@altecnet.gr
ΘΕΜΑ: µάντεψε ποιος!!!
ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Θείε!!!
ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΙΑ; ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΣ;
Θέλω να µου στίλεις ένα παιχνίδοι για τα γενέθλιά µου.
Από
Μάντεψε!!!!
Προσοχή! ∆εν ξέρουν όλοι καλούς τρόπους στο διαδίκτυο! Αν όµως τους
χρησιµοποιείς , τότε και οι άλλοι θα αρχίσουν να τους χρησιµοποιούν επίσης!

Αµέσως µετά ακολουθεί η δραστηριότητα « Καλοί τρόποι στην αποστολή
µηνυµάτων» για τις δύο επόµενες τάξεις ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού).
Σε αυτήν την δραστηριότητα επεκτείνεται η χρήση καλών τρόπων , συγκεκριµένα,
για την αποστολή µηνυµάτων.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Καλοί τρόποι στην αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων»,
Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 2 «Τρόποι συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο», ηλικία µαθητών 910 έτη (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Οι καλοί τρόποι είναι πολύ σηµαντικοί στην πραγµατική ζωή , κι ακόµη περισσότερο
στην ψηφιακή.Όπως προσπαθείς να µιλάς ευγενικά στην καθηµερινότητά σου, έτσι
θα πρέπει να προσπαθήσεις και στο διαδίκτυο.
Τα καλά και τα …κακά πράγµατα των ηλεκτρονικών µηνυµάτων
Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις
1. Να πηγαίνεις κατευθείαν στο θέµα και να λες ακριβώς αυτό που θέλεις.
Φαντάσου να ήσουν ανάµεσα στους ανθρώπους που παίρνουν εκατοντάδες
µηνύµατα και είναι τόσο µεγάλα που δεν διαβάζονται.
2. Μην γράφεις µε κεφαλαία γράµµατα τα µηνύµατά σου. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ
ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
3. Αν θέλεις να τονίζεις µια λέξη γιατί θέλεις να περάσεις κάποιο µήνυµα µε
αυτήν, τότε µπορείς να χρησιµοποιήσεις κεφαλαία.Αλλά µόνο σε αυτήν την
περίπτωση.
4. Να ελέγχεις την ορθογραφία του µηνύµατός σου για λάθη πριν το στείλεις.
5. Να χρησιµοποιείς φατσούλες ( smileys) όταν στέλνεις µηνύµατα για το πώς
νιώθεις. Έτσι θα λες αυτό που θέλεις µε λιγότερες λέξεις και ο άλλος θα σε
καταλαβαίνει καλύτερα.
6. Όταν γράφεις ένα µήνυµα, να σκέφτεσαι πού θέλεις να το στείλεις και αν
θέλεις να το δουν όλοι. Γιατί, αν γράψεις ένα µήνυµα που δεν θέλεις να δουν
πολλοί και κάποιος το προωθήσει τότε µπορεί να έχεις δυσάρεστες
εκπλήξεις…
7. Μην χρησιµοποιείς άσχηµες λέξεις στα µηνύµατά σου.
8. Να γράφεις το όνοµά σου στο τέλος του µηνύµατος. Ο παραλήπτης σου θα
γνωρίζει έτσι ότι εσύ έγραψες αυτό το µήνυµα
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 2 «Τρόποι συµπεριφοράς
στο διαδίκτυο», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
9. Μην στέλνεις µηνύµατα θυµού από εδώ κι από εκεί. Αυτό είναι επίθεση µε
µηνύµατα οργής και είναι κακοί τρόποι.Ένα ευγενικό παιδί όπως εσύ δεν θα
ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι;
Τώρα χρησιµοποίησε τους κανόνες που διάβασες σε αυτήν την δραστηριότητα.
ΠΡΟΣ:ypourgosperivallontos@govparl.gr

ΘΕΜΑ: περιβαλλοντική ρύπανση
ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,
∆εν µε ξέρετε , αλλά ούτε κι εσείς τον αδερφό µου. Θα ήθελα να σας µιλήσω
για την µόλυνση του περιβάλλοντος.ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΝΕΦΟΣ
ΑΚΟΜΗ ; ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΣΧΟΙΜΟ ΠΟΥ ΟΛΗ ΒΙΧΟΥΜΑΙ.Προτείνω
λοιπόν να βγάλετε νόµο οι οδηγοί να οδηγούν µόνο τις ζυγές µέρες και τα
γενέθλιά τους. ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΩ.
Με αγάπη,
Μαρίζα
Να θυµάσαι! ∆εν είναι όλοι ευγενικοί στο διαδίκτυο. Για αυτό να τους συγχωρείς και
να προσπαθήσεις να γίνεις παράδειγµα για αυτούς.

Αφού τελειώσει η δραστηριότητα αυτή, θα δοθεί η δραστηριότητα «Καλοί τρόποι
στην αποστολή µηνυµάτων» για τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου. Είναι η
τελευταία δραστηριότητα του τοµέα εστίασης 2 « καλοί τρόποι συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο» για την ενότητα 2 και ουσιαστικά καλείται να εµπλουτίσει τους ήδη
υπάρχοντες κανόνες συµπεριφοράς στο διαδίκτυο και να υπενθυµίσει στα παιδιά
ορισµένα σηµαντικά σηµεία σχετικά µε την συµπεριφορά στο διαδίκτυο.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Καλοί τρόποι κι αποστολή µηνυµάτων» ,Ενότητα 2. Τοµέας
Εστίασης 2 «Τρόποι συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο», ηλικία µαθητών 11-14 έτη
(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Οι περισσότεροι άνθρωποι στο διαδίκτυο δεν σε γνωρίζουν προσωπικά. Μπορούν
όµως να σε κρίνουν από τον τρόπο που γράφεις και από τις λέξεις που
χρησιµοποιείς.Για αυτό να διαλέγεις προσεκτικά τι χρησιµοποιείς.
Κανόνες και «νάρκες» του διαδικτύου

1. Να αναφέρεσαι κατευθείαν στο θέµα- έτσι κι άλλος ξέρει για τι µιλάς και δεν
κουράζεται.
2. Μην

χρησιµοποιείς

κεφαλαία-ΜΕ

ΑΥΤΟΝ

ΤΟΝ

ΤΡΟΠΟ

ΦΩΝΑΑΑΑΑΖΕΙΙΙΙΙΣΣΣΣΣ!
3. Μην χρησιµοποιείς άσχηµες λέξεις. ∆εν θα ήθελες οι άλλοι να σου µιλούν
άσχηµα στο διαδίκτυο. Ακόµη και κάτι που σε εκνευρίζει , φρόντισε
τουλάχιστον να είσαι ευγενικός.
4. Να ελέγχεις την ορθογραφία του κειµένου πριν το στείλεις κάπου.
5. Να ελέγχεις αν το κείµενό σου µπορεί να προσβάλλει κάποιον ή είναι
ειρωνικό. Επειδή κανείς δεν µπορεί να δει το πρόσωπό σου, να ακούσει τον
τόνο της φωνής, µπορεί εύκολα ο καθένας να νοµίσει ότι το κείµενό σου είναι
ειρωνικό.
6. Να χρησιµοποιείς φατσούλες (smileys) ώστε να σε καταλαβαίνουν οι άλλοι
καλύτερα.
7. Προσπάθησε να είσαι ψύχραιµος/η όταν διαβάζεις κάποιο υβριστικό κείµενο .
Αν πέσεις στο επίπεδο να απαντήσεις , το µόνο που θα κάνεις είναι να γίνεις
αγενής και να δηµιουργήσεις ένταση
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 2 «Τρόποι
συµπεριφοράς στο διαδίκτυο», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Ασκήσεις
Η Ελπίδα κάνει διακοπές σε ένα νησί. Στις διακοπές στέλνει ένα µήνυµα σε µια φίλη
της , την Ιωάννα και της λέει πώς

της παρέσυρε το κύµα το µαγιό της όταν

κολυµπούσε. Η Ιωάννα, θεωρώντας ότι είναι πολύ αστείο, έστειλε αυτό το µήνυµα
και σε άλλους συµµαθητές τους. Όταν γύρισε η Ελπίδα από τις διακοπές της, όλοι οι
συµµαθητές της την κορόιδευαν. Τι πρέπει να πει η Ελπίδα στην Ιωάννα κατά τη
γνώµη σου;
Σχετικά µε την γραφή µηνυµάτων
Να θυµάσαι να βάζεις πάντα το όνοµά σου κάτω από το κείµενο του µηνύµατος.
Ποτέ µην στέλνεις µηνύµατα για προώθηση χωρίς να ζητήσεις την άδεια του αρχικού
αποστολέα.
Κανόνες και «νάρκες» των σελίδων διαδικτυακής οµιλίας (chatrooms)
Πριν µπεις σε µια συζήτηση , επισκέψου τη σελίδα αρκετές φορές. Με αυτόν τον
τρόπο θα καταλάβεις καλύτερα τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Να αναφέρεσαι µόνο στο συγκεκριµένο θέµα της συνοµιλίας.
Μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι που συνοµιλείς υπάρχουν σε κάποιο µέρος του
πραγµατικού κόσµου , παρόλο που δεν ξέρεις πώς είναι πραγµατικά.
Μην ζητάς πολύ προσωπικές πληροφορίες από τους ανθρώπους που δεν ξέρεις . Εσύ
θα έδινες πολύ προσωπικές πληροφορίες σου σε κάποιον άγνωστο;
Μην παραγεµίζεις τα µηνύµατά σου . Είναι ενοχλητικό για τους άλλους- και φυσικά
είναι καλό να προσέχεις και τους τρόπους σου.
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 2
συµπεριφοράς στο διαδίκτυο», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

«Τρόποι

Φύλλο ∆ραστηριότητας 3
Άσκηση
Ο Χρήστος αποφασίζει µια µέρα να µπει σε µια σελίδα κοινωνικής συνοµιλίας.
Υποτίθεται ότι η σελίδα επιβλέπεται από τους υπεύθυνους διαχειριστές της. Αλλά τα
πράγµατα είναι εκτός ελέγχου. Ένα άτοµο έχει κυριολεκτικά γεµίσει το κουτί
συνοµιλίας µε προσβλητικά σχόλια κι οι υπόλοιποι χρήστες του ανταποδίδουν µε
µηνύµατα οργής κι ενόχλησης.Τι πρέπει να κάνει ο Χρήστος;

Η Αντιγόνη κι ο Βρασίδας είναι πολύ καλοί φίλοι και τους αρέσει να ανταλλάσσουν
άµεσα µηνύµατα. Μια µέρα συνοµιλούν . Αλλά η Αντιγόνη έχει να απαντήσει στο
Βρασίδα πολλή ώρα. Ο Βρασίδας τη στέλνει ένα µήνυµα

« Είσαι εδώ;»,αλλά δεν

παίρνε καµιά απάντηση.Η Αντιγόνη µπορεί να µην απαντά για διάφορους λόγους.
Εσύ τι πιστεύεις;

Κανόνες για τα άµεσα µηνύµατα
Όταν δεν έχεις χρόνο να µιλήσεις µε το φίλο σου, πες του το πριν αρχίσετε τη
συζήτηση.
Αν το άλλο άτοµο δεν απαντά σε µηνύµατα, σταµάτα να του στέλνεις-δεν πρόκειται
να απαντήσει.
Αν συνοµιλείς µε κάποιον φίλο σου , µπορείς να µιλάς όπως θα του µιλούσες
καθηµερινά-αρκεί να καταλαβαίνει τις συντοµεύσεις σου.
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 2 «Τρόποι συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 4
Άσκηση
Ο Μανώλης επισκέπτεται µια σελίδα για παιχνίδια και ανεβάζει µια συµβουλή για να
περάσει κάποιος µια πολύ δύσκολη πίστα.Ο Αλέξανδρος χρησιµοποιεί αυτή τη
συµβουλή αλλά χάνει το παιχνίδι. Πώς φαντάζεσαι ότι θα απαντούσε ο Αλέξανδρος
στο Μανώλη;

Κανόνες για τα µηνύµατα σε σελίδες
∆ιάβασε τα µηνύµατα των άλλων χρηστών πριν ανεβάσεις το δικό σου. Έτσι θα
καταλάβεις πώς λειτουργεί η κοινότητα της σελίδας.
Να ανεβάζεις µόνο αν έχεις κάτι να προσθέσεις
Μην εκφράζεις κάτι που δεν είσαι απόλυτα σίγουρος/η ότι ισχύει.

2.3. Παρουσίαση ενότητας 2 Τοµέα εστίασης 3 « Ψηφιακός πολίτης»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοµέας εστίασης 2 « Τρόποι συµπεριφοράς στο
διαδίκτυο» . Ξεκινά, αµέσως µετά , ο τοµέας εστίασης 3 της ενότητας 2 «Ψηφιακός
πολίτης¨.
Αυτός ο τοµέας επιχειρεί να δείξει στα παιδιά ότι εκτός από υποχρεώσεις , έχουν και
δικαιώµατα όσον αφορά την έκφρασή τους στο διαδίκτυο. Έχουν κάθε δικαίωµα να
εκφράσουν την άποψή τους για σηµαντικά ζητήµατα, όπως είναι η µόλυνση του
περιβάλλοντος ή η πολιτική της χώρας τους απέναντι στην ειρήνη και την έκφραση
απόψεων.
Για να µπορούν ωστόσο τα παιδιά να εκφραστούν, θα πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριµένοι κανόνες που να διέπουν την χρήση των Η/Υ . Για αυτόν τον λόγο , ο
τρίτος τοµέας εστίασης της ενότητας 2 ξεκινά µε την δραστηριότητα «Κατανοώντας
την πολιτική αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών µέσων»( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού). Μέσα από
αυτή την δραστηριότητα , οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν- µαζί µε τους
εκπαιδευτικούς- το λεγόµενο πρωτόκολλο αποδεκτής χρήσης- λίστα µε κανόνες
σχετικά µε την περιήγηση σε Η/Υ κι άλλα ηλεκτρονικά µέσα στο πλαίσιο του
σχολείου.
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Κατανοώντας την πολιτική αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 3 «Ψηφιακός Πολίτης», ηλικία µαθητών 9-10 έτη
(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Όταν ανοίγεις τον υπολογιστή και µπαίνεις στο διαδίκτυο, µπορείς να κάνεις πάρα
πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα. Μπορείς να µιλάς µε τους φίλους σου ή να βρεις
πληροφορίες για τις εργασίες σου στο σχολείο.Να θυµάσαι όµως: όταν µπαίνεις στο
διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες , όπως κάνεις κι όταν περνάς
το δρόµο απέναντι.
Ο δάσκαλός σου έχει φτιάξει κάποιους κανόνες της τάξης που σε βοηθούν να
καταλάβεις µπορείς και τι απαγορεύεται να κάνεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση
των ηλεκτρονικών µέσων , όπως είναι ο υπολογιστής και το κινητό στα σχολεία.
Το σχολείο σου και η τάξη σου έχουν φτιάξει κανόνες για την χρήση υπολογιστών ή
άλλων ψηφιακών συσκευών ;

Τι κανόνες πιστεύεις ότι πρέπει να περιλαµβάνονται στην πολιτική/κώδικα αποδεκτής
χρήσης ψηφιακών µέσων και γιατί;

Ξέρεις ότι όταν δεν ακολουθείς τους κανόνες της τάξης , ο δάσκαλός σου θα σου
επιβάλλει κάποιου είδους τιµωρία ( π.χ. παραπάνω διάβασµα). Τι πιστεύεις ότι θα
ήταν καλό να χρησιµοποιηθεί ως τιµωρία όταν κάποιο παιδί δεν ακολουθεί τους
κανόνες για την χρήση υπολογιστή στο σχολείο;
Ένας συµµαθητής σου παραβιάζει συνεχώς τους κανόνες της τάξης σου. Πιστεύεις
ότι πρέπει να κάνεις κάτι για αυτό

( να ενηµερώσεις το δάσκαλό

σου/διευθυντή/συµµαθητές) και γιατί;
Σκέψου ότι ο συµµαθητής σου δεν παραβιάζει απλώς τους κανόνες της τάξης, αλλά
χρησιµοποιεί τους υπολογιστές του σχολείου για να ενοχλεί άλλα παιδιά. Τι θα
έκανες σε αυτήν την περίπτωση αν ήξερες ότι πειράζει συµµαθητές σου;
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.1 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3«Ψηφιακός
Ψηφ
πολίτης»,
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2

Οι κανόνες καλής συµπεριφοράς είναι σηµαντικοί για το σχολείο και την τάξη
χωριστά. Μπορείς να σκεφτείς γιατί
χωριστά
γιατί;

Και πώς το λέµε στους µεγάλους;
µεγάλους
1. Γράψε

ένα

γράµµα/µήνυµα
γράµµα
µήνυµα

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

στον/στην

διευθυντή/διευθύντρια
διευθυντή
διευθύντρια του σχολείου σου
σου.
2. Πες του τι βήµατα ακολούθησες για να µπεις στο διαδίκτυο
3. Εξήγησέ του τρεις κανόνες που πιστεύεις ότι είναι πολύ σηµαντικοί για την
χρήση των υπολογιστών του σχολείου σου
4. Πριν στείλεις το γράµµα /µήνυµα,
µήνυµα δείξε
δείξε το στον /στην
στην δάσκαλό/δασκάλα
δάσκαλό δασκάλα σου.
σου
Αφού πάρεις την άδεια,
άδεια µπορείς να το στείλεις

Αφού τα παιδιά κατανοήσουν τη σηµασία της ύπαρξης του πρωτοκόλλου
αποδεκτής χρήσης
χρήσης, µπορούν να την εφαρµόσουν άµεσα
άµεσα. Στη συνέχεια τους
δίνονται οι δύο παρακάτω ( βλ
βλ.επόµενες
επόµενες σελίδες
σελίδες) δραστηριότητες µε τίτλο « Μίλα
Ανοιχτά» η πρώτη και « Πολίτης του κυβερνοκόσµου
Ανοιχτά
κυβερνοκόσµου» η δεύτερη
δεύτερη.
Κι οι δύο στοχεύουν στο να δείξουν στα παιδιά της ∆΄
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού ότι µπορούν
να εκφράζουν την άποψή τους για σηµαντικά ζητήµατα µέσω του διαδι
διαδικτύου.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Μίλα ανοιχτά», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 3 «Ψηφιακός
Πολίτης», ηλικία µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Πώς να είσαι καλός πολίτης
Είσαι κι εσύ πολίτης της χώρας.

Ο καλός πολίτης ακολουθεί τους νόµους του

κράτους, ακόµη κι αν οι άλλοι δεν τον βλέπουν. Πολλές φορές, ο καλός πολίτης θα
πρέπει να πει και την άποψή του δυνατά , για να ακουστεί από τους αρµόδιους και να
βρουν τι µπορεί να αλλάξει.
Να λες πάντα αυτό που σκέφτεσαι
Οι ενήλικοι δηλώνουν κάποιες από τις απόψεις τους στην καθηµερινή ζωή, όπως
είναι µε την ψήφο ή τη δηµοσκόπηση. Τα παιδιά όµως δεν ψηφίζουν , ούτε µπορούν
να πάρουν µέρος σε δηµοσκοπήσεις.Αλλά , σίγουρα όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα
να εκφράζουν την άποψή τους για τα προβλήµατά τους , τόσο προς το κράτους όσο
και προς τους συµπολίτες τους.
Χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο
Το διαδίκτυο βοηθά παιδιά να µπορούν να εκφράσουν την άποψή τους άµεσα.
Μπορείς να γράψεις για τα προβλήµατα του τόπου σου σε ιστοσελίδες στην χώρα
σου αλλά και σε πολλά µέρη του κόσµου, ακόµη και να επικοινωνήσεις µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της χώρας σου ( υπουργεία, γραφεία εκπαίδευσης κτλ.)
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.2 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3 «Ψηφιακός
Ψηφιακός πολίτης»,
πολίτης
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Στέλνοντας τις απόψεις σου
Πριν στείλεις την άποψή σου σε µήνυµα στο διαδίκτυο , να έχεις υπόψη σου πάντα τα
παρακάτω :
o Βρες κάποιο ζήτηµα που σε απασχολεί άµεσα µε στόχο να εκφράσεις τη
γνώµη σου για αυτό
o Πριν γράψεις κάτι στο διαδίκτυο
διαδίκτυο, σκέψου πρώτα πώς θα το έγραφες σε
ένα κανονικό γράµµα
γράµµα. Γράψε τι θα έλεγες και µετά κράτησε τα κύρια
σηµεία και τις λύσεις που προτείνεις
προτείνεις.
o Αν για τη λύση του προβλήµατός σου πρέπει να επικοινωνήσεις µε
κάποιον ειδικό , αναζήτησε πρώτα σελίδες που σου προσφέρουν την
επικοινωνία µε αρµόδιους.
αρµόδιους
o Αφού βρεις στοιχεία επικοινωνίας
επικοινωνίας, µπορείς να αρχίσεις να γράφεις το
µήνυµά σου.
o Αν σου ζητηθούν προσωπικά δεδοµένα
δεδοµένα,καλό
καλό είναι να συµβουλευτείς
πρώτα τους γονείς σου ή τον δάσκαλό σου πριν το στ
στείλεις.
o Αν ακολούθησες τα παραπάνω βήµατα,
βήµατα τότε το µήνυµ
µήνυµά
ά σου είναι έτοιµο
για αποστολή
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Πολίτες
Πολίτες του Κυβερνοκόσµου
Κυβερνοκόσµου» , Ενότητα 2.. Τοµέας Εστίασης 3
«Ψηφιακός Πολίτης», ηλικία µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Είσαι πολίτης του κυβερνοκόσµου;
κυβερνοκόσµου
Σίγουρα έχεις ακούσει για το κυβερνοχώρο
κυβερνοχώρο. Είναι η κοινότητα των ανθρώπων που
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο από όλες τις χώρες του κόσµου
κόσµου.Είσαι
Είσαι κι εσύ πολίτης του
κυβερνοκόσµου αν µπαίνεις στο διαδίκτυο και το χρησιµοποιείς
χρησιµοποιείς.Κάθε
Κάθε πολίτης του
κυβερνοκόσµου έχει τα δικά του προσωπικά κλειδιά για να µπαίνει .
Χρησιµοποιώντας τα κλειδιά του κυβερνοκόσµου στο διαδίκτυο
Αφού έχεις αυτά τα κλειδιά
κλειδιά, έχεις και µεγάλη δύναµη στα χέρια σου.
σου Μπ
Μπορείς να
βρεις πληροφορίες για µέρη , να επισκεφτείς σελίδες . Μπορείς να δεις βίντεο
βίντεο, να
βρεις ή να ανεβάσεις εικόνες
εικόνες. Ν διαβάσεις ανέκδοτα και να µοιραστείς την γνώµη
σου µε άτοµα από όλα τα µέρη της γης
γης.
Είσαι έτοιµος
έτοιµος/η
η να έχεις τα δικά σου προσωπικά κλειδιά για τον κυβερνοκόσµου;
κυβερνοκόσµου
Το να ανοίξεις τις «πύλες»
«πύλες
πύλες του κυβερνοχώρου και να δοκιµάσεις όλα τα
διασκεδαστικά πράγµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι µια µεγάλη ευθύνη
ευθύνη. Για
να µπορείς να διασκεδάσεις στο δδιαδίκτυο,
ιαδίκτυο όπως όλοι οι πολίτες του ψηφιακού
κόσµου , πρέπει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες και να ακολουθείς κανόνες
κανόνες. Θα πρέπει
να φροντίζεις για τη δική σου ασφάλεια και των άλλων
άλλων.Όταν
Όταν µπαίνεις σε σελίδες
σελίδες, να
θυµάσαι να προσέχεις τους τρόπους επικοινωνίας σ
σου
ου και αντιµετώπισης των
άλλων.Όταν
άλλων
Όταν µπαίνεις σε σελίδες , να ακολουθείς πάντα τους κανονισµούς που έχεις
ορίσει µαζί µε τους γονείς σου , τους δασκάλους και τους συµµαθητές σου
σου. Με αυτή
την υπεύθυνη συµπεριφορά
συµπεριφορά, βοηθάς να γίνει το διαδίκτυο καλύτερο και οµ
οµορφότερο
µέρος.
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Φύλλο δραστηριότητας 2

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3«Ψηφιακός
πολίτης», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Πώς να µοιράζεσαι τις απόψεις σου µε άλλους πολίτες του ψηφιακού κόσµου;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσεις την γνώµη σου στο διαδίκτυο. Ένας από
αυτούς είναι να απαντάς σε ερωτήσεις σχετικά µε τη δηµοτικότητα ή την προτίµησή
σου σε κάτι ( σελίδα, καρτούν κλπ.).Αυτές οι ερωτήσεις σε κάνουν να νιώθεις µέλος
της κοινότητας του κυβερνοχώρου, καθώς µπορεί να ζητάνε την γνώµη σου για
κάποιο πολύ σηµαντικό ζήτηµα , όπως είναι το αν
Είναι αυτή η σελίδα κατάλληλη
για παιδιά ;
Ναι

πιστεύεις ότι πρέπει να βοηθήσουν οι οργανισµοί
τα παιδιά στην Αφρική.
Αφού

Όχι

ψηφίσεις

µπορείς

να

δεις

και

τα

αποτελέσµατα των άλλων χρηστών που ψήφισαν

∆εν
γνωρίζω/δεν
απαντώ

Ψηφίζω…..

Ποια ήταν η τελευταία ερώτηση που απάντησες στο διαδίκτυο;
Αποτελέσματα

Τι επιλογές σου δίνονταν;
Ναι

76

Όχι

331

Δεν γνωρίζω/απαντώ

402

Σύνολο

809
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Αφού τελειώσουν κι αυτές οι δραστηριότητες για τις τάξεις ∆΄Ε΄∆ηµοτικού ακολουθεί η τελευταία άσκηση για τον τοµέα εστίασης 3 « Ψηφιακός
πολίτης» και της ενότητας 2. Στην δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά αναλύουν σε µικρές
οµάδες τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της ταχύτητας µετάδοσης απόψεων που έχει το
διαδίκτυο. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η κατανόηση- από µέρους των
µαθητών- της σηµασίας αλλά και της πολυπλοκότητας του δικαιώµατος του ψηφιακού
πολίτη, αλλά και πώς µπορούν να εφαρµόσουν ό,τι έµαθαν σε προηγούµενες
δραστηριότητες ( βλ. δραστηριότητες του τοµέα εστίασης 2 της ενότητας 2 για την
συµπεριφορά στο διαδίκτυο).
∆ραστηριότητα Νο.4, «∆ύναµη και Ευθύνη», Ενότητα 2. Τοµέας Εστίασης 3 «Ψηφιακός
Πολίτης», ηλικία µαθητών 11-14 έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει….
Στην αρχαιότητα , οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν τον προφορικό λόγο για να
µεταδώσουν ιδέες, πεποιθήσεις και γεγονότα από γενιά σε γενιά, αλλά κι από περιοχή
σε περιοχή. Με την βιοµηχανική επανάσταση, οι άνθρωποι άρχισαν να
χρησιµοποιούν το ταχυδροµείο για να εκφραστούν- τα γράµµατα συνήθως έφταναν
πολύ αργά, εβδοµάδες ακόµη και µήνες µετά την αποστολή τους.
Σήµερα, χάρη στο ∆ιαδίκτυο, όσα µπορούν να ειπωθούν και να αποσταλούν σε
µερικές εβδοµάδες µέσω του παραδοσιακού ταχυδροµείου, έχουν αναρτηθεί µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Αυτές τις δηµοσιεύσεις µπορεί να τις διάβασαν ήδη εκατοµµύρια
ή χιλιάδες άτοµα.
Έχεις κάποιο παράδειγµα από την περιήγησή σου στο διαδίκτυο; Ανέφερέ το µε λίγα
λόγια.

211

∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3«Ψηφιακός πολίτης»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
Αυτή όµως η άµεση δηµοσίευση µπορεί να έχει καλή , αλλά και κακή κατάληξη.
Μπορεί ένα σχόλιο να βοηθήσει κάποιο άτοµο να λύσει κάποιο πρόβληµα- για
παράδειγµα σε σελίδες συζήτησης µαθητών σχετικά µε προβλήµατα φυσικής και
µαθηµατικών-, αλλά µπορεί από την άλλη να προσβάλλει κάποιον άνθρωπο ή να
εκφράζει µίσος και απέχθεια απέναντι του. Αυτά τα µηνύµατα µπορεί να µην
απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριµένο άτοµο , αλλά και σε µια ολόκληρη οµάδα ή
έθνος.
Μπορείς να σκεφτείς κάποιο παράδειγµα θετικού σχόλιου και κάποιο αρνητικού;
Τι θα έκανες/Τι έκανες αν/όταν διαβάσεις κάποιο προσβλητικό σχόλιο;

Συζητάς µε συµµαθητές σου στο διαδίκτυο και συζητάτε για ένα παιδί από το τµήµα
σου, και κάποιοι φίλοι σου γράφουν προσβλητικά σχόλια. Τι κάνεις;
Πώς πιστεύεις ότι θα ένιωθε το παιδί που κοροϊδεύουν οι φίλοι σου;
Είναι ηθικό να κοροϊδεύεις κι εσύ το παιδί από το τµήµα σου επειδή στο λένε οι φίλοι
σου; Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις σε µια τέτοια περίπτωση;
∆ικαιώµατα , αλλά µε ευθύνη
Όταν βρίσκεσαι στο διαδίκτυο είσαι ψηφιακός πολίτης. Οι υποχρεώσεις µοιάζουν
πάρα πολύ µε το πώς συµπεριφέρεσαι ως πολίτης στη χώρα σου. Στον πραγµατικό
κόσµο έχει δικαιώµατα να εκφράζεσαι ελεύθερα, αλλά πρέπει να τα εφαρµόζεις µε τη
βοήθεια κανόνων. Κανένα δικαίωµα δεν είναι απαλλαγµένο από τις υποχρεώσεις. Για
παράδειγµα, έχεις το δικαίωµα να λες την άποψή σου , αλλά η υποχρέωσή σου είναι
να σέβεσαι και την άποψη του άλλου- ακόµη κι όταν δεν συµφωνείς.
Το ίδιο συµβαίνει και στο διαδίκτυο. Ως ψηφιακός πολίτης, προσέχεις πάντα αν τα
σχόλιά σου εκφράζουν την άποψή σου χωρίς να προσβάλλουν κάποιον και χωρίς να
χάνεις το δίκιο. Σηµαντικό είναι να αιτιολογείς την άποψή σου µε επιχειρήµατα
λογικά και διατυπωµένα ευγενικά.
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3«Ψηφιακός
πολίτης», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 3
Για να δούµε…. Τι καταλάβαµε από αυτά τα λίγα.
Παρακάτω σου δίνονται κάποια παραδείγµατα από συνοµηλίκους σου. Πιστεύεις ότι
τα παιδιά αυτά έχουν ξεχάσει τις υποχρεώσεις τους ως ψηφιακοί πολίτες; Βρες τα
σηµεία που αιτιολογούν την άποψή σου και διατύπωσε την απάντησή σου.
Παράδειγµα 1
Η Μαρία στέλνει σε µια φίλη της , από έναν υπολογιστή του σχολείου, της ένα
ανέκδοτο µε άσχηµο περιεχόµενο σχετικά µε µια κοινή γνωστή τους. Αυτό το
ανέκδοτο , εκτός από άσχηµα λόγια, είναι και ακατάλληλου περιεχοµένου.
Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στην περίπτωση της Μαρίας;

Παράδειγµα 2
Ο Παύλος, απόφοιτος του τµήµατος µαθηµατικών, αποφασίζει να χρησιµοποιήσει τη
δύναµη του διαδικτύου για να διδάξει µαθηµατικά σε µαθητές που χρειάζονται
καθοδήγηση. Αποφασίζει να φτιάξει µια ιστοσελίδα µε διαφηµιστικό χαρακτήρα και
την προσαρµόζει στις ανάγκες του σχολικού περιβάλλοντος. Μόνο µαθητές µέσα στο
σχολείο µπορούν να την επισκεφτούν.
Έπραξε καλά ο Παύλος και γιατί;

Παράδειγµα 3
Η Μαργαρίτα θυµώνει πάρα πολύ µε την φίλη της , την Σοφία, γιατί είπε σε όλους
τους συµµαθητές της ένα µυστικό που την παρακάλεσε να το κρατήσει µεταξύ τους.
Όταν πήγε στο σπίτι της , η Μαργαρίτα έστειλε ένα απειλητικό µήνυµα στη Σοφία
λέγοντάς της ότι αν τολµήσει και ξαναπεί κάτι θα το πληρώσει πολύ άσχηµα.
Τι δεν έπρεπε να κάνουν ούτε η Μαργαρίτα ούτε κι η Σοφία και γιατί;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 2, Τοµέα εστίασης 3«Ψηφιακός πολίτης»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 4
Παράδειγµα 4
Ο Αντώνης, θέλοντας να κάνει µια πλάκα στους συµµαθητές του, φτιάχνει ένα νέο
mail και στέλνει µήνυµα στους περισσότερους ότι την επόµενη µέρα δεν θα γράψουν
το διαγώνισµα στην γλώσσα , γιατί δεν θα κάνουν καθόλου µάθηµα.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον Αντώνη; Πώς θα ένιωθες αν σου συνέβαινε κάτι
τέτοιο;

Παράρτηµα 3 Παρουσίαση της ενότητας 3» Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει η ενότητα 2 « Τρόποι συµπεριφοράς στο διαδίκτυο»
.Ξεκινά η αµέσως επόµενη ενότητα , η ενότητα 3 µε τίτλο « Εκφοβισµός στο
διαδίκτυο». Η ενότητα αυτή δεν χωρίζεται σε επιµέρους τοµείς εστίασης, αλλά υπό
την ίδια θεµατολογία εντάσσει τις εξής δραστηριότητες:
Β΄- Γ΄∆ηµοτικού -> « Όλοι θέλουν φίλους», «Είναι δίκαιο;»
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού-> « Η δύναµη των λέξεων¨, « Οµαδικές σκέψεις», «’Άνετοι»
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου-> «Cyberbullying: Μια όχι και τόσο χαριτωµένη
εικόνα», «Cyberbullying: Ποιος; Εγώ ; Γιατί να ενδιαφερθώ;», «Cyberbullying:
Ξεπερνώντας τα όρια», « Αντιµέτωποι µε το cyberbullying»
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο-> «Κοινωνική ∆ικτύωση : Αποδεκτή ή όχι;», «24-7»
Στόχος όλων των δραστηριοτήτων είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε
το φαινόµενο του διαδικτυακού εκφοβισµού και η εκµάθηση στρατηγικών
διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.

214

∆ραστηριότητα Νο.1, «Όλοι θέλουν φίλους»,

Ενότητα 3. «Εκφοβισµός στο

διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η ∆ανάη είναι Γ’ ∆ηµοτικού και της αρέσει πολύ να παίζει µε τους συµµαθητές της
στο διάλειµµα. Μια µέρα, λέει σε όλους «Παιδιά, έχω µια ιδέα για να γελάσουµε!
Όταν θα παίζουµε ποδόσφαιρο στο διάλειµµα να µην δώσουµε πάσα στον Μάριο , να
γελάσουµε!».
Έτσι κι έγινε. Καθώς έπαιζαν ποδόσφαιρο, ο Μάριος είπε στην ∆ανάη «Ε, ∆ανάη,
δώσε µου την µπάλα σε παρακαλώ», αλλά η ∆ανάη τον αγνόησε και έκανε πάσα σε
µια φίλη της. Μετά από λίγο , ο Μάριος φωνάζει στο συµµαθητή του , τον Χρήστο
«ε, Χρήστο κάνε µου πάσα δεν είναι κανείς εδώ ,µπορώ να βάλω γκολ!», αλλά τον
αγνόησε και δεν του έκανε πάσα.
Λυπηµένος, ο Μάριος έφυγε από το παιχνίδι , χωρίς κανείς να το πάρει χαµπάριεκτός

από την Σταµατίνα, που είδε όλο το παιχνίδι και την απογοήτευση του

Μάριου.
Ασκήσεις
Πώς πιστεύεις ότι ένιωθε ο Μάριος κάθε φορά που ζητούσε την µπάλα και τον
αγνοούσαν;

Τι πιστεύεις ότι ένιωσε η Σταµατίνα βλέποντας το παιχνίδι;
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», Β΄Γ΄∆ηµοτικού

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Όλοι θέλουν φίλους
Αν το σκεφτείς πολύ καλά, όλοι δεν θέλουν να έχουν φίλους;Κι εσύ δεν θα ένιωθες
άσχηµα αν δεν σε πρόσεχαν οι φίλοι σου;Όταν κάνεις τον νταή , µόνο για να γελάσεις
µε τον άλλον, δεν κάνεις καλό ούτε σε σένα αλλά ούτε και στους άλλους.
∆υστυχώς , όµως υπάρχουν άτοµα που είναι νταήδες και διασκεδάζουν µε το να σε
πειράζουν. Μπορεί να κρύβουν τα πράγµατά σου. Μπορεί να σε αγνοούν. Μπορεί και
να ενοχλούν στο διαδίκτυο , σε σελίδες που επισκέπτεσαι ή και µε µηνύµατα.Όταν σε
ενοχλεί κάποιος νταής, καλό είναι να το πεις σε κάποιον ενήλικο που εµπιστεύεσαι.
Εσύ τι θα έκανες;;;;;
Θα σου δοθούν τέσσερις καρτέλες µε τα ονόµατα ∆ανάη, Μάριος, Χρήστος και
Σταµατίνα.Κάθε φορά θα παίζεις κάποιον διαφορετικό ρόλο µε τους συµµαθητές σου.
Πάντα να έχεις στο µυαλό σου :Τι θα µπορούσαν να κάνουν ή πουν ο Χρήστος κι η
Σταµατίνα;

∆ανάη

Μάριος

Χρήστος

Σταµατίνα

Μπορείς να κάτι κι εσύ κάνεις για αυτό!
Φτιάξε µια αφίσα µε κανόνες που να σταµατούν τους νταήδες και τα πειράγµατά
τους.Ζωγράφισε εικόνες που να ταιριάζουν µε τους κανόνες σου.Αφού τελειώσεις ,
βάλε τίτλο στην αφίσα σου και κόλλησέ το στον πίνακα µε τις δηµιουργίες της τάξης
σου.Έτοιµος/η; Φύγαµε!!!
Τίτλος :
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Είναι δίκαιο;» , Ενότητα 3. «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία
µαθητών 7-8 έτη(Β΄-Γ΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Οι γονείς της ∆ηµητρούλας της πήραν έναν υπολογιστή πρόσφατα. Η ∆ηµητρούλα
λατρεύει τις γάτες και γράφτηκε σε µια σελίδα µε κατοικίδια καρτούν. Προσέχει µια
λευκή, περσική γάτα που της έχει και ένα πολύ όµορφο σπιτάκι. Μια µέρα , η
∆ηµητρούλα µπαίνει από τον υπολογιστή του σχολείου της να δει τι κάνει η γάτα.
Ένας συµµαθητής της, ο ∆ιονύσης, βλέπει το όνοµά της και τον κωδικό της όταν τα
πληκτρολογεί.
Το Σάββατο της ίδιας εβδοµάδας, η ∆ηµητρούλα µπαίνει να ταΐσει τη γάτα της , αφού
τέλειωσε το διάβασµα. Όµως , όταν µπήκε διαπίστωσε ότι η γάτα της ήταν βρώµικη ,
της έλειπαν πράγµατα και είχε χάσει τους βαθµούς από τα επίπεδα που κέρδισε.
Τι πιστεύεις ότι φταίει για αυτό το χαµό µε τη γάτα της ∆ηµητρούλας;

Πώς θα ένιωθες αν ήσουν η ∆ηµητρούλα ;Γιατί;

Σκέψου..
Πολλά παιδιά στην ηλικία σου παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο. Πιστεύεις ότι είναι
δίκαιο και σωστό κάποιος άλλος να µπαίνει στον λογαριασµό τους και να κάνει το
παιχνίδι τους άνω κάτω;

Τι θα πρέπει να κάνει η ∆ηµητρούλα µε το σπίτι της γάτας της που είναι άνω κάτω
και µε τους χαµένους βαθµούς;

Τι θα µπορούσε να πει η ∆ηµητρούλα στον ∆ιονύση;
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,Β΄- Γ¨∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2

Ποτέ µην µπαίνεις σε σελίδες χωρίς τους γονείς σου ή κάποιον µεγαλύτερο.
Μην δείξεις σε κανέναν άλλον το όνοµα και τον κωδικό του λογαριασµού σου , εκτός
από τους γονείς σου.
Αν έχεις κάποιο πρόβληµα στο διαδίκτυο, κλείσε την σύνδεσή σου /την σελίδα και
πες το στους γονείς σου ή σε κάποιον µεγαλύτερο.

Μπορείς

κι

εσύ

να

κάνεις

κάτι!!!!

Σκέψου τι µπορεί να κάνει ένα παιδί της ηλικίας σου αν δεχτεί επίθεση από κάποιο
άλλο άτοµο;Θυµήσου τους κανόνες για τους νταήδες και γράψε σλόγκαν για τα
παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι δραστηριότητες «Η ∆ύναµη των λέξεων», «Οµαδικές
σκέψεις» και « Άνετοι» για τις τάξεις ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Η
Η ∆ύναµη των λέξεων
λέξεων», Ενότητα 3. «Εκφοβισµός
Εκφοβισµός στο
διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 9--10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Κάθε µεσηµέρι , εδώ και δύο µήνες
µήνες,η
η Ηλιάνα κι η αδελφή
της η Αντιγόνη παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο µετά από το φαγητό.
φαγητό Η σελίδα που
επισκέπτονται είναι για παιδιά κι έχει παιχνίδια
παιχνίδια,εικόνες
εικόνες για χρωµάτισµα και σελίδα
επικοινωνίας µεταξύ των επισκεπτών.
επισκεπτών Οι γονείς τους γνωρίζουν ότι οι δύο αδελφές
µπαίνουν στην σελίδα και τις αφήνουν
αφήνουν, αφού είναι κατάλληλη για την ηλικία
τους.Αυτό όµως που δεν γνωρίζουν είναι ότι εδώ και 2 εβδοµάδες πολλά παιδιά που
µπαίνουν στην σελίδα στέλνουν στην Ηλιάνα και την Αντιγόνη επιθετικά µηνύµατα
µηνύµατα,
όπως:«Σε µισώ»,«Αφού
Αφού δεν ξέρεις πώς ανοίγει ο υπολογιστής,
υπολογιστής περιµένεις να
κερδίσεις και το παιχνίδι;»,«Χαζή,
παιχνίδι;»
χοντρή!»

Ερωτήσεις
Ποιο είναι το πρόβληµα
πρόβληµα: Πώς νοµίζεις ότι νιώθουν τα δύο κορίτσια όταν διαβάζουν
αυτά τα µηνύµατα;

Πώς θα ένιωθες , αν κάθε φορά που έµπαινες να παίξεις το αγαπηµένο σου παιχνίδι
παιχνίδι,
διάβαζες τέτοιου είδους µηνύµατα;
µηνύµατα

Υπάρχει µια παροιµία που λέει « Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει , αλλά κόκαλα
τσακίζει». Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια ;
τσακίζει
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Πληγώνοντας τους άλλους
Πολλά παιδιά βρίσκουν διασκεδαστική την περιήγηση στο διαδίκτυο, την επίσκεψη
σε σελίδες, την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα σχόλια µέσω κινητών,
ιστοσελίδων και βίντεο. Κάποιες φορές όµως, η γλώσσα που χρησιµοποιείται σε αυτά
τα µηνύµατα στοχεύει στο να πληγώσει αυτόν που το διαβάζει ή να τον ενοχλήσει
πάρα πολύ.Όταν αυτά τα επιθετικά µηνύµατα επαναλαµβάνονται συχνά, τότε αυτό το
γεγονός ονοµάζεται εκφοβισµός/παρενόχληση στο διαδίκτυο.
Ώρα για δράση
Σενάρια & Ρόλοι
Ας γυρίσουµε πίσω στο πρόβληµα της Ηλιάνας και της Αντιγόνης µε τα µηνύµατα.Τι
πιστεύεις ότι θα µπορούσαν να κάνουν για να

αντιµετωπίσουν καλύτερα το

πρόβληµα αυτό;Σκέψου τρόπους δράσης και στη συνέχεια παίξε το ρόλο ενός από τα
δύο παιδιά και πώς θα αντιδρούσες.
Καρτούν & µηνύµατα
Αν εσύ διάβαζες ένα µήνυµα που σε εκνεύριζε , πώς θα αντιδρούσες; Ζωγράφισε σε
µια εικόνα δικιά σου πώς θα αντιδρούσες. Για παράδειγµα θα µπορούσες να
µετρήσεις ως το δέκα για να σου περάσει ο θυµός. Σκέψου δικούς σου τρόπους
αντίδρασης, ζωγράφισε την εικόνα σου και µετά κόψε την προσεκτικά για να την
κρεµάσεις πάνω από τον υπολογιστή σου.
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∆ραστηριότητα

Νο.4«Οµαδικές

σκέψεις»,

Ενότητα

3.

«Εκφοβισµός

στο

διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Τα εν οίκω µη εν δήµω…
Ο Αντώνης κάλεσε ένα απόγευµα τους φίλους του στο σπίτι του να παίξουν και να
διαβάσουν για το σχολείο. Όµως , σύντοµα οι φίλου του άρχισαν να βαριούνται και
αποφάσισαν να µπουν στο διαδίκτυο να βρουν ποιοι συµµαθητές τους είναι µέσα. Ο
Νίκος, κολλητός φίλος του Αντώνη, χρησιµοποίησε τον κωδικό του φίλου του για να
µπει στο διαδίκτυο. Όταν µπήκε στο προφίλ του φίλου του , σκέφτηκε να του στήσει
φάρσα.Έγραψε στο προφίλ του φίλου του « Μου αρέσει η Παναγιώτα από την ∆’».
Τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να γελάνε δυνατά γιατί το βρήκαν πολύ αστείο. Ο µόνος
που δεν κατάλαβε τίποτα ήταν ο Αντώνης. Η Παναγιώτα άρεσε όντως στον Αντώνη,
αλλά ήθελε να µείνει µυστικό ανάµεσα σε αυτόν και τον φίλο του το Νίκο. Όµως, την
επόµενη µέρα στο σχολείο, ο Αντώνης κατάλαβε ότι δεν κράτησε ο φίλος του την
υπόσχεση αυτή· όλα τα παιδιά ήξεραν το µυστικό του.
Πώς νοµίζεις ότι ένιωσε ο Αντώνης;

Τι νοµίζεις ότι σκέφτονταν οι φίλοι του Αντώνη που του έστησαν την «πλάκα»
αυτή;

Τι νοµίζεις ότι του έλεγαν τα παιδιά στο σχολείο;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Κάτσε και σκέψου…
Πολλές φορές τα παιδιά σε οµάδες κάνουν πράγµατα που δεν θα σκέφτονταν καν
µόνα τους.Όταν ο Αντώνης κάλεσε τους φίλους του στο σπίτι του, ο Νίκος έκανε κάτι
που έφερε αργότερα το φίλο του σε δύσκολη θέση : αυτή η συµπεριφορά είναι µορφή
παρενόχλησης στο διαδίκτυο.
Όµως και τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας έχουν ευθύνη για το συµβάν. Πολλοί φίλοι
του Αντώνη ίσως σκέφτηκαν ότι η πλάκα του Νίκου είναι λάθος, αλλά δεν µίλησε
κανείς.Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να συµφωνούν σιωπηρά µε αυτή την πράξη.
Τα

παιδιά

που

είναι

µάρτυρες

παρενόχλησης

τέτοιου

είδους

λέγονται

παρατηρητές.Όσο πιο πολλοί είναι οι παρατηρητές , τόσο λιγότερες είναι οι
πιθανότητες να σταµατήσουν την παρενόχληση.Γιατί νοµίζεις ότι συµβαίνει αυτό;
Υπάρχουν λύσεις!
Τι θα µπορούσαν οι παρατηρητές να κάνουν στην περίπτωση του Αντώνη ; Τι θα
έκανε τα πράγµατα χειρότερα; Συζήτησέ το µε τους συµµαθητές σου και µετά
συµπλήρωσε τις δύο στήλες.
Πράξεις των Παρατηρητών που µπορεί να Πράξεις των παρατηρητών που µπορεί να
χειροτερεύσουν την κατάσταση

καλυτερεύσουν την κατάσταση

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα , ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα για
τις τάξεις ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού µε τίτλο « Άνετοι». Στο ίδιο κλίµα µε τις προηγούµενες
δραστηριότητες για τις τάξεις αυτές.
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∆ραστηριότητα Νο.5, «Άνετοι» , Ενότητα 3. «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία
µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ιστορία 1
Στην Ιωάννα αρέσει να µπαίνει στο διαδίκτυο και να επισκέπτεται σελίδες για την
αγαπηµένη της τραγουδίστρια.Μια φίλη της τής δίνει τη διεύθυνση µιας σελίδας µε
φωτογραφίες από την τελευταία εµφάνιση της αγαπηµένης της τραγουδίστριας.
Όταν πηγαίνει στο σπίτι της, η Ιωάννα ανοίγει τον υπολογιστή της και γράφει τη
διεύθυνση που της έδωσε η φίλη της. Αντί , όµως, να δει τις φωτογραφίες της
αγαπηµένης της τραγουδίστριας, βρίσκει υλικό που την κάνει να νιώθει αµήχανα και
την ενοχλεί.
Η Ιωάννα πανικοβάλλεται και διαπιστώνει ότι µάλλον έγραψε λάθος την διεύθυνση.
Φοβάται πως οι γονείς της θα ανακαλύψουν ότι µπήκε σε αυτή τη σελίδα. Αποφασίζει
λοιπόν να µην µπει στο διαδίκτυο για αρκετές µέρες.
Από την ιστορία παραπάνω, πώς µπορείς να συµπεράνεις ότι η Ιωάννα νιώθει
αµήχανα;

Τι θα συµβούλευες την Ιωάννα;
Ιστορία 2
Η Μαργαρίτα µπαίνει στην σελίδα του σχολείου της κάθε απόγευµα για να µοιραστεί
τα νέα της µε τους συµµαθητές της. Μια µέρα µιλάει µε έναν συµµαθητή της, ο
οποίος γράφει άσχηµα πράγµατα για αυτήν στα µηνύµατα που της στέλνει.Η
Μαργαρίτα θυµώνει αλλά και φοβάται µήπως οι γονείς της δουν αυτά τα µηνύµατα
και δεν την ξαναφήσουν να µπει στην σελίδα αυτή.

Ο συµµαθητής της Μαργαρίτας δεν χρησιµοποιεί άσχηµες λέξεις ούτε όταν είναι µαζί
στο σχολείο ούτε όταν παίζουν στη γειτονιά. Γιατί πιστεύεις ότι χρησιµοποιεί αυτές
τις λέξεις µόνο διαδικτυακά;
Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να κάνει η Μαργαρίτα και γιατί;
∆εν φταις εσύ.
Είναι διασκεδαστικό να ψάχνεις στο διαδίκτυο να βρεις σελίδες που σε ενδιαφέρουν.
Ωστόσο, µερικές φορές θα βρεις κατά λάθος κάποιες σελίδες ή πληροφορίες που θα
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∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
σε κάνουν να ντραπείς. Πολλοί δηµιουργοί «πονηρών» σελίδων χρησιµοποιούν
διευθύνσεις πολύ παραπλανητικές . Οπότε θα µπορούσες να πεις στην Ιωάννα « δεν
φταις εσύ».
Στη δράση !
Αν µπεις σε µια σελίδα που σε σοκάρει ή σε φέρνει σε αµηχανία, απλά κλείσε τη
σελίδα. Αν έχεις πολλές σελίδες στον περιηγητή σου, µπορείς απλά να πατήσεις το
κουµπί «Πίσω» και να βγεις από τη σελίδα. Αν ενοχλήθηκες πάρα πολύ, µπορείς να
το πεις στους γονείς σου ή στο/η δάσκαλό /α σου.
Οι άνθρωποι αλλάζουν…
Στην περίπτωση του συµµαθητή της Μαργαρίτας, δεν υπήρχε κάποιο προηγούµενο
µεταξύ τους για να αιτιολογεί την επιθετικότητα των µηνυµάτων. Πολλές φορές , οι
άνθρωποι λένε στο διαδίκτυο ό,τι δεν τολµούν να πουν πρόσωπο µε πρόσωπο . Γιατί;
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3
Ίσως γιατί θεωρούν ότι δεν θα τιµωρηθούν , δεν ξέρουν τι κακό κάνουν στον άλλο
και νοµίζουν ότι έτσι γίνονται πιο «κουλ».
Και µετά τι;
Να θυµάσαι ότι κανόνες για τον πραγµατικό κόσµο ισχύουν και για τον ψηφιακό.
Όταν δεις κάποιον περίεργο κύριο στο δρόµο , κάνεις κινήσεις για να τον αποφύγεις ή
να βρεθείς σε ασφαλές µέρος. Αυτό ισχύει και για το διαδίκτυο.Αγνόησε τους
ενοχλητικούς, απέκλεισέ τους από παράθυρα συνοµιλίας και αποσυνδέσου από την
σελίδα.

Πέραν αυτής της δραστηριότητας, οι παρακάτω ασκήσεις αφορούν τις τάξεις
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου. Πρώτη είναι η δραστηριότητα «Cyberbullying: Μια
όχι και τόσο χαριτωµένη εικόνα»
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∆ραστηριότητα Νο.6, « Cyberbullying: Μια όχι και τόσο χαριτωµένη εικόνα»,
Ενότητα 3. «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ιστορία
Η Κατερίνα και η Στεφανία είναι πολύ καλές φίλες, σχεδόν κολλητές. Πηγαίνουν στο
ίδιο σχολείο και παίζουν µαζί στα διαλείµµατα. Μια µέρα η Στεφανία λέει στην
Κατερίνα ότι δεν θέλει να είναι πια φίλες και να µην της ξαναµιλήσει.Η Κατερίνα
θυµώνει πάρα πολύ.Το απόγευµα , µπαίνει στο διαδίκτυο κι ανεβάζει µια γελοία
φωτογραφία της Στεφανίας από την τριήµερη εκδροµή,που κοιµόταν και είχε ανοιχτό
το στόµα της .Η Κατερίνα έγραψε : «θαυµάστε το µοσχαράκι!». Την προώθησε σε
µήνυµα, µαζί µε το κείµενο, σε όλους τους συµµαθητές της Στεφανίας.
Τι πιστεύεις ότι ένιωσε η Στεφανία όταν έµαθε για τη φωτογραφία;

Τι πιστεύεις ότι σκέφτηκαν ή έκαναν τα παιδιά που έλαβαν το µήνυµα;

Χµ, για να δούµε τι οδήγησε την Κατερίνα…
Όλοι έχουµε περάσει φάσεις που κάνουµε παρέα µε άτοµα που µας αρέσουν.Κάποια
χρονική στιγµή παύουν να µας αρέσουν και δεν κάνουµε παρέα πια µαζί τους. Η
Κατερίνα, όπως κι άλλα παιδιά ή κι εσύ, µέσα στο θυµό της αποφάσισε να
«εκδικηθεί» τη φίλη της για την απόρριψη που ένιωσε. Το διαδίκτυο είναι ο
γρηγορότερος τόπος για να διαδώσει κανείς πληροφορίες και σε πολλά άτοµα
ταυτόχρονα. Εποµένως, όλοι γνωρίζουν τι έγραψε η Κατερίνα ή εσύ, αφού διαδόθηκε
γρήγορα σε όλους. Νοµίζεις όµως ότι η εκδίκηση αυτή και η κακία που κρύβει το
µήνυµα σταµατά εκεί;Κάνεις λάθος! Καθώς το διαβάζουν πολλοί, αρκετοί µπορεί να
το προωθήσουν σε φίλους τους. Έτσι, όχι µόνο ο αριθµός των ατόµων που το
γνωρίζει µεγαλώνει, αλλά και η κακία πολλαπλασιάζεται.
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∆ραστηριότητα Νο.6 Ενότητα
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

3

«Εκφοβισµός

στο

διαδίκτυο»,

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Όταν τα παιδιά στέλνουν τέτοια εξευτελιστικά µηνύµατα µε σκοπό να πληγώσουν
κάποιον τότε λέγονται cyberbullies-κι η πράξη cyberbullying. Κάποια παιδιά-θύµατα
αυτών των ψηφιακών «νταήδων» µπορεί να είναι αρκετά δυναµικά και να µην δίνουν
σηµασία. Άλλα παιδιά όµως µπορεί να θυµώσουν , να κλειστούν στον εαυτό τους και
να φοβούνται για την ασφάλειά τους.
Για όλα υπάρχει λύση!!!!
Μετά από το επεισόδιο µε το µήνυµα , τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η Στεφανία;Αν
έπρεπε να τη βοηθήσεις, τι θα της έλεγες;Γράψε µερικές συµβουλές πιο κάτω.
Στο σανίδι..
Μαζί µε συµµαθητές σου µοιράσου τους ρόλους της Κατερίνας, της Στεφανίας και
µερικών παιδιών που έλαβαν το µήνυµα και δείξε την καλύτερη λύση για το
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε.

Μετά από αυτή την γενική δραστηριότητα, ακολουθούν οι « Cyberbullying :
Ποιος; Εγώ; Γιατί να ενδιαφερθώ;», «Cyberbullying:Ξεπερνώντας τα όρια» και
«Αντιµέτωποι µε το cyberbullying».
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∆ραστηριότητα Νο.7, «Cyberbullying:Ποιος;Εγώ ;Γιατί να ενδιαφερθώ;», Ενότητα 3.
«Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄
Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ο Μάριος είναι παθιασµένος µε τα remake διάσηµων σκηνών από ταινίες ή
κινούµενα σχέδια. Ένα απόγευµα φτιάχνει ένα βίντεο από την πιο ξεκαρδιστική
σκηνή που έχει δει µέχρι στιγµής. Όταν ολοκληρώνει το βίντεο, το στέλνει σε έναν
φίλο του να του πει αν είναι καλό ή όχι. Ο φίλος του, ο ∆ηµήτρης, ξεσπά σε γέλια και
δείχνει το βίντεο σε κάποιους φίλους του. Αρχίζουν κι αυτοί να γελάνε και του
γράφουν προσβλητικά σχόλια , όπως «φρικιό», «άντε να κάνεις νανάκια και να
ξεχάσεις τις ταινίες». Κάθε µέρα, ο Μάριος έρχεται αντιµέτωπος µε πάρα πολύ
ενοχλητικά µηνύµατα στο προφίλ µε τα βίντεό του. Αλλά δεν έµειναν µέχρι εκεί οι
«φίλοι»του. Το διέδωσαν και στο σχολείο , µε αποτέλεσµα να τον κοροϊδεύουν και οι
συµµαθητές του.
Σκέψου ότι βρίσκεσαι εσύ στη θέση του Μάριου και κάποια παιδιά δηµοσιεύουν στο
διαδίκτυο ένα µυστικό σου.Πώς θα ένιωθες;

Σκέψου όµως ότι το µυστικό αυτό, σε άλλη περίπτωση , γίνεται γνωστό µόνο σε
συµµαθητές σου. Ποια η διαφορά µε τη δηµοσίευσή του στο διαδίκτυο;

Για σκέψου..
Όταν άλλα παιδιά σκόπιµα γράφουν τέτοια µηνύµατα , όπως αυτά που έπαιρνε ο
Μάριος, τότε είναι απλώς γεµάτα χαιρεκακία.Η γελοιοποίηση ενός άλλου ατόµου
είναι κι αυτό cyberbullying.
Αυτό ακριβώς έκανε ο ∆ηµήτρης κι οι φίλοι του. Με αυτήν την πράξη τους, θέλησαν
να ρεζιλέψουν το Μάριο όχι µόνο µεταξύ τους αλλά και µεταξύ των χρηστών του
διαδικτύου και των άλλων µαθητών του σχολείου τους.
Σε αυτήν την περίπτωση

υπήρχαν πολλά παιδιά που κοροϊδεύουν το Μάριο.

Υπάρχουν , όµως και πολλά παιδιά που βλέπουν το όλο συµβάν και δεν κάνουν
τίποτα.Άτοµα που δεν παρενοχλούνται , αλλά βλέπουν κάποιον άλλο να
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∆ραστηριότητα Νο.7 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», ΣΤ΄∆ηµοτικού –
Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2

παρενοχλείται, λέγονται παρατηρητές.Τι θα έκανες αν ήσουν παρατηρητής
παρενόχλησης στο διαδίκτυο;
Λύσεις για τα µέτρα µας
Τι θα έλεγες στο Μάριο να κάνει;Τι θα έκανες για να τον βοηθήσεις;
Τι θα έλεγες στο ∆ηµήτρη;
Τι θα έλεγες στα παιδιά που έγραψαν τα αρνητικά σχόλια στο βίντεο του ;
Πώς θα ζητούσες βοήθεια από έναν ενήλικο ( δάσκαλο, γονέα κλπ.);

Έπειτα ακολουθεί η δραστηριότητα «Cyberbullying: Ξεπερνώντας τα όρια» για
τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού ως τη Β΄Γυµνασίου.
∆ραστηριότητα Νο.8, «Cyberbullying:Ξεπερνώντας τα όρια» , Ενότητα 3. «Εκφοβισµός
στο διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα
Ο Κωνσταντίνος πηγαίνει Α’ Γυµνασίου και είναι πολύ ντροπαλός. Οι γονείς του τον πιέζουν
συνεχώς να διαβάζει για να πάρει καλούς βαθµούς, λέγοντάς του ότι «αλλιώς οι άλλοι θα σε
λένε αποτυχηµένο». Παρόλο που προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά, δεν καταφέρνει να πάρει
καλύτερους βαθµούς κι όλοι τον κοροϊδεύουν. Κάθε µέρα λαµβάνει µηνύµατα που τον
αποκαλούν «αποτυχηµένο», «χαζό»και πολλά άλλα επίθετα που τον κάνουν να
στενοχωριέται. Ο Κωνσταντίνος πιστεύει ότι τα µηνύµατα αυτά του τα στέλνει η Μαριαλένα,
το πιο δηµοφιλές κορίτσι και η απουσιολόγος της τάξης του. Σε ένα από τα µηνύµατα που
έλαβε, εξαγριωµένος, έγραψε στη Μαριαλένα «Να ξέρεις ότι δεν είσαι ασφαλής από εδώ και
εµπρός. Ούτε κι οι φίλες σου».
Πώς πιστεύεις ότι νιώθει ο Κωνσταντίνος και τι τον έκανε να νιώθει έτσι;

Πώς νοµίζεις ότι ένιωσε η Μαριαλένα όταν πήρε το µήνυµα του Κωνσταντίνου;
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∆ραστηριότητα Νο8 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει , αλλά κόκαλα τσακίζει…
Πολλές φορές παιδιά πέφτουν θύµατα προσβλητικών µηνυµάτων , µε τα οποία πληγώνονται.
Πολλά από αυτά τα παιδιά «ανταποδίδουν»τα µηνύµατα µε γλώσσα που δείχνει ότι θέλουν
να πληγώσουν τα άτοµα που τα πλήγωσαν. Όµως, να ξέρεις, ότι τέτοια µηνύµατα µπορεί να
κάνουν τα πράγµατα χειρότερα , όπως να συµβάλλουν στην επέµβαση των γονέων, το υ
σχολείου και της αστυνοµίας.

Ώρα για λύσεις!
Τι πιστεύεις ότι θα µπορούσε να κάνει η Μαριαλένα;

Τι θα µπορούσε να κάνει ο Κωνσταντίνος αντί του µηνύµατος;

Τι θα µπορούσαν να κάνουν τα παιδιά που ήξεραν ότι ο Κωνσταντίνος δεχόταν πειράγµατα;

Ώρα για δράση :Σηµείο αναφοράς
Πολλά παιδιά που γνωρίζουν για το cyberbullying δεν κάνουν τίποτα γιατί φοβούνται µην
γίνουν «καρφιά». Όµως αρκετά ίσως να ένιωθαν πιο άνετα αν µπορούσαν να αναφέρουν
περιστατικά εκφοβισµού στο διαδίκτυο , αρκεί να µην γινόταν αναφορά στο όνοµά
τους.Πρότεινε ή ζωγράφισε κάποιες ιδέες για το πώς µπορεί ένα τέτοιο σύστηµα να πετύχει
στο σχολείο σου. Παρουσιάσέ το και στην τάξη σου.
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Σε αυτήν την σελίδα παρατίθεται η δραστηριότητα «Αντιµέτωποι µε το
cyberbullying» για τις ίδιες τάξεις ( ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου)
∆ραστηριότητα Νο.9, « Αντιµέτωποι µε το cyberbullying» , Ενότητα 3. «Εκφοβισµός
στο διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα 1
Η Σάντρα ετοιµάζεται για το µεγάλο πάρτι γενεθλίων της την Παρασκευή. Όµως , οι
γονείς της τής λένε ότι µπορεί να καλέσει µόνο 8 φίλες της –λόγω των άσχηµων
οικονοµικών της οικογένειάς της τους τελευταίους µήνες.Έτσι, η Σάντρα δεν µπορεί
να καλέσει όλες τις φίλες της. Αποφασίζει λοιπόν να καλέσει τις πολύ κολλητές της.
Την Τετάρτη , οι φίλες της συζητούσαν µεταξύ τους για το πάρτι και τι δώρα θα
έπαιρναν στη Σάντρα. Τη κουβέντα όµως άκουσαν και οι φίλες της που δεν κάλεσε.
Θυµωµένες µαζί της, αποφασίζουν να φτιάξουν σχέδιο δράσης.
Το απόγευµα της Τετάρτης φτιάχνουν µια ιστοσελίδα µε τίτλο «Σάντρα η
Μάγισσα:100 συν 1 λόγοι να τη µισείς». Έγραψαν ό,τι κακό µπορεί να φανταστεί
κανείς για τη «φίλη»τους και έγραψαν για τη συζήτηση που άκουσαν µε όλες τις
λεπτοµέρειες.Όµως δεν έµειναν µόνο εκεί . Προσκάλεσαν συµµαθήτριές του µε
µηνύµατα να γράψουν στη σελίδα γιατί µισούν τη Σάντρα, το κοινοποίησαν όπου
µπορούσαν και το διαφήµισαν αρκετά στο σχολείο την Πέµπτη.Η Σάντρα άρχισε να
νιώθει ότι όλα τα παιδιά την κοίταζαν περίεργα . Φοβήθηκε ότι κακό θα συνέβαινε.
Μπορεί το πάρτι της Παρασκευής να τελείωσε, αλλά η Σάντρα ανακάλυψε τη σελίδα
µε τα άσχηµα σχόλια –η οποία ανανεωνόταν ανελλιπώς από τις «καλόβουλες»
συµµαθήτριές της. Άρχισε να πονάει το στοµάχι της , να ζαλίζεται και να µην θέλει
να πάει στο σχολείο-παρόλα αυτά δεν είπε τίποτα στους γονείς της για το συµβάν
αυτό.
Αν ήσουν φίλος/η της Σάντρας , τι θα την συµβούλευες;
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∆ραστηριότητα Νο.9 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
Παράδειγµα 2
Ο Ανδρέας , εδώ και µια εβδοµάδα, λαµβάνει καθηµερινά το ίδιο µήνυµα µε θέµα
«Είµαι πολύ πιο κοντά από όσο µπορείς να φανταστείς». Αναρωτιέται αν είναι
κάποιο παιδί από το σχολείο του, αλλά δεν έχει πρόβληµα µε κανέναν. Ίσως µπορεί
να είναι και εντελώς άγνωστος. Πάντως, ο Ανδρέας είναι ανήσυχος.
Μια µέρα µένει µόνος στο σπίτι ,καθώς οι γονείς του έπρεπε να πάνε σε µια
επίσκεψη. Ανοίγει τον υπολογιστή του και βλέπει το εξής µήνυµα: «Κι όµως είµαι
µέσα στο σπίτι σου. Εσύ δεν µπορείς να µε βρεις γιατί χρησιµοποιώ ασύρµατο
δίκτυο. Εγώ όµως ξέρω πού βρίσκεσαι». Ο Ανδρέας πανικοβάλλεται , παγώνει από το
φόβο του και δεν ξέρει τι να κάνει.
Αν ήσουν στο σπίτι του Ανδρέα , τι θα τον συµβούλευες;

Νιώθοντας άβολα
Τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείς το διαδίκτυο για να διασκεδάσεις ή να
χαλαρώσεις από την πίεση της καθηµερινότητας.Όµως υπάρχουν φορές που µπορεί
να διαβάσεις κάτι δυσάρεστο,τροµακτικό ή προσβλητικό για σένα. Αυτό µπορεί να
συµβεί οπουδήποτε-σε µια βιβλιοθήκη, στην καφετέρια, ακόµη και στο σπίτι σου
όταν χαζεύεις στον υπολογιστή σου. Όταν σου συµβεί κάτι τέτοιο, το καλύτερο που
έχεις να κάνεις είναι να δράσεις.
Αναγνωρίζοντας το πρόβληµα
Και η Σάντρα κι ο Ανδρέας έπεσαν θύµατα νταήδων του διαδικτύου. Άτοµα που
συνήθως φέρνουν παιδιά σε αµηχανία ή φόβο θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο να τα
πειράξουν χωρίς να τιµωρηθούν. Πολλές φορές είναι άτοµα που γνωρίζεις. Μέσω του
διαδικτύου , εκφράζουν ό,τι

αρνητικό συναίσθηµα έχουν για σένα χωρίς να

χρειάζεται να απολογηθούν για αυτό.Το µόνο σίγουρο είναι ότι σε κάνουν να νιώθεις
άσχηµα.
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∆ραστηριότητα Νο.9 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο», ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 3
Αναλαµβάνοντας δράση
∆εν θα πρέπει να αφήνεις τον εκφοβισµό στο διαδίκτυο να εξαπλώνεται. Σηµαντικό
είναι να µάθεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, αλλά και θύµατα που ξέρεις,
ενάντια στους νταήδες.
Πιο κάτω σου δίνονται κάποιες χρήσιµες συµβουλές:
1.

Κλείσε τον υπολογιστή σου

2.

Βγες από τη σελίδα που συµβαίνει η παρενόχληση

3.

Απέκλεισε το νταή από τα παράθυρα συνοµιλίας

4.

Αποθήκευσε και εκτύπωσε τα µηνύµατα του νταή ( έτσι θα έχεις αποδεικτικά
στοιχεία)

5.

Μην απαντάς σε ενοχλητικά µηνύµατα

6.

Ζήτησε συµβουλές από έναν φίλο σου

7.

Ανέφερε το περιστατικό στους γονείς σου ή έναν ενήλικο που εµπιστεύεσαι.

8.

Αν είσαι µάρτυρας παρενόχληση, βοήθησε συναισθηµατικά το στόχο και
δείξε στον νταή γιατί αυτή πράξη του δεν είναι ηθική και για τον ίδιο.

Με αυτήν την δραστηριότητα , κλείνει το πακέτο δραστηριοτήτων για τις τάξεις
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου. Από αυτό το σηµείο αρχίζουν οι δραστηριότητες «
Κοινωνική δικτύωση : αποδεκτή ή όχι;» και « 24-7» για τις τάξεις Γ΄ΓυµνασίουΛύκειο.
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∆ραστηριότητα Νο.10, «Κοινωνική ∆ικτύωση:Αποδεκτή ή όχι;» ,

Ενότητα 3.

«Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία µαθητών 15-18 έτη (Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ο Σωκράτης θέλει να εκδικηθεί τον Μιχάλη , γιατί ο δεύτερος αποκάλυψε αρκετά
προσωπικά µυστικά του σε τρίτους. Αποφασισµένος να τον εκδικηθεί, ο Σωκράτης
δηµιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης , παριστάνοντας το
κορίτσι.Σκοπός της εκδίκησης ήταν η δηµιουργία µιας ροµαντικής ιστορίας µεταξύ
του «κοριτσιού»και του Μιχάλη. Η «σχέση» αυτή πήγαινε πολύ καλά για αρκετές
εβδοµάδες. Μια µέρα , κάποιοι φίλοι του Σωκράτη τον ρώτησαν για τη σχέση του
Μιχάλη. Και τους είπε όλη την «πικάντικη»αλήθεια. Κάποιος , απορηµένος µε το
σκοπό της σχέσης-παρωδία, τον ρώτησε γιατί το έκανε . Εκείνος , απάντησε : «Για να
του δώσω ένα πολύ καλό µάθηµα».

Πιστεύεις ότι ο Σωκράτης δικαιολογείται για την πλεκτάνη που έστησε στο Μιχάλη;

Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο Μιχάλης , όταν συνειδητοποίησε ότι η σχέση του δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά µια κακόγουστη φάρσα;

Τι είδους επιπτώσεις µπορεί να έχει το σχέδιο του Σωκράτη;
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∆ραστηριότητα Νο.10 Ενότητα
διαδίκτυο», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

3

«Εκφοβισµός

Φύλλο δραστηριότητας 2
Ώρα για περισυλλογή
Είναι πολύ εύκολο να σφετεριστείς την ταυτότητα κάποιου άλλου, να τη
χρησιµοποιήσεις σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνεις πλάκα. Αυτή η
πράξη όµως σε βάρος ενός άλλου ατόµου είναι απλά απαράδεκτη. Πόσο λεπτή
πιστεύεις ότι είναι η γραµµή ανάµεσα σε µια πλάκα µεταξύ φίλων και σε µια
κακεντρεχή πράξη , όπως αυτή του Σωκράτη;
Στην περίπτωση του Σωκράτη , η πράξη του αυτή χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονική
παρενόχληση. Παρόµοιες περιπτώσεις µε τον ίδιο χαρακτηρισµό είναι και τα
απειλητικά µηνύµατα ή τα αρνητικά σχόλια µε στόχο την απαξίωση του άλλου.

Λύσεις για δυνατά µυαλά
Τι συµβουλές θα έδινες στο Σωκράτη σχετικά µε τον αυτοέλεγχο και το σεβασµό ;

Τι συµβουλές θα έδινες στο Μιχάλη;

Ας θυµηθούµε πάλι τους συµµαθητές του Σωκράτη που ήξεραν για την φάρσα. Ως
παρατηρητές τι θα µπορούσαν να κάνουν;

Το δέκα το καλό…
Μήνυµα εκρηκτικού περιεχοµένου, λογοµαχίες στο διαδίκτυο, απειλητικά µηνύµατα
και «σκευωρίες».. τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ένας έφηβος της ηλικίας σου
για να προστατευτεί;Σκέψου διάφορες συµβουλές που θα έδινες και αναζήτησε
παρόµοιες σε ψηφιακές πηγές και βιβλία. Έπειτα, παρουσίασε το δικό σου φυλλάδιο
µε τις 10 καλύτερες.
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στο

∆ραστηριότητα Νο.11, «24 -7», , Ενότητα 3. «Εκφοβισµός στο διαδίκτυο»,ηλικία
µαθητών 11-14 έτη(Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Μια οµάδα κοριτσιών λογοµαχεί άσχηµα µε µια συµµαθήτριά τους , τη Νιόβη. Το
απόγευµα της ίδιας µέρας , κορίτσια φτιάχνουν την «Αξιολογούµε τη Νιόβη
τώρα»οµάδα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Ανεβάζουν φωτογραφίες της Νιόβης
σε γελοίες πόζες και προσκαλούν τους «επισκέπτες»της οµάδας να σχολιάσουν το
πόσο χαζή φαίνεται σε αυτές. Το όλο συµβάν σύντοµα πήρε ανεξέλεγκτη τροπή ,
αφού ορισµένοι χρήστες δήλωσαν την πρόθεσή τους να ρίξουν στη Νιόβη «ένα γερό
χεράκι ξύλο». Μια µέρα , η Νιόβη-αµέριµνη-ανοίγει το κινητό της και βρίσκει ένα
µήνυµα µε θέµα «Καιρός να δεις τι νιώθει ο καθένας για το ποιόν σου».
Τι πιστεύεις ότι ένιωσε η Νιόβη βλέποντας τις φωτογραφίες και τα σχόλια που
γράφτηκαν σχετικά µε αυτές;

Τι πιστεύεις ότι ένιωσε όταν διάβασε το σχόλιο των χρηστών που είπαν ότι θα τη
δείρουν;

Πώς πιστεύεις ότι αυτό το γεγονός επηρέασε και το υπόλοιπο σχολείο;

Ώρα για περισυλλογή
Πολλές φορές πρέπει να αναζητήσεις στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις σχολικές
εργασίες σου.Για αυτό, ίσως χρειαστεί να έχεις πολλές φορητές συσκευές , και για τις
πληροφορίες σου και για τις συνοµιλίες σου µε συµµαθητές σου. Όµως , όσο πιο
πολύ είσαι συνδεδεµένος/η στο δίκτυο, τόσο πιο εύκολο είναι να δεχτείς και
ηλεκτρονικές επιθέσεις παντός τύπου.Ίσως να έχεις γράψεις εσύ κάποιο σχόλιο, ίσως
και να έχεις δεχτεί. Μπορεί επίσης να έχεις γίνει και µάρτυρας επιθέσεων. Επίσης,
γνωρίζεις ότι ο καθένας αντιδρά µε το δικό του τρόπο , αλλά να θυµάσαι :είτε
ψηφιακά είτε καθηµερινά, ο εκφοβισµός πληγώνει και καταθλίβει τα παιδιά –
στόχους.
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.11 Ενότητα 3 «Εκφοβισµός
Εκφοβισµός στο
διαδίκτυο», Γ΄Γυµνασίου - Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 2
Λύσεις αµέσως!
Τι συµβουλή θα έδινες στη Νιόβη;
Νιόβη

Τι συµβουλές θα έδινες στα κορίτσια που έφτιαξαν τη σελίδα
σελίδα;

Τι θα έκανες αν γινόσουν µάρτυρας ενός παρόµοιου περιστατικού επίθεσης στο
διαδίκτυο;

Σχέδιο άµεσης δράσης
Οι έφηβοι είναι αυτό που λένε οι ειδικοί «οι
οι άµεσοι ανταποκριτές»,
ανταποκριτές καθώς είναι αυτή
ακριβώς η ηλικία που τα άτοµα µαθαίνουν πιο εύκολα την διαχείριση της τεχνολογίας
και συνεχώς εµπλουτίζουν τους τρόπους χρήσης της
της. Γράψε ένα γράµµα στην τοπική
εφηµερίδα σχετικά
χετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης, της ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων και των εφαρµογών κινητής
δικτύωσης
τηλεφωνίας. Ανέφερε τις επιπτώσεις που έχουν τα παραπάνω
τηλεφωνίας
παραπάνω-θετικές
θετικές κι αρνητικές
αρνητικέςστους έφηβους
έφηβους, χρησιµοποιώντας κι α
αληθινά
ληθινά παραδείγµατα από την κοινότητά σου ή
την τάξη σου ( προσοχή!!! Μην αναφέρεις ονόµατα που µπορεί να θίξουν κάποιον
κάποιον).

Παράρτηµα 4 Παρουσίαση της ενότητας 4
4.1.Παρουσίαση
Παρουσίαση της επαναληπτικής ενότητας 4 Τοµέα εστίασης 1 « Ασφάλεια
διαδικτυακά»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει η ενότητα 3 και ξεκινά η ενότητα 4. Η ενότητα 4 είναι
επαναληπτική ενότητα και επικεντρώνεται στην ασφάλεια στο διαδίκτυο
διαδίκτυο. Στόχος της
της,
όπως και της ενότητας 1, είναι η εκµάθηση στρατηγικών ασφαλούς περιήγησης και
αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων
καταστάσεων στο διαδίκτυο
διαδίκτυο. Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να
υπενθυµίσει στους µαθητές αυτές τις στρατηγικές
στρατηγικές, δίνοντάς τους επιλεγµένες από την
ενότητα 1 ασκήσεις για επανάληψη.
επανάληψη
Η ενότητα 4 χωρίζεται σε δύο τοµείς εστίασης
εστίασης. Ξεκινά µε τον τοµέα εστίασης
«Ασφάλεια
α διαδικτυακά»
διαδικτυακά και τελειώνει µε τον τοµέα εστίασης «∆ιαδικτυακές
∆ιαδικτυακές
επαφές».
Ο τοµέας εστίασης 1 « Ασφάλεια διαδικτυακά»
διαδικτυακά περιλαµβάνει τις δραστηριότητες :
«Πηγαίνω
Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη
µέρη» ( Α΄∆ηµοτικού),
Α΄∆ηµοτικού «Τι
Τι είναι ιδιωτικό
ιδιωτικό;»( Β΄
Β΄-Γ΄∆ηµοτικού),
« Ισχυροί κωδικοί
κωδικοί»( ∆΄∆΄ Ε΄∆ηµοτικού
Ε΄∆ηµοτικού), «∆ιαχείριση
∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού
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ταχυδροµείου» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού), «Προσωπικές πληροφορίες»( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού),
«∆υνατοί κωδικοί» (ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), «Έξυπνοι κι ασφαλείς» (
ΣΤ΄∆ηµοτικού-

Β΄Γυµνασίου),

«Ιδιωτικές

και

προσωπικές

πληροφορίες» (

ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), και « ∆ιαχείριση κωδικών» ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο).
Ο τοµέας εστίασης 1 « Ασφάλεια διαδικτυακά» της ενότητας 4 είναι η « πηγαίνω σε
ασφαλή µέρη» της Α΄∆ηµοτικού. Στόχος της άσκησης αυτής είναι να υπενθυµίσει
στα παιδιά ότι πρέπει να προσέχουν κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.
∆ραστηριότητα Νο.1«Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» , Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας
εστίασης 1. « Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Όνοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Υπάρχουν πολλά µέρη που µπορείς να πας µε τον υπολογιστή, ακόµη και µακρινά.
Γράψε σε ποια µέρη θα ήθελες να πας µε τον υπολογιστή στην παρακάτω οθόνη.
Θα ήθελα να πάω µε τον υπολογιστή µου σε….

Σηµείωση για τους γονείς
Με την δραστηριότητα «Πηγαίνω σε ασφαλή µέρη» , τα παιδιά έµαθαν ότι ο
υπολογιστής µπορεί να τα βοηθήσει να επισκεφτούν µέρη που στον πραγµατικό κόσµο
δεν µπορούν να πάνε.
Επίσης, έµαθαν ότι όπως και στην πραγµατικότητα δεν πρέπει να πηγαίνουν σε
άγνωστα µέρη χωρίς επίβλεψη από ενηλίκους , έτσι και στον ψηφιακό κόσµο πρέπει να
έχουν κι έναν ενήλικα µαζί τους.
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.1, Ενότητα
διαδικτυακά Α΄∆ηµοτικού
διαδικτυακά»,

4,Τοµέας
Τοµέας

εστίασης

1

«Ασφάλεια
Ασφάλεια

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ;
ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ,ΠΑΝΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗ
ΜΑΜΑ, ΤΟ ΜΠΑΜΠΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ Η ΤΗ ∆ΑΣΚΑΛΑ
ΜΑΜΑ
∆ΑΣΚΑΛΑ.

Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα για τις δύο επόµενες τάξεις
τάξεις( Β΄
Β΄Γ΄∆ηµοτικού), « Τι είναι ιδιωτικό
Γ΄∆ηµοτικού
ιδιωτικό» . Σε αυτήν την δραστηριότητα οι µαθητές
πρέπει να θυµηθούν τι πρέπει και το δεν πρέπει να µοιράζονται στο διαδίκτυο .(βλ.
βλ
επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Τι
Τι είναι ιδιωτικό
ιδιωτικό;» , Ενότητα 4 Επαναληπτική
Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 1.
« Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄-Γ ∆ηµοτικού)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

1.∆ιασκεδάζοντας
∆ιασκεδάζοντας στο ∆ιαδίκτυο
Το ∆ιαδίκτυο είναι πολύ διασκεδαστικό.
διασκεδαστικό Μπορείς να βρεις
ιστοριούλες πολύ ωραίες
ωραίες, παιχνίδια φανταστικά και χίλια δυο
πράγµατα να κάνεις µε τους φίλους σου
σου.
Όµως µην ξεχνάς να τα δείξεις και στη µαµά και στον µπαµπά , τη
δασκάλα ή το δάσκαλό σου επίσης
2.Κάποιες
Κάποιες σελίδες µπορεί να σου ζητήσουν να βάλεις κι εσύ
πράγµατα. Μπορείς να γράψεις ιστοριούλες ή να βάλεις ζωγραφιές
πράγµατα
σου .Κάποιες
Κάποιες άλλες
άλλες, επίσης σε ρωτάνε το όνοµά σου και πού µένεις
µένεις.

Εντάξει παιδιά ; Να
θυµάστε πάντα αυτόν
τον κανόνα!!!

Εκεί ξέρεις τι πρέπει
ει να κάνεις;
3. Οπότε , τι πρέπει να κάνεις;
Σύµφωνα µε τους κανόνες για έξυπνα παιδιά στο διαδίκτυο από τον
φίλο µας τον Λαµπάκια,
Πάντα ρωτάµε τη µαµά ή το µπαµπά , τον δάσκαλο ή την δασκάλα
µας πριν δώσουµε σε κάποιον προσωπικά στοιχεία µας
µας, όπως το
όνοµά µας , η ηλικία µας ή πού µένουµε.
µένουµε

Ποιες είναι πληροφορίες που δεν πρέπει να δίνουµε χωρίς την άδεια της µαµάς
µαµάς, του
µπαµπά ή των δασκάλων µας;
µας
Το όνοµά µας
µας,την
την διεύθυνση του σπιτιού µας
µας,το
το όνοµα του σχολείου µας
µας,τη
τη διεύθυνση
του σχολείου µας
µας,τη
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ταχυδροµείου,τηλέφωνα
τηλέφωνα,κωδικούς
τηλέφωνα
,τη
διεύθυνση της δουλειάς της µαµάς και του µπαµπά και φυσικά, Όχι δικές µας
φωτογραφίες.
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∆ραστηριότητα Νο.2, Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», Β΄- Γ΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Πες τι έκανες
Πήγες σε µια σελίδα που σου άρεσε.
Πού ακριβώς πήγες για να ανοίξεις αυτή τη σελίδα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Τι έκανες εκεί;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Χρησιµοποίησες τον κανόνα για τις προσωπικές πληροφορίες; Αν ναι, πώς;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Και για να είστε πιο σίγουροι για τις
πληροφορίες που δίνετε σε σελίδες,
Να ρωτάτε πάντα τη µαµά ή το µπαµπά
και το δάσκαλό σας για τις πληροφορίες
που δίνετε. Έτσι θα ξέρετε τι να γράψετε
και τι όχι. Εντάξει;

Μετά την άσκηση αυτή ακολουθεί η άσκηση « Ισχυροί κωδικοί» για τις τάξεις ∆΄Ε΄∆ηµοτικού. Στόχος αυτής της άσκησης είναι να θυµίσει στους µαθητές 9-10
ετών ότι οι κωδικοί που είναι πολύ ισχυροί ( πολλά γράµµατα, αριθµοί και
συνδυασµοί) εξασφαλίζουν µεγαλύτερα ποσοστά ασφαλείας στα δεδοµένα τους και
τον Η/Υ τους, όπως κι όταν προσέχουν τι είδους ηλεκτρονικά µηνύµατα ανοίγουν (
βλ. δραστηριότητα «∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τις
ίδιες τάξεις)
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∆ραστηριότητα Νο.3«Ισχυροί Κωδικοί» , Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης
1« Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 9-10 έτη (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«Οι ισχυροί κωδικοί προστατεύουν τα αρχεία µου» .Μπορείς να πεις αυτή τη φράση
µέχρι να µαλλιάσει η γλώσσα σου; Μπορεί να σου φαίνεται αστείο, αλλά όντως οι
κωδικοί προστατεύουν τα αρχεία σου. Σκέψου ότι έχεις κάτι πολύτιµο, όπως χρήµατα
ή το αγαπηµένο σου παιχνίδι και θέλεις να το προστατεύσεις πάση θυσία. Ένα
χρηµατοκιβώτιο ασφαλείας µε ένα ισχυρό συνδυασµό δεν θα ήταν µια έξυπνη λύση;
Σκέψου , λοιπόν , ότι και τα δεδοµένα σου στο διαδίκτυο χρειάζονται έναν ισχυρό
κωδικό , όπως ένα καλό χρηµατοκιβώτιο.
Πώς φτιάχνουµε έναν κωδικό άραγε…

?

.
Η δηµιουργία κωδικών είναι ακριβώς όπως τα κοµµάτια ενός παζλ. Για να φτιάξεις
την εικόνα του παζλ, ενώνεις διάφορα µικρότερα κοµµάτια.Τα καλύτερα παζλ είναι
αυτά που έχουν πολύ µικρά κοµµάτια και µόνο εσύ ξέρεις να τα συνδυάσεις. Σκέψου
ότι ο κωδικός σου είναι χίλιες φορές σηµαντικότερος από το παζλ. ∆ύσκολοι κωδικοί
µε χαρακτήρες που θυµάσαι µόνο εσύ θα είναι απλησίαστοι , τόσο από φίλους σου
που δεν θες να τον ξέρουν, όσο και από εγκληµατίες. Υπάρχουν κάποια πολύ χρήσιµα
βήµατα για να κάνεις τους κωδικούς σου … πραγµατικούς γρίφους!Μπορείς να
φανταστείς τι κάνει έναν κωδικό ισχυρό;
Ποτέ να µην κουβαλάς µαζί σου χαρτάκια µε κωδικούς ούτε
να τους αποθηκεύεις στον υπολογιστή σου. Φύλαξέ τα σε ένα
µέρος που µόνο οι γονείς σου κι εσύ ξέρετε.
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Μετά την δραστηριότητα αυτή ακολουθεί η « ∆ιαχείριση µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου», που υπενθυµίζει στα παιδιά να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικά στην διαχείριση των µηνυµάτων τους. Στόχος της η εκµάθηση
βασικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση παγίδων σε µηνύµατα.
∆ραστηριότητα Νο.4«∆ιαχείριση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου» , Ενότητα
4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 1. « Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 9-10
έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ο Χρήστος είναι 11 ετών και … «ειδικός» στην αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Στέλνει µηνύµατα στους συγγενείς τους που είναι σε άλλη περιοχή για
να µάθει νέα τους.Όταν θέλει να ρωτήσει κάτι τη δασκάλα του για τα µαθήµατα , της
στέλνει τις απορίες του σε mail.Μια µέρα , όµως, καθώς διάβαζε τα µηνύµατά του,
βρήκε ένα µήνυµα από άγνωστο αποστολέα και µε θέµα : «Υπέροχα νέα»
« Επιτέλους σήµερα είναι η τυχερή σου µέρα!!! Πάτησε εδώ και η ζωή σου θα
αλλάξει!». Ο Χρήστος δεν βρήκε κανένα στοιχείο . Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, πατά
στο σύνδεσµο και κατεβάζει το φάκελο . Μόλις το ανοίγει , βλέπει κάποιες
φωτογραφίες που τον έκαναν να νιώσει πολύ άβολα.Έσβησε τον φάκελο, αλλά δεν
είπε τίποτα στους γονείς του.
Γιατί ο Χρήστος άνοιξε το µήνυµα αυτό;
Ήταν καλή κίνηση που ο Χρήστος κατέβασε αυτό το φάκελο;
Μήπως θα έπρεπε να ενηµερώσει τους γονείς του για το µήνυµα αυτό;
Ανεπιθύµητα µηνύµατα
Ο Χρήστος άνοιξε ένα ανεπιθύµητο µήνυµα από κάποιον άγνωστο και δεν ήξερε τι
έπρεπε να κάνει. Τέτοια µηνύµατα στέλνονται ανά χιλιάδες σε άτοµα που έχουν
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , κυρίως για να α) διαφηµίσουν προϊόντα
και β) για να βάλουν ιούς στον υπολογιστή .Αυτά τα µηνύµατα λέγονται spam.
Πολλές φορές υπάρχει το όνοµα του αποστολέα, αλλά µην το ανοίξεις· είναι απλώς
ένα όνοµα που µπορεί να το έχει αντιγράψει κάποιος χρήστης και να το χρησιµοποιεί

∆ραστηριότητα Νο.4, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια

για να βρίσκει «θύµατα».
Κάποιες φορές
τα µηνύµατα µπορούν να τα στέλνουν κι
διαδικτυακά»,
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού
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Φύλλο δραστηριότητας 2
άτοµα που ξέρεις. Πολλά παιδιά στην ηλικία µπορεί να το βρουν αστείο να στέλνουν
µηνύµατα µε άσχηµο περιεχόµενο, απλά για να σε πειράξουν.

Τι µπορείς να κάνεις ;;; Φυσικά
και µπορείς να προστατευτείς..
πολλά µπορείς να κάνεις .
Αρκεί:

8. Μην ανοίγεις µηνύµατα από αγνώστους.
9. Αν ανοίξεις κάποιο spam κατά λάθος, µην πατήσεις σε συνδέσµους που µπορεί να
έχει. Σκέψου την ασφάλεια του υπολογιστή σου από ιούς αυτού του συνδέσµου.
10. Ποτέ µην απαντάς σε µηνύµατα από αγνώστους, ακόµη και για να τους πεις να µην σε
ξαναενοχλήσουν.
11. Προσοχή σε µηνύµατα που ζητάνε δεδοµένα: µην δώσεις ποτέ στοιχεία , όπως το
όνοµά σου , τη διεύθυνσή σου ή το λογαριασµό των γονιών σου στην τράπεζα .
12. Πάντα να παίρνεις την άδεια των γονιών σου για να µοιραστείς προσωπικά σου
αρχεία
13. Αν δεχτείς περίεργα µηνύµατα, πες το στους γονείς σου. ∆εν είναι ντροπή να
αναφέρεις ότι σε πειράζουν αυτά τα µηνύµατα, ακόµη κι αν ξέρεις τα άτοµα που τα
Ώρα για δηµιουργικά παιδιά ->Φτιάξε ένα µικρό κόµικ για τα µηνύµατα και
στέλνουν.
ενηµέρωσε
τους γονείς
κι άλλα δεν
παιδιά
για αυτά
έµαθες.
Μετά βάλε
κόµικ
14. Να θυµάσαι
: αυτάσου
τα βήµατα
ισχύουν
µόνοπου
για τον
υπολογιστή
σου, το
αλλά
και για
τα µηνύµατα
στο να
κινητό.
σε µέρος
που µπορούν
το βλέπουν κι άλλα παιδιά συχνά .

Έπειτα, ακλουθεί η δραστηριότητα « Προσωπικές πληροφορίες» που έρχεται να
τονίσει για µια ακόµη φορά τη σηµασία των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας
και την ανάγκη της προστασίας τους.
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∆ραστηριότητα Νο.4«Προσωπικές πληροφορίες»,

Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας

εστίασης 1. « Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 9-10 έτη ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Γεια σου!!!!Πώς σε λένε;Πού µένεις;
Θα µου δώσεις το τηλέφωνό σου;

Πού είναι το σχολείο σου;Θα µου
δώσεις τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σου;Έχεις κάποια φωτογραφία σου
να µου στείλεις;

Ίσως να ήταν εντάξει να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις αν πρόκειται για κάποιο
µακρινό συγγενή ή γιαγιά που έχει να σας δει πολλά χρόνια .
Τι γίνεται όµως στο ∆ιαδίκτυο; Όπως πάντα µου έλεγαν , η καλύτερη και πιο
ασφαλής απάντηση είναι « όχι». ∆εν δίνουµε ποτέ τα προσωπικά µας στοίχεια ,
ακόµη κι αν µας το ζητάνε σε µια σελίδα που µας αρέσει ή όταν κάνουµε ερωτήσεις
στο ∆ιαδίκτυο. Για αυτό λοιπόν, ακολοθούµε τον κανόνα:Ζητάω πάντα την άδεια
των γονιών µου ή του δασκάλου αν µπορώ να δώσω προσωπικά στοιχεία στο
διαδίκτυο.Ακόµη και αν µπω σε περίεργες σελίδες , έχω δίπλα µου κάποιον να µε
προστατεύει.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
Το όνοµα και το επίθετο µου
Η διεύθυνση του σπιτιού µου
Το όνοµα του σχολείου µου
Η διεύθυνση του σχολείου µου
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)

Αφού τελειώσει αυτή δραστηριότητα , δίνεται η επόµενη µε τίτλο «∆υνατοί
κωδικοί « για τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου.
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∆ραστηριότητα Νο.5 « ∆υνατοί κωδικοί» , Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 1.
« Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Για να αποφύγω τους
κινδύνους στο
διαδίκτυο, πρέπει να

Μόνο οι γονείς πρέπει να ξέρουν τον κωδικό µου , εκτός από µένα. Κανείς
άλλος
∆εν χρησιµοποιώ κωδικούς που είναι πολύ εύκολοι , όπως το ψευδώνυµό µου
ή 123456 στην σειρά.
∆εν χρησιµοποιώ ποτέ πολύ προσωπικά δεδοµένα για να φτιάξω κωδικό
∆εν χρησιµοποιώ ποτέ λέξεις στον κωδικό µου µόνο.
Ο κωδικός µου πρέπει να είναι τουλάχιστον οχτώ χαρακτήρες.
Χρησιµοποιώ γράµµατα, αριθµούς και σύµβολα στον κωδικό µου. Έτσι δεν
µπορούν χάκερ να τον βρουν εύκολα
Αλλάζω συχνά τους κωδικούς µου- τουλάχιστον κάθε έξι µήνες
Για να θυµηθούµε , ποιες πληροφορίες δεν θα πρέπει να δίνουµε ποτέ;;;
-Ονοµατεπώνυµο
- ∆ιεύθυνση κατοικίας
-∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
-Τηλέφωνα
-Κωδικούς
-Αριθµούς πιστωτικών καρτών, λογαριασµού
τράπεζας
- ∆ιεύθυνση της δουλειάς µαµάς και µπαµπά
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∆ραστηριότητα Νο.5, Ενότητα 4,Τοµέας
διαδικτυακά», ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

εστίασης

1

«Ασφάλεια

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Τι καταλάβαµε από το µάθηµα µε τους κωδικούς….
3) Η Γεωργία ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της έχει βάλει την εξής κωδικό:
«thessalonikipaok».Πιστεύεις ότι ο κωδικός που χρησιµοποίησε η Γεωργία
είναι ισχυρός; Αιτιολόγησε την άποψή σου , µε βάση αυτά που θυµάσαι από
τους παραπάνω κανόνες.

4) Ο Αντώνης ζει στη Νάξο και του αρέσει πολύ το κολύµπι. Τα γενέθλιά του
είναι στις 6 Ιουλίου. Στην διεύθυνση του mail του έχει βάλει τον εξής κωδικό:
«6julswimnax».Πιστεύεις ότι ο κωδικός αυτός είναι ισχυρός; Αιτιολόγησε την
άποψή σου, µε βάση τους παραπάνω κανόνες.

Η ώρα για τα παιδιά –experts!!!!!
Άσκηση:
Με βάση τα δύο παραπάνω παραδείγµατα και τους κανόνες που σου δόθηκαν,
σκέψου

τι νέους κωδικούς θα έφτιαχνες για την Γεωργία και τον Αντώνη.

Προσπάθησε οι κωδικοί που θα φτιάξεις να είναι από γράµµατα , σύµβολα και
κωδικούς. Μια µικρή βοήθεια : Σκέψου µια πρόταση για κάθε παράδειγµα και
προσπάθησε από αυτή να βγάλεις τον κωδικό που θα φτιάξεις. Μετά αφού τον
φτιάξεις, περιέγραψε τι θα µπορούσαν να κάνουν η Γεωργία κι ο Αντώνης για να
θυµούνται τον νέο κωδικό.
Γεωργία ( νέος κωδικός)
Αντώνης ( νέος κωδικός)

246

Έπειτα δίνεται η δραστηριότητα « Έξυπνοι κι ασφαλείς», που επεκτείνει τα νοήµατα
τις προηγούµενης δραστηριότητας σε αναφορές σχετικά µε τις παγίδες του
διαδικτύου και πώς µπορούν οι µαθητές να προφυλακτούν από παγίδες και ιούς.
∆ραστηριότητα Νο.6«Έξυπνοι και Ασφαλείς», Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 1.
« Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών11-14 έτη

(ΣΤ΄∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Μια µέρα ο Βαγγέλης λαµβάνει ένα µήνυµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του από
τον/την nonreply@hotmailaddress.com
Το:vaggelis90@windowslive.com
From:nonreply@hotmailaddress.com
Theme: Party
Θέλεις να διασκεδάσεις µαζί µας; Πάτησε εδώ
Ο Βαγγέλης πατά το σύνδεσµο που του δίνεται στο µήνυµα , νοµίζοντας ότι είναι
από κάποιον φίλο του.Όµως, τελικά ο σύνδεσµος τον πηγαίνει σε µια σελίδα που
περιέχει ακατάλληλο υλικό για την ηλικία του. Αµήχανος , προσπαθεί να βγει από τη
σελίδα, αλλά µάταια· νέα παράθυρα εµφανίζονται συνέχεια. Τελικά µετά από πολλή
προσπάθεια, κλείνει το πρόγραµµα περιήγησης και διαγράφει αυτό το µήνυµα.
Τι θα µπορούσε να κάνει ο Βαγγέλης ώστε να αποφύγει αυτή την δυσάρεστη εµπειρία;

Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να δει αν αυτός που του στέλνει το µήνυµα είναι όντως φίλος
του;
Ο Βαγγέλης , µετά από αυτό το συµβάν , αναρωτιέται πώς βρήκαν την διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του και του έστειλαν αυτό το µήνυµα. Εσύ, τι πιστεύεις ότι
φταίει για αυτό;
Πώς φαντάζεσαι ότι θα πρέπει να διαχειριστεί τα µηνύµατα που λαµβάνει ο Βαγγέλης
από αγνώστους από εδώ και στο εξής;
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∆ραστηριότητα Νο.6, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2
Μου σπάνε τα νεύρα αυτά τα spam…
Νοµίζοντας ότι είναι από κάποιον φίλο του , ο Βαγγέλης άνοιξε το µήνυµα χωρίς να
ελέγξει αν όντως είναι από κάποιον που γνωρίζει. Αν το είχε κάνει αυτό , ίσως να µην
χρειαζόταν να νιώσει αµήχανα µε το που κοίταξε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.
Πολλές φορές τέτοια µηνύµατα στέλνονται από εταιρείες ή σελίδες που θέλουν να
προωθήσουν τα προϊόντα τους σε πιθανούς αγοραστές. Αυτά τα ανεπιθύµητα µηνύµατα
λέγονται spam.
Πολλές φορές τα µηνύµατα αυτά προσπαθούν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι αν τα
διαβάσεις θα αλλάξει η τύχη σου , όπως « Πώς να κερδίσετε 10,000€ την ηµέρα χωρίς
να κάνετε τίποτα» ή « Προώθησε αυτό το µήνυµα σε 15 φίλους σου και η τύχη σου θα
αλλάξει».Άλλα , όπως το µήνυµα που έλαβε ο Βαγγέλης, µπορεί να οδηγούν σε σελίδες
µε ακατάλληλο περιεχόµενο.
Οι ανώνυµες εταιρείες-αποστολείς, ή αλλιώς spammers, δεν γνωρίζουν αν είσαι παιδί,,
έφηβος ή ενήλικος. Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προώθηση των προϊόντων
τους. Θα αναρωτιέσαι πώς µπορούν να βρίσκουν διευθύνσεις

mail

από τόσους

πολλούς χρήστες: έχουν πολλαπλές πηγές εντοπισµού, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα,
τα ιστολόγια και σελίδες αγοράς προϊόντων .
Τι κάνω όταν δω το spam; ∆εν σε γνωρίζω δεν σου απαντώ
Μόλις δεις ένα άγνωστο µήνυµα , µην το ανοίξεις. Μπορεί να περιέχει στην καλύτερη
περίπτωση ακατάλληλο υλικό και στην χειρότερη έναν θανάσιµο ιό για τον υπολογιστή
σου. Το καλύτερο µέτρο : διέγραψέ το.
ΤΙ κάνω µε τα µηνύµατα που έχουν συνδέσµους µε αρχεία;
Ό,τι κάνεις και µε τα spam : δεν το ανοίγεις. Αυτά τα µηνύµατα είναι 99,9% σίγουρο
ότι περιέχουν κακόβουλο λογισµικό, όπως ιοί και Trojan.Αυτά τα αρχεία έχουν την
«κακή συνήθεια» να προσκολλώνται σε αρχεία του υπολογιστή , να τα καταστρέφουν
και ακόµη και να κλέψουν δεδοµένα όπως κωδικοί στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση και
πολλά άλλα. Ακόµη κι όταν επισκέπτεσαι µια σελίδα για να κατεβάσεις αρχεία χωρίς
πληρωµή, σκέψου ότι µπορεί να βλάψει σοβαρά τον υπολογιστή σου.
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.6, Ενότητα 4,Τοµέας
Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
Ασφάλεια
διαδικτυακά ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου
διαδικτυακά»,

Φύλλο ∆ραστηριότητας 3

Βιντεάκι θέλεις να κατεβάσεις από µήνυµα
µήνυµα;;; Τώρα θα σου δείξω εγώ
εγώ!!!

Γίνε εσύ ο κρίκος που θα σπάσει την αλυσίδα
αλυσίδα..
Σίγουρα έχεις δει µηνύµατα µε αρχεία , ιστορίες
ιστορίες, ανέκδοτα ή και εκκλήσεις βοήθειας
προς οικογένειες που στο τέλος σου ζητούν να τα προωθήσεις σε άλλα άτοµα , είτε για
να έχεις καλή τύχη είτε γιατί η δράση σου είναι σηµαντική
σηµαντική. Πρόσεξε : κι αυτά τα
µηνύµατα έχουν κακό σκοπό,
σκοπό καθώς µπορούν να στεί
στείλουν
λουν ιούς σε πολλούς υπολογιστές
ταυτόχρονα και να κλέψουν πολλά δεδοµένα
δεδοµένα. Οπότε , µην τα πιστεύεις αυτά τα
µηνύµατα και µην τα προωθείς
προωθείς. Άλλωστε η τύχη είναι αυτό που είναι : κάτι τυχαίο
τυχαίο. Και
όσο για τη βοήθεια προς τους άλλους
άλλους, την δίνεις και χωρίς να στ
στείλεις
είλεις τέτοιου είδους
µηνύµατα σε πολλούς άλλους.
άλλους
Όταν τα spam εξελίσσονται…
εξελίσσονται
Μερικές φορές τα spam , εκτός από την προώθηση προϊόντων , στοχεύουν και στην
κλοπή προσωπικών δεδοµένων , τότε τα ονοµάζουµε phishing. Αυτά τα µηνύµατα είναι
ουσιαστικά «δολώµατα»
τα» , για να µπορέσει ο επιτήδειος χάκερ να «ψαρέψει»
τα
ψαρέψει
πληροφορίες, όπως κωδικοί
πληροφορίες
κωδικοί, λογαριασµοί τράπεζας κι άλλα ελκυστικά νούµερα για
αυτούς.Συνήθως
αυτούς
Συνήθως χρησιµοποιούν το όνοµα µιας τράπεζας ή µιας υπηρεσίας και σου
ζητάνε να ανανεώσεις τα στοιχεία σου στον σύνδε
σύνδεσµο
σµο που σου δίνουν.
δίνουν Ο σύνδεσµος
είναι ακριβώς ο ίδιος µε αυτό της τράπεζας , µόνο που
είναι ψεύτικος
ψεύτικος. Για αυτό
αυτό, ποτέ δεν ανοίγετε τέτοιου
είδους µηνύµατα χωρίς να έχετε ζητήσει εσείς κάτι από
τον αποστολέα.Πώς να το πολεµήσω;
Όλο

και

κάτι

καλό

θα

τσιµπήσει…
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∆ραστηριότητα Νο.6, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 4

Άσκηση
∆ηµιούργησε ένα κόµικ κωµικού ή όχι περιεχοµένου σχετικά µε τα ανεπιθύµητα
µηνύµατα . Αφού είναι έτοιµο και περνά το µήνυµα του σηµερινού µαθήµατος,
παρουσίασέ το στην οικογένειά σου.
Μπορείς να γράψεις και να σχεδιάσεις τις ιδέες σου για το κόµικ σε αυτή την σελίδα

Συµβουλές και για την οικογένειά σου
-Πάντα να αποθηκεύεις τα σηµαντικά αρχεία σου σε
εξωτερικά αποθηκευτικά µέσα (δίσκοι, στικάκια)
-Να αναβαθµίζεις συχνά το λογισµικό του υπολογιστή σου
-Να έχεις πάντα ένα πρόγραµµα καταπολέµησης των ιών
-Να γνωρίζεις τι κάνει το λογισµικό που κατέβασες πριν το
βάλεις
-Να αναφέρεις τα ανεπιθύµητα µηνύµατα στο διαχειριστή
της σελίδας που βρίσκεσαι

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προτελευταία άσκηση µε τίτλο «Ιδιωτικές και
προσωπικές πληροφορίες» για τις ίδιες τάξεις ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Γ΄Γυµνασίου).
Γίνεται πάλι, όπως και στην ενότητα 1, ένας σύντοµος διαχωρισµός ανάµεσα στις
ιδιωτικές και προσωπικές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά τι είδους
πληροφορίες µπορούν να µοιραστούν- εφόσον θέλουν- στο διαδίκτυο και ποιες δεν
πρέπει να δίνουν χωρίς άδεια από τους γονείς τους.
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∆ραστηριότητα

Νο.7

«Ιδιωτικές

και

προσωπικές

πληροφορίες»,

Ενότητα

4

Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 1. « Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη
(ΣΤ΄∆ηµοτικού-Β΄ Γυµνασίου)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Το ∆ιαδίκτυο είναι

ένα εξαιρετικά καλό µέσο

για να πάρεις γνώσεις, να

διασκεδάσεις και να µοιραστείς ιδέες. Για να µοιραστεί κανείς πράγµατα, αρκεί να
επισκεφτείς κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια και ιστούς µε βίντεο . Ακόµη και σελίδες µε
προϊόντα χρησιµοποιούν την δυνατότητα έκφρασης απόψεων των καταναλωτών , οι
οποίοι µπορεί να είναι άτοµα από τη γειτονιά σου ή εντελώς άγνωστοι άνθρωποι από
την άλλη άκρη του κόσµου.
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΑΣ ;
Κάθε φορά που δίνεις πληροφορίες για τις ιδέες σου ή τον εαυτό σου, να σκέφτεσαι «
Μήπως δίνω πληροφορίες που δεν θα έπρεπε; Μήπως είναι πολύ προσωπικές για να
τις ανεβάσω;»∆εν θα πρέπει να δίνεις πολύ προσωπικά δεδοµένα γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος να τα χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος µε κακό τρόπο και να σε βλάψει.
∆ΗΛΑ∆Η;
Υπάρχουν κάποιοι κακόβουλοι χρήστες στο ∆ιαδίκτυο , οι οποίοι υποκλέπτουν
πληροφορίες από παιδιά , έφηβους και ενήλικους. Αυτοί οι χρήστες, αφού κλέψουν
προσωπικά στοιχεία που µπορεί να είναι και τα δικά ΣΟΥ, τα χρησιµοποιούν για να
βγάλουν πλαστά έγγραφα, όπως δίπλωµα οδήγησης, αλλά µπορεί να χρησιµοποιήσει
και τα στοιχεία σου για να κάνει αγορές– για παράδειγµα να κλέψει τον κωδικό της
κάρτας και να αγοράζει από το διαδίκτυο ή να κλέψει τον αριθµό του τηλεφώνου
σου και να στέλνει ενοχλητικά µηνύµατα στους φίλους σου.
Μπορεί να περάσει µεγάλο χρονικό διάστηµα για να καταλάβεις τι έγινε : µέχρι τότε
όµως µπορεί να έχει γίνει πολύ µεγάλη ζηµιά.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ….προστάτευσε την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Μην
δηµοσιεύεις πολύ ιδιωτικά και προσωπικά δεδοµένα.
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∆ραστηριότητα Νο.7, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2

Για αυτό παιδιά , πάντα
προσέχουµε να µην δίνουµε
πληροφορίες πολύ δικές µας . ∆εν
γίνεται ΠΑΝΤΑ οι προθέσεις των
άλλων στο ∆ιαδίκτυο να είναι
καλές

Ιδιωτικές Πληροφορίες
Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση κατοικίας
∆ιεύθυνση e-mail
Τηλέφωνα
Κωδικούς
Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας

Εκτός , όµως , από τις ιδιωτικές πληροφορίες υπάρχουν και οι προσωπικές . Οι
προσωπικές πληροφορίες µπορούν να ανεβαστούν στο ∆ιαδίκτυο, καθώς δεν σε
θέτουν σε κίνδυνο όπως είναι η κλοπή ιδιωτικών δεδοµένων.Μπορείς να δώσεις
κάποια παραδείγµατα;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Να θυµάστε πάντα παιδιά!!!!!
Προσωπικές Πληροφορίες
Η ηλικία σου

∆εν αρκεί µόνο εσείς να ξέρετε τι
πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε
τον εαυτό σας!

Το φύλο σου

Αν οι γονείς σας δεν έχουν ιδέα από

Πόσα αδέρφια έχεις

υπολογιστή, ενηµερώστε τους σχετικά

Το αγαπηµένο σου είδος µουσικής

µε

Το αγαπηµένο σου φαγητό

τους

κινδύνους

και

να

τους

συµβουλεύεστε πάντα πριν δώσετε
πληροφορίες

Το όνοµα του κατοικιδίου σου
Και
Η άποψή σου σε ένα σοβαρό ζήτηµα

Σε αυτό το σηµείο τελειώνουν οι
δραστηριότητες για τις τάξεις ∆΄Ε΄∆ηµοτικού και δίνεται η τελευταία άσκηση του τοµέα 1 « ασφάλεια
διαδικτυακά» της ενότητας 4 µε τίτλο « ∆ιαχείριση κωδικών». Η τελευταία αυτή
άσκηση απευθύνεται σε εφήβους 15018 ετών ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)
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∆ραστηριότητα Νο.8«∆ιαχείριση κωδικών» , Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης
1. « Ασφάλεια διαδικτυακά»,ηλικία µαθητών 15-18 έτη(Γ’ Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Πόσο « δυνατός» είναι ο κωδικός σου; Παίξε αυτό κουίζ. Σου δίνονται 10 πόντοι για
αρχή
Πρόταση

Ναι

(

πόντοι)

+2 Όχι
πόντοι)

(

0 Πόντοι

και πάνω.
2.Ο κωδικός σου έχει γράµµατα, αριθµούς
και σύµβολα.
3.Ο κωδικός σου έχει και κεφαλαία και
µικρά γράµµατα.
4.Έχεις αλλάξει κωδικό τους τελευταίους
έξι µήνες.
5.Ο κωδικός σου περιέχει λέξη από άλλη
γλώσσα ή από λεξικό.
6.Η σειρά των γραµµάτων και των
στον

κωδικό

σου

είναι

προβλέψιµος, πχ.123456
7. Στον κωδικό σου δεν περιλαµβάνεις
γράµµατα από µια σειρά µόνο του
πληκτρολογίου.
8.Ο

κωδικός

σου

επαναλαµβανόµενους

10

από την αρχή)

1.Ο κωδικός σου είναι από 8 χαρακτήρες

αριθµών

(

έχει

χαρακτήρες

πχ.333333333
9.Ο κωδικός σου περιλαµβάνει δεδοµένα
όπως το όνοµά σου, τη διεύθυνσή σου ,
την ηµεροµηνία γέννησής σου.

(βλ. συνέχεια πίνακα στην επόµενη σελίδα)
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10.Χρησιµοποιείς τον ίδιο κωδικό για
πολλές σελίδες.

Αποτελέσµατα..
18 πόντοι + : Εξαιρετικά !!!!!! Συνέχισε έτσι.
13-17 πόντοι: Καθόλου άσχηµα. Μπορείς να τα πας
καλύτερα την επόµενη φορά
5-12 πόντοι : Θα µπορούσε να είναι και χειρότερα…
4- πόντοι: Ακόµη εδώ είσαι;;;; Άλλαξε κωδικούς
τώρα!!!

∆ιαχείριση Κωδικών…τι µπορείς να κάνεις
1) Τι κάνουν οι κωδικοί;Γιατί τους χρειαζόµαστε;
Οι κωδικοί υπάρχουν για να προστατεύουν τα αρχεία µας. Σκέψου ότι
µπορούν α) να ελέγξουν ποιος βλέπει ή παίρνει πληροφορίες για σένα, β)
ποιος µπορεί να αλλάξει αυτές τις πληροφορίες και γ) επιβεβαιώνουν ότι εσύ
είσαι αυτός που δηλώνεις ότι είσαι –γιατί µόνο εσύ ξέρεις τον κωδικό σου
σωστά.
2) Ποιος µπορεί να θέλει τον κωδικό σου;
Θα εκπλαγείς από το εύρος των ενδιαφερόµενων… από τον µικρό σου
αδελφό/ή που θέλει να ανοίγει τον υπολογιστή σου για να παίζει, τον έφηβο/η
στην τάξη σου που θέλει να σου κάνει πλάκα µέχρι επαγγελµατίες χάκερ που
πουλάνε πληροφορίες σε µεγαλύτερους εγκληµατίες για την δική τους
προσωπική χρήση.
3) Πώς µπορεί κάποιος να σπάσει τον κωδικό σου;
Υπάρχουν ειδικά προγράµµατα στο διαδίκτυο για να σπάνε κωδικούς οι απλοί
χρήστες. Οι χάκερ είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να φτιάχνουν δικά τους
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∆ραστηριότητα Νο.8, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 3

προγράµµατα που σπάνε κωδικούς , ψάχνοντας κάθε συνδυασµό λέξεων ,
αριθµών και συµβόλων.
4) Πώς οι χάκερ κι οι απλοί χρήστες κλέβουν κωδικούς ;
Ακόµη και «πυρηνικού τύπου» κωδικό να έχεις, µπορεί κάποιος να καταφέρει
να τον σπάσει. Μπορεί να σε κοιτάξει κάποιος την ώρα που πληκτρολογείς
των κωδικό σου και να καταγράψει τι πλήκτρα χρησιµοποίησες. Επίσης,
υπάρχουν προγράµµατα καταγραφής της πληκτρολόγησης των κωδικών σε
δηµόσια µέρη , όπως είναι η βιβλιοθήκη. Επίσης, µέσω των µηνυµάτων
phishing, στα οποία υποτιθέµενες υπηρεσίες ζητούν ανανέωση στοιχείων µε
σκοπό την κλοπή τους, µπορούν να ευθύνονται για το σπάσιµο των κωδικών
σου.
5) Πώς µπορείς να φτιάξεις έναν ισχυρό κωδικό;
∆ύο πράγµατα αρκεί να θυµάσαι : εύκολος να τον θυµάσαι , δύσκολος να τον
σπάσουν. Ξεκίνα µε µια πρόταση που την ξέρεις ΜΟΝΟ εσύ και προσπάθησε
να την εντάξεις στον κωδικό σου , παρεµβάλλοντας κάποια άσχετα νούµερα
και σύµβολα ανάµεσα στα γράµµατα. ( δες και το κουίζ της προηγούµενης
σελίδας).
Ώρα για ειδικούς….
Σου δίνονται παρακάτω τρεις προτάσεις-φράσεις. ∆ηµιούργησε έναν κωδικό για
καθεµία από αυτές και µετά αξιολόγησέ τον µε τα κριτήρια της σελίδας 1.
1. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Κωδικός:
Πόντοι:
2. Λαγοί µε πετραχείλια
Κωδικός :
Πόντοι:
3. Θα πάω στους παππούδες για την Πρωτοχρονιά
Κωδικός:
Πόντοι:
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∆ραστηριότητα Νο.8, Ενότητα 4,Τοµέας εστίασης 1 «Ασφάλεια
διαδικτυακά», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 4

Τι άλλο µπορώ να κάνω για να προστατεύσω τον κωδικό
µου;
-∆εν αφήνω ποτέ σηµειωµατάκια µε τους κωδικούς µου
κοντά στον υπολογιστή µου
-∆εν δίνω κωδικούς σε άλλους
-∆εν χρησιµοποιώ ιδιωτικά δεδοµένα στους κωδικούς µου
-∆εν χρησιµοποιώ τον ίδιο κωδικό για όλες τις σελίδες που
επισκέπτοµαι
-Βάζω και κωδικό στο κινητό µου για να µην το ανοίγει ο
καθένας

4.2 Παρουσίαση της επαναληπτικής ενότητας 4 Τοµέα εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές
επαφές»
Με αυτήν την άσκηση τελειώνει κι ο τοµέας εστίασης 1 « Ασφάλεια διαδικτυακά»
της επαναληπτικής ενότητας 4. Στη συνέχεια παρατίθεται ο επόµενο τοµέας εστίασης
της επαναληπτικής ενότητας 4 µε τίτλο «∆ιαδικτυακές επαφές».
Στόχος αυτού του τοµέα είναι η ανάδειξη των κοινωνικών µέσων ως µέσων
επικοινωνίας αλλά και αντιµετώπισης κινδύνων. Υπενθυµίζει στα παιδιά ότι θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στις αλληλεπιδράσεις τους µε αγνώστους στο
διαδίκτυο.
Ο τοµέας εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές επαφές» της επαναληπτικής ενότητας 4
περιλαµβάνει τις δραστηριότητες :»Συζητώντας µε ασφάλεια σε σελίδες συνοµιλίας»(
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού ), «Συζητώντας στο διαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι
υπευθυνότητα» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και « Η δική σου εικόνα στο
διαδίκτυο».
Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στην παρουσίαση πιθανών κινδύνων του
διαδικτύου και τρόπους αποφυγής τους. Ο τοµέας εστίασης 2 της ενότητας 4 αρχίζει
µε την δραστηριότητα «Συζητώντας µε ασφάλεια σε σελίδες οµιλίας»
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∆ραστηριότητα Νο.1«Συζητώντας µε ασφάλεια σε σελίδες οµιλίας»,

Ενότητα 4

Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 2. «∆ιαδικτυακές επαφές»,ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄Ε΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Η Μαρία είναι µαθήτρια της ∆΄∆ηµοτικού και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες
για παιδιά της ηλικίας της σχετικά µε τα αγαπηµένα τους παιδικά, το σχολείο και τις
δραστηριότητές τους.
Στην Μαρία αρέσει πολύ να µιλά στον araxnoGR90, γιατί πάντα την βοηθά όταν έχει
προβλήµατα στο σχολείο. Μια µέρα, η Μαρία λέει στον araxnoGR90 για την µέρα
της και συγκρίνουν τα σχολεία τους.
 Μαρία : Ο διευθυντής του σχολείου µας είναι πολύ αυστηρός! Για να µπούµε
και να βγούµε από την τάξη πρέπει να στοιχηθούµε σε δυάδες!
 araxnoGR90 : Ευτυχώς, στο σχολείο µου είναι καλύτερα τα πράγµατα… Σε
ποιο σχολείο πηγαίνεις;
 Μαρία : Εµµµ… είναι πολύ µεγάλο το όνοµα του σχολείου και δεν το
θυµάµαι απέξω .
 araxnoGR90: Τότε πού είναι το σχολείο σου;
Τι θα πρέπει να απαντήσει η Μαρία στην ερώτηση του araxnoGR90;
Γιατί αυτή η απάντηση είναι καλή κατά τη γνώµη σου;
Παιδιά ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Είναι οκ να έχετε φίλους
στο διαδίκτυο, αρκεί να
είστε προσεκτικοί
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2
επαφές», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

«∆ιαδικτυακές

Φύλλο δραστηριότητας 2
Τι θα πρέπει να προσέξει η Μαρία;
Η Μαρία κι ο araxnoGR90 είναι φίλοι στο διαδίκτυο, αλλά δεν γνωρίζουν ο ένας τον
άλλον , γνωρίζεις εσύ τον κολλητό/την κολλητή σου από το σχολείο ή τη γειτονιά
σου. Είναι ωραίο να έχεις φίλους στο διαδίκτυο. Μπορείς να µιλάς για πράγµατα που
σου αρέσουν µαζί τους και δεν µπορείς να τα µοιραστείς µε τους φίλους σου.
Μπορείς ακόµη να µιλάς και για τα προβλήµατά σου που δεν θέλεις να τα πεις σε
κανέναν άλλο. Όµως….. πόσο καλά γνωρίζεις τους φίλους σου στο διαδίκτυο;
Ξέρεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι; Ξέρεις αν είναι της ίδιας ηλικίας µε σένα;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν ξέρεις τίποτα σίγουρο για τους φίλους σου στο
διαδίκτυο.
Αυτό κάνει τους φίλους σου στο διαδίκτυο να διαφέρουν από τους κολλητούς σου
καθηµερινά. Τους κολλητούς σου τους βλέπεις κάθε µέρα, ξέρεις πολλά για αυτούς
και µπορεί να τους εµπιστευτείς. Οι φίλοι στο διαδίκτυο όµως είναι άτοµα που δεν
ξέρεις· για αυτό είναι καλό να τους µιλάς όπως κάνεις µε αγνώστους καθηµερινά: µην
δίνεις προσωπικές πληροφορίες,χωρίς να ρωτάς κάποιον ενήλικο.
Σελίδες Οµιλίας µόνο για παιδιά
Αν θέλεις να κάνεις φίλους στο διαδίκτυο, µια πολύ καλή κίνηση είναι να
προσπαθήσεις να τους βρεις σε σελίδες για την ηλικία σου. Σε σελίδες για παιδιά
υπάρχουν οι λεγόµενοι επόπτες. Οι επόπτες συνήθως είναι ενήλικα άτοµα που
βοηθούν τα παιδιά να συζητάνε µεταξύ τους και να σταµατούν άσχηµα σχόλια ,
τσακωµούς και … επικίνδυνους τύπους. Επίσης, οι επόπτες υπάρχουν για να
τηρούνται κι οι κανόνες καλής συµπεριφοράς µεταξύ των παιδιών –µελών.
Ας θυµηθούµε ποιες είναι οι πληροφορίες που ∆ΕΝ πρέπει να δίνουµε:
Το ονοµατεπώνυµο
Τη διεύθυνση του σπιτιού
Το όνοµα του σχολείο και τη διεύθυνσή του
Τηλέφωνα,
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου,κωδικοί
Πότε είσαιδιεύθυνση
έτοιµος/έτοιµη
να δώσεις
πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο; Έλεγξε την
∆ιεύθυνση
παρακάτωεργασίας
λίστα: µαµάς ή µπαµπά και ..
Φωτογραφίες , φυσικά!
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2
επαφές» , ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

«∆ιαδικτυακές

Φύλλο δραστηριότητας 3
Συµβουλές για ασφαλή παιδιά- παρακαλώ υπογράψτε!

Οι γονείς µου µού επιτρέπουν να µπεις στο διαδίκτυο και να στείλεις µηνύµατα σε
σελίδες οµιλίας.
Μπαίνω µόνο σε σελίδες για την ηλικία σου που έχουν επόπτες
Ποτέ δεν απαντώ σε µηνύµατα κάποιου που δεν τον γνωρίζω και στην καθηµερινή
µου ζωή.
Επιλέγω ψευδώνυµα που δεν δίνουν προσωπικές πληροφορίες σε άγνωστα άτοµα.
Ξέρω ποιες είναι ιδιωτικές πληροφορίες και ποιες όχι.
∆εν δίνω ιδιωτικές πληροφορίες όταν είµαι στο ∆ιαδίκτυο.
∆εν απαντώ σε ερωτήσεις που µε κάνουν να νιώθω άβολα.
Αν µε ενοχλήσει κάποιος, βγαίνω από την σελίδα και το λέω αµέσως στη µαµά και
στο µπαµπά µου.
Ποτέ δεν συναντώ κάποιο άτοµο από το ∆ιαδίκτυο χωρίς να είναι η µαµά ή ο
µπαµπάς µαζί µου.
Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Μετά την δραστηριότητα αυτή ακολουθεί η αντίστοιχη άσκηση, αλλά παιδιά των
επόµενων δύο τάξεων ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου). Η άσκηση έχει τον τίτλο «
Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα».
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∆ραστηριότητα Νο.2«Συζητώντας στο ∆ιαδίκτυο µε επιφυλακτικότητα κι υπευθυνότητα»,
Ενότητα 4 Επαναληπτική, Τοµέας εστίασης 2. «∆ιαδικτυακές επαφές», ηλικία µαθητών 11-14
έτη (ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η Κατερίνα είναι 12 χρονών και της αρέσει να επισκέπτεται σελίδες σχετικά µε το
αγαπηµένο της είδος µουσικής,τη χιπ χοπ. Κάποια µέρα, όταν ήταν σε µια από αυτές
τις σελίδες , άρχισε να µιλά µε τον 2pac@hiphop για την χιπ χοπ. Μετά από λίγη
ώρα, όµως , η συζήτηση άλλαξε θέµα· από την χιπ χοπ ο 2pac@hiphop άρχισε να
φλερτάρει την Κατερίνα.
2pac@hihop:Για πες, πώς είσαι εµφανισιακά;
Κατερίνα:Ε… είµαι αρκετά γλυκιά και χαριτωµένη…
2pac@hiphop: ∆ηλαδή , για πες µου, τι χρώµα είναι τα µαλλιά σου;
Κατερίνα: Καστανά. Μου αρέσει να τα πιάνω πλεξούδες µε χρωµατιστά λαστιχάκια.
2pac@hiphop: Θέλεις να «καλωδιοθούµε»; Άντε, άνοιξε την κάµερά σου να σε δω.
Η Κατερίνα αρχίζει να νιώθει άβολα. Με το «καλωδίωµα» και την κάµερα ξέρει ότι
πολλοί χρήστες εννοούν την ανταλλαγή µηνυµάτων µε σεξουαλικό περιεχόµενο µέσω
του διαδικτύου.
2pac@hiphop: Λυπάµαι , αλλά θα πρέπει να κλείσω το chat.Ήρθε ένας παλιός
συµµαθητής µου από το Λύκειο. Τα λέµε.
Η Κατερίνα άρχισε να νιώθε ένα έντονο σφίξιµο στο στοµάχι..
Ποιο γεγονός έκανε την Κατερίνα να νιώθει άβολα κατά τη διάρκεια της συζήτησης
µε τον 2pac@hiphop;

Ο Αλέξανδρος είναι 13 ετών και θα έλεγε κανείς ότι είναι «εξπέρ» στα διαδικτυακά
παιχνίδια. Του αρέσουν ιδιαίτερα τα παιχνίδια ρόλων , στα οποία χρησιµοποιούνται
στρατηγικές και οι παίκτες συνοµιλούν µεταξύ τους.Κάθε φορά που µπαίνει ,
συναντά συνέχεια τον ίδιο παίχτη , καθώς ξέρει πολύ καλά τον ήρωά του· µια µέρα
αυτός ο παίκτης του ζητά την διεύθυνσή του για να του στείλει ένα βιβλίο µε
συµβουλές για το παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Πρέπει ο Αλέξανδρος να δώσει την διεύθυνσή του σε κάποιον τελείως άγνωστο;
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης
«∆ιαδικτυακές επαφές», ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

2

Φύλλο δραστηριότητας 2
Πότε ο Αλέξανδρος θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί;
Πώς θα µπορούσε να απαντήσει ο Αλέξανδρος ώστε να µην διατρέχει κανένα
κίνδυνο;
Σκέψου Καλά!!!!

Το να µιλάς µε κάποιον στο διαδίκτυο, είτε σε σελίδες συζήτησης είτε µε άµεσα
µηνύµατα, είναι ένας ωραίος τρόπος ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε θέµατα που σου
αρέσουν, ακόµη και να κρατάς επαφή µε συγγενείς που δεν βλέπεις κάθε µέρα. Όµως
επειδή τα άτοµα µιλάς στο διαδίκτυο και δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου είναι
άγνωστα, πάντα να κρατάς µια επιφυλακτική στάση.

Ακόµη και το φλερτ είναι φυσιολογικό, όταν γίνεται µεταξύ ατόµων που γνωρίζονται
στην καθηµερινότητα. Αλλά τι γίνεται µε τους χρήστες του διαδικτύου; Ακόµη και
µε γνωστούς σου µπορεί να νιώσεις άβολα µιλώντας µέσα από µια κάµερα- πόσο
µάλλον µε αγνώστους.Αυτό συµβαίνει γιατί ,µέσω του διαδικτύου, ο καθένας µπορεί
να πει πράγµατα που δεν θα έλεγε στον πραγµατικό κόσµο . Αν ποτέ νιώσεις άβολα
ή ότι ο συνοµιλητής σου σε προσβάλλει µε την στάση του, τότε προτίµησε να
αποχωρήσεις από τη συζήτηση από το να κάνεις κάτι άβολο για σένα.
Επίσης , το φλερτ στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει επικίνδυνο και για έναν άλλο λόγο:
ο συνοµιλητής σου µπορεί να σου λέει ψέµατα. Αφού δεν έχετε συναντηθεί πρόσωπο
µε πρόσωπο, δεν είσαι σίγουρος αν είναι όντως συνοµίληκός ή συνοµίληκή σου·
υπάρχουν πολλοί ενήλικοι που µιλούν µε παιδιά , χωρίς αυτά να γνωρίζουν ότι τους
λένε ψέµατα.Αν κάποιο άγνωστο άτοµο µε το οποίο µιλάς στο διαδίκτυο σου ζητήσει
τη διεύθυνσή σου, να κρατήσεις επιφυλακτική στάση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις
να είναι εντάξει να δώσεις κάτι τόσο προσωπικό, σε αυτήν την περίπτωση ποτέ µην
δώσεις στοιχεία χωρίς να ζητήσεις την άδεια των γονέων σου.
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές επαφές»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Για έξυπνα cyber-παιδιά!

 Να επισκέπτεσαι σελίδες για την ηλικία σου που ξέρεις ότι υπάρχει
επιτήρηση.
 Χρησιµοποίησε την υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων (hotmail,skype)µόνο για
την οικογένειά σου και τους/τις κολλητούς/ές σου.
 Μην φλερτάρεις µε άτοµα που δεν έχεις συναντήσει.
 Μην απαντάς ερωτήσεις που σε κάνουν να νιώθεις άβολα.
 Αν κάποιος σε ενοχλεί, µίλησε µε τους γονείς σου ή το δάσκαλό σου.
 Αν θες να συναντήσεις έναν διαδικτυακό φίλο πρόσωπο µε πρόσωπο, µην πας
ποτέ χωρίς κάποιον ενήλικο που εµπιστεύεσαι.

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα, ακλουθεί η τελευταία άσκηση του τοµέα
εστίασης 2 « ∆ιαδικτυακές επαφές» της ενότητας 4 µε τίτλο « Η δική σου εικόνα
στο διαδίκτυο», απευθυνόµενη σε παιδιά των τάξεων Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο.
( βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.3«Η δική σου εικόνα στο διαδίκτυο», Ενότητα 4 Επαναληπτική,
Τοµέας εστίασης 2. «∆ιαδικτυακές επαφές»,ηλικία µαθητών 15-18 έτη(Γ΄ΓυµνασίουΛύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Παράδειγµα 1
Είσαι ιδιοκτήτης καλοκαιρινής καφετέριας σε µια πολυσύχναστη παραλία και
ψάχνεις για υπαλλήλους µερικής απασχόλησης.Βγάζεις ανακοίνωση στην οποία
ζητάς άτοµα 14-17 ετών για µερική απασχόληση τα απογεύµατα και τουλάχιστον µια
συστατική επιστολή από προηγούµενο εργοδότη.Αφού αφισοκολλήσεις την
ανακοίνωση , ξαφνικά σου περνά από το µυαλό : « Θα ήταν ιδιαίτερα έξυπνο να
βάλω και µια ανακοίνωση στο διαδίκτυο , µπορεί να βρω περισσότερα στοιχεία για
τους υποψηφίους».
Πού νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να ψάξεις; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα σε
έπειθαν να µην προσλάβεις κάποιον;
Παράδειγµα 2
Έχεις φτάσει στην ηλικία που µπορείς να δηµιουργήσεις προφίλ σε σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης . Προσπαθείς να φτιάξεις όσο το δυνατόν το πιο «κουλ»
προφίλ , µε αποτέλεσµα να σου κάνουν πολλά άτοµα αιτήµατα φιλίας. Μια µέρα
βλέπεις ότι σου έχει κάνει αίτηµα φιλίας κι η .. µαµά σου αφού έφτιαξε δικό της
προφίλ! Πώς νιώθεις; Νοµίζεις ότι πρέπει να την αποδεχτείς ως φίλη στο κοινωνικό
δίκτυό σου; Αιτιολόγησε την σκέψη σου
Παράδειγµα 3
Έχεις προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο και γνωρίζεις αρκετά καλά πώς να αλλάξεις τις
ρυθµίσεις απορρήτου. Έχεις ρυθµίσει τα άλµπουµ έτσι ώστε µόνο οι φίλοι να
µπορούν να δουν τις φωτό σου. Μια µέρα όµως ανακαλύπτεις ότι κάποιος από την
παρέα σου έχει αντιγράψει µια «υπέροχη» φωτογραφία σου- στην οποία κοιµάσαι και
σου έχουν βάλει αφρό γύρω από το στόµα- και την έχει κοινοποιήσει στο προφίλ του.
Τι αισθάνεσαι µετά από την κοινοποίηση αυτή; Νοµίζεις ότι θα έχει επιπτώσεις στην
δική σου δικτύωση κι αν ναι τι ακριβώς;
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές επαφές»,
Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 2
Παράδειγµα 4
Είσαι υπάλληλος σε ένα Πανεπιστήµιο. Κάθε χρόνο,πριν από τις Πανελλαδικές και
την υποβολή των µηχανογραφικών, το ίδρυµα στο οποίο δουλεύεις προσφέρει
κάποιες θέσεις υποδοχής µαθητών , ώστε να δουν αν το Πανεπιστήµιο αυτό τους
αρέσει ως δοµή για τις σπουδές τους. Έχεις κληθεί να επιλέξεις κάποιους µαθητές για
αυτές τις θέσεις.
Τι θα ήθελες να ξέρεις για αυτούς ; Τι θα µπορούσες να µάθεις για αυτούς από το
διαδίκτυο;
Παράδειγµα 5
Είσαι διευθυντής ενός σχολείου κι αναρωτιέσαι τι σχόλια γράφονται για αυτό στο
διαδίκτυο. Μπαίνεις στο google και γράφεις το όνοµα του σχολείου σου. ∆ιαβάζεις
ό,τι έχει γραφτεί για αυτό από αξιολογήσεις καθηγητών µέχρι και σχόλια σχετικά µε
την δικτύωση του σχολείου µε άλλα σχολεία.
Τι σχόλια νοµίζεις ότι θα σε πείραζαν; Τι θα έκανες για αυτά;
Παράδειγµα 6
Είσαι πρωτοετής φοιτητής/τρια και έχεις προφίλ στο facebook εδώ και λίγους µήνες.
Μια µέρα , καθώς συνδέεσαι στο προφίλ σου, βλέπεις αίτηµα φιλίας από τον/την
ξαδέλφη σου.∆εν θέλεις να τον/την πληγώσεις, αλλά απορρίπτεις το αίτηµά του.
Ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι λόγοι που δεν θες τον /την ξάδελφο/η σου να δει το
προφίλ σου;

Τι θα µπορούσες να κάνεις…..
Παράδειγµα 1- Ιδιοκτήτης παραλιακής καφετέριας
Κάθε ιδιοκτήτης µαγαζιού θέλει να έχει αξιόπιστους και τίµιους υπάλληλους που θα
συµπεριφέρονται καλά στους πελάτες και θα είναι ευγενικοί µε τους ανήλικους. Για
αυτό η αναζήτηση προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες για τυχόν παραβατική
συµπεριφορά, τρόπος γραφής κι επικοινωνίας στο διαδίκτυο-αν χρησιµοποιεί
κατάλληλο λεξιλόγιο- και οι φωτογραφίες που ανεβάζει κάποιος υποψήφιος δίνουν
µια γενικά αλλά αρκετά κατατοπιστική εικόνα για την καταλληλότητά του στον
πιθανό ιδιοκτήτη.
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές επαφές»,
Γ΄Γυµνασίου - Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 3
Παράδειγµα 2- ∆ηµιουργία προφίλ
Η µητέρα σου µε τη στάση της δείχνει ότι ανησυχεί και νοιάζεται για πράγµατα που
κάνεις , για τα οποία εκείνη δεν έχει έλεγχο. Από την άλλη , κι εσύ δικαιούσαι
στιγµές πολύ προσωπικές που δεν θέλεις κανείς, ακόµη κι οι γονείς σου, να
επεµβαίνουν σε αυτές. Λοιπόν… τι νοµίζεις ότι θα ήταν καλό να απαντήσεις στη
µητέρα σου;
Παράδειγµα 3- ∆ηµοσίευση φωτογραφιών
Οτιδήποτε δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο µπορεί να βρεθεί, να αναπαραχθεί άπειρες
φορές και ακόµη και να κλαπεί. Ακόµη κι αν µόνο οι φίλοι σου γνωρίζουν τι
ανεβάζεις , µπορεί όπως στο παράδειγµα, κάποιος να δηµοσιοποιήσει κάτι που δεν
θες να δει κανείς άλλος!!Μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτείς τι να ανεβάσεις στο
προφίλ σου;
Παράδειγµα 4-Υπάλληλος σε Πανεπιστήµιο
Όντως οι υπάλληλοι σε δηµόσιες υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα να κοιτάζουν
κοινωνικά προφίλ κι οι ιστοσελίδες , αλλά η αναζήτηση πληροφοριών από το
facebook είναι ικανοποιητικό και αποκλειστικό κριτήριο για να επιλεγεί ένας
µαθητής για την επίσκεψη αυτή; Αιτιολόγησε την σκέψη σου.
Παράδειγµα 5- ∆ιευθυντής σχολείου
Ας υποθέσουµε ότι τελικά ο διευθυντής διαβάζει τα σχόλια των µαθητών του για τους
εκπαιδευτικούς και το ίδιο το σχολείο ως δοµή. Πώς αυτά τα σχόλια µπορούν να
επηρεάσουν την φήµη του σχολείου και τις σχέσεις των µελών του;Είναι σωστό ο
διευθυντής να διαβάζει σχόλια των µαθητών του για το σχολείο και να επιβάλλει
τυχόν κυρώσεις στα άτοµα που τα έγραψαν; Αιτιολόγησε την άποψή σου.
Παράδειγµα 6- Φοιτητής
Σκέψου ότι το µικρό σου ξαδελφάκι σου στέλνει αίτηµα φιλίας στο facebook .Τι θα
του έδειχνες και τι όχι; Τώρα σκέψου ότι είσαι ο φοιτητής του παραδείγµατος : τι
λόγο θα είχες ώστε να µην αφήσεις το µικρότερο συγγενή σου να δει το προφίλ σου
και τους φίλους σου; Μήπως θεωρείς ότι κάποια πράγµατα που δηµοσιεύεις δεν
πρέπει να τα δουν άλλοι πέρα από τους συνοµηλίκους σου;
Τι θα πρέπει να θυµάσαι..
Πλαίσιο και συµπεριφορά
Κατά την εφηβεία είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι θέλεις να σε προσέξουν οι άλλοι.
∆ηµιουργείς µια συγκεκριµένη εικόνα για τον εαυτό σου και την αλλάζεις ανάλογα
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Φύλλο δραστηριότητας 4

∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 4, Τοµέας εστίασης 2 «∆ιαδικτυακές
επαφές», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

µε το πλαίσιο δράσης σου και µέσα από αυτό προσπαθείς να ανακαλύψεις ποιος είσαι
και τι θέλεις να γίνεις. Στο σχολείο , είναι πολύ πιθανόν να διαλέξεις να ντυθείς όπως
οι φίλοι ή να πας κόντρα στο ρεύµα. Σε µια επίσηµη επίσκεψη µπορεί να ντυθείς πιο
επίσηµα.Ανάλογα πάντα µε τις συνθήκες και το «κοινό» προσαρµόζεις καταλλήλως
και την εικόνα σου.
Πλαίσιο συµπεριφοράς στο διαδίκτυο- Το άγνωστο κοινό
Το ίδιο συµβαίνει και µε το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο , όµως, τα πράγµατα είναι
περίπλοκα, γιατί απλά δεν ξέρεις ποιο είναι πραγµατικά το κοινό σου κάθε φορά που
παρουσιάζεις κάτι για τον εαυτό σου.Ακόµη κι αν σβήσεις φωτογραφίες, βίντεο ,
δηµοσιεύσεις ή πράγµατα που έχεις φτιάξει εσύ , πάντα θα υπάρχει το ίχνος τους στο
κυβερνοχώρο· µια φορά ανεβασµένα, πάντα καταχωρηµένα.Ακόµη και σε µέρη που
τα έχεις κάνει «ιδιωτικά» υπάρχει πάντα ένα κοινό-«φάντασµα» που µπορεί να δει τι
έχεις δηµοσιεύσει και να τα αναπαράγει όπως εκείνο θέλει, ανεξαρτήτως των
συνεπειών. Κάποιες φορές µπορεί να µην σε ενδιαφέρει υπάρχουν φορές όµως που σε
ενδιαφέρει και πολύ.
Έλεγχος της εικόνας σου στο διαδίκτυο – Εσύ και ο Άγνωστος
Αν νοµίζεις ότι θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι µόνο για τις δηµοσιεύσεις που κάνεις για
τον εαυτό σου , κάνεις µεγάλο λάθος· θα πρέπει να αρχίσεις να νοιάζεσαι και για τα
σχόλια των φίλων σου. Ας πούµε , ότι κάποιο παιδί από την παρέα σου αρχίζει να σου
στέλνει µηνύµατα για πλακίτσες που κάνατε στην παρέα, αλλά εσύ δεν θέλεις να τα
µάθει όλος ο κόσµος. Θα σου άρεσε κάτι τέτοιο; Πώς θα ένιωθες αν σου επισήµαναν
φωτογραφίες δικές από στιγµές µε τους φίλους σου που θες να µείνουν µεταξύ σας;
Γίνε κι εσύ ψηφιακός expert!!!
Πάντα να αναζητάς τις ρυθµίσεις του λογαριασµού και του προσωπικού απορρήτου
σε blog και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεσαι. Έτσι θα έχεις µια
σχετική ασφάλεια για το ποιος βλέπει τις δηµοσιεύσεις σου και ποιος όχι.
Πάντα να σκέφτεσαι και το κοινό-«φάντασµα» όταν δηµοσιεύεις στο διαδίκτυο, γιατί
δεν µπορείς να είσαι πάντα ασφαλής στο διαδίκτυο.
Να επιβλέπεις επίσης και τα σχόλια των άλλων για σένα και τι αρχεία σχετικά µε
σένα ανεβάζουν.
Πάντα να διαβάζεις τους κανονισµούς χρήσης των προσωπικών πληροφοριών των
χρηστών στις σελίδες που επισκέπτεσαι . Έτσι θα ξέρεις σε έναν βαθµό πώς µπορούν
να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες σου.
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Παράρτηµα 5.Παρουσίαση της ενότητας 5 «∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης»
Αµέσως µετά το τέλος της ενότητας 4, ακολουθεί η ενότητα 5 µε τίτλο «∆ιαδίκτυο
ως µέσο έκφρασης». Στόχος της ενότητας αυτής είναι να αναδείξει το διαδίκτυο
ως µέσο έκφρασης , αλλά και να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη κριτής σκέψης
στα παιδιά κατά την χρήση πληροφοριών και ψηφιακών δεδοµένων στο διαδίκτυο.
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες : « Η δύναµη της γραφής»
( Β΄- Γ΄∆ηµοτικού), «Αποκτώντας δύναµη» ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού),
«Χρησιµοποιώντας δεδοµένα πραγµατικού χρόνου» ( ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου) και «∆ιαχείριση οµαδικών εργασιών» ( Γ΄Γυµνασίου – Λύκειο)
Η παρουσίαση της ενότητας 5 « ∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης» αρχίζει µε την
παράθεση της δραστηριότητας « Η δύναµη της γραφής» για τις τάξεις Β΄Γ΄∆ηµοτικού.
∆ραστηριότητα Νο.1«Η δύναµη της γραφής» ,

Ενότητα 5. «∆ιαδίκτυο ως µέσο

έκφρασης»,ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄– Γ΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία

Θέλεις να κάνεις κάτι για τις ανάγκες του σχολείου σου; Θέλεις να κάνεις κάτι για να
βοηθήσεις την κοινότητά σου; Μήπως θέλεις να κάνεις κάτι για να αλλάξεις τα
άσχηµα πράγµατα στον κόσµο; Μπορείς! Αρκεί να έχεις τη δύναµη να το γράψεις.
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 5, «∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης», Β΄Γ΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2

Σχεδιάζω
Ποιος θέλεις να είναι στην οµάδα που θα γράψει το κείµενο;
Ποιο είναι το ζήτηµα που θα απαντήσετε;
Μαθαίνω
Τι έµαθες σχετικά µε το ζήτηµα αυτό;
Τι µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να το λύσουν;
Γράφω
Τι θέλεις να πεις στο κείµενο που θα γράψει η οµάδα σου;
Πώς θα το καταλάβουν πιο εύκολα οι άλλοι γύρω σου;
Τι είδους είναι το κείµενο της οµάδας σου- µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
γράµµα ή σχόλιο σε σελίδα;
Ξανα-σκέφτοµαι
Τώρα το κείµενό σου είναι έτοιµο. Σκέψου τι έγραψες και πώς το έγραψες.Πώς το
κείµενο της οµάδας σου βοηθά τους ανθρώπους να λύσουν το ζήτηµα αυτό;

Με βάση αυτά τα βήµατα µπορείς να αλλάξεις πολλά προβλήµατα,αρκεί να
έχεις τη δύναµη να τα γράψεις.

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα ακολουθεί η άσκηση µε τίτλο « Αποκτώντας
∆ύναµη» για τις επόµενες δύο τάξεις του δηµοτικού ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
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∆ραστηριότητα Νο.2 «Αποκτώντας δύναµη»,

Ενότητα 5. «∆ιαδίκτυο ως µέσο

έκφρασης»,ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄-Ε΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Όταν πηγαίνεις για ψώνια, πολλές φορές ρωτάς τον
εαυτό σου: Ποιος µου λέει ότι αυτό που αγοράζω

τελικά έχει την καλύτερη

προσφορά; Γιατί ακόµη κι αν είναι µήλα,παπούτσια , ή µολύβια ποτέ δεν ξέρεις αν σε
κάποιο άλλο µαγαζί υπήρχαν σε καλύτερη τιµή. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να κάνεις
µια έρευνα αγοράς.
Σχεδιάζω
Φτιάξε µια οµάδα για την έρευνα αγοράς.
Πώς πιστεύεις ότι µπορείς να βρεις την καλύτερη τιµή;
Μαθαίνω
Από πού βρήκε η οµάδα σου τις τιµές για το κάθε προϊόν που θέλετε να αγοράσετε;
Ανέφερε τις πηγές για την έρευνα αγοράς.
Συνδυάζω
Ποια είναι η καλύτερη προσφορά και γιατί; Πώς θα παρουσίαζε η οµάδα σου τα
αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς;
Ξανα-σκέφτοµαι
Πόσο εύκολο /δύσκολο ήταν για την οµάδα σου να βρει την καλύτερη
προσφορά;Γιατί;

Από αυτά τα βήµατα, τι πιστεύεις ότι θα σε βοηθούσε στην επόµενη έρευνα αγοράς;

Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις µια έρευνα αγοράς, θυµήσου τα παραπάνω
βήµατα και… καλή επιτυχία!!!
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Η δραστηριότητα που ακολουθεί έχει τίτλο « Χρησιµοποιώντας δεδοµένα πραγµατικού
χρόνου» για τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου.Στόχος της άσκησης αυτής είναι
να δείξει στους µαθητές τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν στοιχεία
που συνεχώς ανανεώνονται σε σελίδες στο διαδίκτυο.
∆ραστηριότητα Νο.3 «Χρησιµοποιώντας ∆εδοµένα Πραγµατικού Χρόνου», Ενότητα 5.
«∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄ ∆ηµοτικού –
Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ας πούµε ότι σε ενδιαφέρει να κάνεις µια µικρή έρευνα για ένα ζήτηµα του
πραγµατικού κόσµου.Για να πετύχεις το στόχο σου, χρειάζεσαι δεδοµένα
πραγµατικού χρόνου. Αυτά τα δεδοµένα είναι ουσιαστικά πληροφορίες που συνεχώς
ανανεώνονται , ακόµη και µερικά δευτερόλεπτα µετά από την συλλογή τους. Για
παράδειγµα, τα δελτία καιρού είναι δεδοµένα πραγµατικού χρόνου, όπως και
στατιστικά στοιχεία στο διαδίκτυο που συνεχώς ανανεώνονται.
Πώς βρίσκει κανείς τέτοια δεδοµένα;
Μπορείς να βρεις πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Το µόνο που χρειάζεσαι είναι ένα θέµα
για την έρευνά σου και µια µηχανή αναζήτησης !
Άσκηση
Σκέψου ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα. Τι δεδοµένα µπορείς να βρεις για αυτό στο
διαδίκτυο;
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 5,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

«∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης»,

Φύλλο δραστηριότητας 2
Σηµαντικές ερωτήσεις για ακριβείς απαντήσεις
Πριν κάνεις µια έρευνα ή απλή αναζήτηση, είναι πολύ χρήσιµο να έχεις µια λίστα
ερωτήσεων όπως , «Πού;, Γιατί; Πώς;» . Με αυτόν τον τρόπο έχεις ήδη έναν σκελετό
για την αναζήτησή σου.
Άσκηση
Τι ερωτήσεις θα µπορούσες να θέσεις για το θέµα που επέλεξες στην παραπάνω
άσκηση;

Σχέδιο συνεργασίας
Πολλές φορές , µια βάση δεδοµένων µπορεί να σου δώσει άπειρα στοιχεία για το
θέµα σου- τόσα πολλά που δεν µπορείς να τα βγάλεις πέρα χωρίς βοήθεια! Μερικά
δεδοµένα είναι και δυσνόητα γι’ αυτό είναι καλό να τα ψάχνεις µε παρέα. Συζήτησε
µε την οµάδα σου και κατέγραψε πώς θα χωρίζατε την αναζήτηση, συλλογή,
κατανόηση και παρουσίαση των δεδοµένων για το θέµα σας.

Στοίχεια µοιρασµένα, µυαλά εµπλουτισµένα!
Η οµάδα σου συνέλεξε , διάβασε και έφτιαξε µια παρουσίαση για τα δεδοµένα σας
σχετικά µε το θέµα της έρευνάς σας. Το πιο σηµαντικό βήµα τώρα είναι να σκεφτείτε
: ποιος θέλω να διαβάσει την παρουσίαση αυτή και γιατί; Συζήτησε µε την οµάδα σου
πώς θα παρουσιάσετε αυτά τα δεδοµένα σε άλλους και ποιοι είναι αυτοί.

Σηµαντικό σε µια έρευνα µε δεδοµένα είναι να σκέφτεσαι τι µορφή θα έχουν- έκθεση,
παρουσίαση, επιστολή, άρθρο σε εφηµερίδα , κείµενο σε ιστοσελίδα. Τι πιστεύεις ότι
θα βοηθούσε περισσότερο την οµάδα σου στην ενηµέρωση του κόσµου από τα
παραπάνω;
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Στη συνέχεια ακολουθεί η τελευταία άσκηση της ενότητας 5 « ∆ιαδίκτυο ως µέσο
έκφρασης» για τις τελευταίες τάξεις του σχολείου ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο) µε τίτλο «
∆ιαχείριση οµαδικών εργασιών».
∆ραστηριότητα Νο.4«∆ιαχείριση οµαδικών εργασιών», Ενότητα 5. «∆ιαδίκτυο ως µέσο
έκφρασης»,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(Γ΄ Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Όταν δεν µπορείς να κάνεις µια µεγάλη εργασία µόνος/η σου, τότε είναι πολύ
βοηθητικό να συνεργάζεσαι µε άλλου συµµαθητές σου.Η οµαδική συνεργασία σε θέµατα
είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι , τόσο για το πανεπιστήµιο, την δουλειά όσο και για τη
ζωή σου.
Οι προϋποθέσεις για µια καλή οµαδική εργασία είναι οι καλές σχέσεις µεταξύ των
µελών της οµάδας, η συµµετοχή όλων στην διεκπεραίωση της εργασίας και η ευθύνη
να παραδοθεί µια καλή δουλειά έγκαιρα.
Παρακάτω βρίσκεται µια λίστα µε χρήσιµες συµβουλές για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των οµαδικών συνεργασιών. Συµπλήρωσε τον πιθανό τρόπο
εφαρµογής.
Λίστα
Ολιστική

Συµβουλές
µελέτη

Εφαρµογή

του Φρόντισε στην οµάδα σου

θέµατος-δηµιουργικές

να βρίσκονται άτοµα µε

ιδέες

διαφορετικές
κοινωνικές

απόψεις,
οµάδες

και

εµπειρίες
Συνοχή και δέσιµο οµάδας

Ας

συστηθούν

µέλη.Μετά

όλα

τα

εξήγησε

το

στόχο της οµάδας , ώστε
όλοι

να

καταλάβουν

τι

πρέπει να κάνουν
Συλλογή απόψεων

Κανόνισε συναντήσεις µε
τα µέλη της οµάδας και
κράτα σηµειώσεις

( βλ. συνέχεια πίνακα στην επόµενη σελίδα)
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Πορεία συνεργασίας

Φρόντισε ο καθένας να
κινείται σύµφωνα µε τους
ρυθµούς της οµάδας

Ρόλοι

Το κάθε µέλος έχει τα δικά
του

δυνατά

σηµεία

κι

εποµένως θα αναλάβει τα
µέρη της εργασίας που του
ταιριάζουν καλύτερα
Καθήκοντα

Ο

καθένας

καθήκοντα

αναλαµβάνει
που

του

ταιριάζουν ως χαρακτήρα
Χρονοδιάγραµµα

Θέτεις
προθεσµίες

συγκεκριµένες
για

την

ολοκλήρωση
καθηκόντων

των
από

κάθε

µέλος
Αποθήκη πληροφοριών

Φύλαξε όλα τα µέρη της
εργασία σε ένα γνωστό για
όλους και ασφαλές µέρος

Προβλήµατα

Βρες εναλλακτικές λύσεις
σε

περίπτωση

διαφωνιών/αδιεξόδων
Συλλογικές αποφάσεις

Πριν καταλήξεις σε κάποιο
συµπέρασµα,
προσεκτικά

άκουσε
τις

απόψεις

όλων
Ενθάρρυνση

Μην ξεχνάς να συγχαίρεις
τα υπόλοιπα µέλη για την
δουλειά τους.
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Παράρτηµα 6 Παρουσίαση της ενότητας 6
6.1Παρουσίαση της ενότητας 6 Τοµέα εστίασης 1 « Αξιολόγηση ιστοσελίδων»
Στο σηµείο αυτό τελειώνει η ενότητα 5 « ∆ιαδίκτυο ως µέσο έκφρασης» κι αρχίζει η
ενότητα 6 µε τίτλο «∆ιαδίκτυο και πληροφορίες». Έχει 6 τοµείς εστίασης που
επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήµατα που αφορούν την χρήση του διαδικτύου
ως πηγή πληροφοριών.
Ο πρώτος τοµέας εστίασης έχει τίτλο « Αξιολόγηση ιστοσελίδων». Στόχος αυτού του
τοµέα είναι να µάθει στα παιδιά να αξιολογούν σελίδες που επισκέπτονται µε βάση
ορισµένα κριτήρια ( σχέδιο, αξιοπιστία πληροφοριών κλπ.). Αυτή η αξιολόγηση
σελίδων δίνεται διότι είναι σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να κατανοήσουν πότε
µια σελίδα είναι ασφαλής, αξιόπιστη και κατάλληλη για την ηλικία τους και πότε όχι.

Ο τοµέας εστίασης 1 « Αξιολόγηση ιστοσελίδων» περιλαµβάνει τις εξής
δραστηριότητας: «Καλές ιστοσελίδες» ( Α΄∆ηµοτικού), «Βρίσκοντας καλές σελίδες»
( Β΄- Γ΄∆ηµοτικού), « Βαθµολόγηση ιστοσελίδων» ( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού ) ,
«Εντοπίζοντας σελίδες υψηλής ποιότητας» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και «
Αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών» ( Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο). Η παρουσίαση του
τοµέα εστίασης 1 της ενότητας 6 ξεκινά µε την άσκηση «Καλές ιστοσελίδες» για την
Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού.( βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Καλές ιστοσελίδες», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 1«Αξιολόγηση
Ιστοσελίδων».,ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«
Σου αρέσουν οι λέξεις της σελίδας;

Σου αρέσουν οι εικόνες της σελίδας;

Σου αρέσουν τα χρώµατα της σελίδας;

Οι σύνδεσµοι δουλεύουν;

Θα επισκεφτείς τη σελίδα αυτή ξανά;

Μετά την δραστηριότητα αυτή που δίνεται µε ιδιαίτερα απλό αλλά κατανοητό
τρόπο, ακολουθεί η δραστηριότητα « Βρίσκοντας καλές ιστοσελίδες» για τις
τάξεις Β΄- Γ΄∆ηµοτικού. Παρουσιάζεται µε την ίδια λογική ( ερωτήσεις µε
απαντήσεις δίπλα) , αλλά η σηµασία της αξιολόγησης των ιστοσελίδων
επεκτείνεται.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Βρίσκοντας καλές σελίδες», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 1
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων».,ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Όνοµα της σελίδας:
∆ιεύθυνση της σελίδας στο διαδίκτυο:
Ηµεροµηνία επίσκεψης της σελίδας:
Εµφάνιση και κείµενο
Έχουν οι φωτογραφίες όνοµα;

ναι

όχι

Οι εικόνες σε βοηθούν να καταλάβεις το κείµενο;

ναι

όχι

Μπορείς να καταλάβεις το κείµενο της σελίδας;

ναι

όχι

Μπορείς να βρεις πληροφορίες από την κεντρική σελίδα;

ναι

όχι

∆ουλεύουν όλοι οι σύνδεσµοι;

ναι

όχι

Η σελίδα εµφανίζεται γρήγορα;

ναι

όχι

Είναι εύκολο να βρεις ποιος δηµιούργησε τη σελίδα;

ναι

όχι

Είναι εύκολο να µιλήσεις µε το δηµιουργό της σελίδας;

ναι

όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτής της σελίδας χρήσιµες;

ναι

όχι

Θα επισκεπτόσουν ξανά τη σελίδα αυτή;

ναι

όχι

∆οµή και λειτουργία

Υπεύθυνος για τη σελίδα

Πληροφορίες

Πόσα «ναι»κύκλωσες;

Αφού τελειώσει κι αυτή η δραστηριότητα, παρουσιάζεται στους µαθητές των
επόµενων

δύο τάξεων

( ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού) η

άσκηση «Βαθµολόγηση

ιστοσελίδων». Στην δραστηριότητα αυτή προσθέτονται κι άλλα ερωτήµατακριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας µιας
ιστοσελίδας.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Βαθµολόγηση ιστοσελίδων», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 1
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων».,ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Η σελίδα που επισκέφθηκα είναι η :
∆ιεύθυνση σελίδας
Ηµεροµηνία που την επισκέφθηκα
Παρακάτω σου δίνονται κάποιες ερωτήσεις µε διάφορες επιλογές. Επέλεξε την
απάντηση που περιγράφει καλύτερα τα χαρακτηριστικά της σελίδας.
Είναι έγκυρη η σελίδα αυτή;
Βρήκες εύκολα το 1.δεν υπάρχει το 2. είναι δύσκολο να 3.είναι εύκολο να
όνοµα

του όνοµα

του βρει

διαχειριστή

της διαχειριστή

κανείς

όνοµα

σελίδας;

το βρει
του όνοµα

διαχειριστή

Είναι

ο 1.δεν

διαχειριστής

υπάρχουν 2.

πληροφορίες

κανείς

του

διαχειριστή

υπάρχουν 3.

υπάρχουν

πληροφορίες για το πληροφορίες για το

κάποιος ειδικός στο

επάγγελµα

επάγγελµα και την

θέµα που µελετάς;

υπηρεσία εργασίας

Η σελίδα έχει καλή 1.έχει

πολλά 2.έχει

δοµή;

γραµµατικά λάθη

Υπάρχουν

1.έχει

ορθογραφικά λάθη;

ορθογραφικά λάθη

Υπάρχουν στοιχεία 1.δεν

λίγα 3.δεν έχει καθόλου

γραµµατικά λάθη

πολλά 2.

έχει

λίγα 3. δεν έχει καθόλου

ορθογραφικά λάθη

υπάρχουν 2.υπάρχουν

γραµµατικά λάθη

ορθογραφικά λάθη

λίγα 3.υπάρχουν πολλά

επικοινωνίας µε το στοιχεία

στοιχεία

διαχειριστή

επικοινωνίας (mail) επικοινωνίας

σελίδας;

το

της επικοινωνίας

στοιχεία

(τηλέφωνο
διεύθυνση κτλ.)
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1 «Αξιολόγηση ιστοσελίδων»,
∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Έχει αυτή η σελίδα πληροφορίες που µπορεί να χρειαστώ;
Η

πληροφορία 1.καθόλου χρήσιµη

2.ίσως χρήσιµη

3.πολύ χρήσιµη

2.ίσως

3.ναι

φαίνεται να είναι
χρήσιµη;
Θα

έβαζες

την 1.όχι

σελίδα αυτά στα
αγαπηµένα σου ;
Είναι η σελίδα αυτή ενηµερωµένη καλά;
Μπορείς να βρεις 1.όχι

2. ήταν δύσκολο να 3.ήταν εύκολο να

πότε

βρω

δηµιουργήθηκε

η

την βρω

ηµεροµηνία

την

ηµεροµηνία

σελίδα;
Πότε

έγινε

τελευταία

η 1.δεν

υπάρχει 2.ανανεώθηκε πολύ 3.ανανεώθηκε µέσα

ηµεροµηνία

πριν από 6 µήνες

σε 6 µήνες

ανανέωση σε αυτή ανανέωσης
τη σελίδα;
Οι σύνδεσµοι της 1.οι
σελίδας δουλεύουν; όχι

περισσότεροι 2.λίγοι

έχουν 3.όλοι δουλεύουν

πρόβληµα
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1
ιστοσελίδων», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

«Αξιολόγηση

Φύλλο δραστηριότητας 3

Αυτή η σελίδα είναι καλή ως πηγή πληροφοριών για τους µαθητές;
Το κείµενο µπορεί 1.χρειάζοµαι

2.κάποιες

να διαβαστεί;

µου είναι άγνωστες

κάποιον

λέξεις 3. το διαβάζω

µε

ευκολία

µεγαλύτερο να µου
το διαβάσει
Πώς

είναι

εµφάνιση

η 1.άσχηµη

της καθόλου βοηθητική λίγο στο να βρω βοηθητική

σελίδας;
Είναι

εύκολη

εξερεύνηση

και 2. µε δυσκολεύει 3. όµορφη και πολύ

πληροφορίες
η 1.όχι
της

2.µερικές

φορές 3. ναι

χάνοµαι

σελίδας;
Υπάρχουν

1.λίγες

2.µερικές

3. σχεδόν όλες

χρήσιµες
πληροφορίες

για

τους µαθητές;
Συνολικό σκορ για
κάθε στήλη

Συνολικό σκορ της σελίδας……………………………
Να θυµάσαι :Μπορείς να χρησιµοποιήσεις αυτές τις ερωτήσεις και για κάθε σελίδα
που επισκέπτεσαι για ένα θέµα που ψάχνεις.

Με την ίδια λογική συνεχίζεται κι η δραστηριότητα για τις επόµενες δύο τάξεις (
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου) , µε ιδιαίτερη έµφαση στα λειτουργικά µέρη της
σελίδας ( στοιχεία δηµιουργού, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.)
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Εντοπίζοντας
Εντοπίζοντας σελίδες υψη
υψηλής ποιότητας», Ενότητα 6, Τοµέας
εστίασης 1 «Αξιολόγηση
Αξιολόγηση Ιστοσελίδων».,ηλικία
Ιστοσελίδων
µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄
Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του διαδικτύου είναι ο έλεγχος των πληροφοριών . Ο
καθένας µπορεί να γράψει όό,τι
τι θέλει στον Παγκόσµιο Ιστό
Ιστό. Τα επιχειρήµατά του
µπορεί να φαίνονται αληθινά και να παρουσιάζονται ως αποδείξεις,
αποδείξεις ενώ στην
πραγµατικότητα είναι εικασίες και υποθέσεις του συγγραφέα
συγγραφέα. Πολλές φορές , ακραίες
απόψεις υποστηρίζονται µε πολύ πιστευτό τρόπο στο δι
διαδίκτυο,
αδίκτυο δηµιουργώντας την
ιδέα στον αναγνώστη ότι αυτό είναι αλήθεια
αλήθεια.
Το µόνο που πραγµατικά χρειάζεται να ξέρει κανείς είναι το πώς δηµιουργείται µια
ιστοσελίδα. Τη σηµερινή εποχή είναι πολύ εύκολο να δηµιουργήσεις σελίδα
ιστοσελίδα
σελίδα, όσο δεν
ήταν πριν από µερικά χρόνια
ρόνια.
Εποµένως όταν ψάχνεις κάτι στο διαδίκτυο , πρέπει να σκέφτεσαι από ποια σελίδα το
διαβάζεις κι αν είναι αξιόπιστη
αξιόπιστη.Είναι
Είναι καλό να χρησιµοποιούµε συγκεκριµένα
κριτήρια και να αξιολογούµε αν η σελίδα που διαβάζουµε λέει αλήθειες ή όχι
όχι.

Για να γνωρίζεις όµως ποια σελίδα είναι αξιόπιστη
αξιόπιστη,χρειάζεται
χρειάζεται να θέσεις µερικές
ερωτήσεις στον εαυτό σου για την ποιότητα της σελίδας αυτής
αυτής.
Παρακάτω δίνονται ερωτήσεις για την αξιοπιστία των σελίδων
σελίδων. Αν µια σελίδα δεν
πληροί τα κριτήρια –ερωτήσεις
ερωτήσεις, τότε καλύτερα είναι να δεις κάποια άλλη σελίδα.
σελίδα
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

«Αξιολόγηση ιστοσελίδων»,

Φύλλο δραστηριότητας 2
Αξιολόγηση σελίδων στο ∆ιαδίκτυο
Ονοµατεπώνυµο:
Όνοµα της σελίδας που επισκέφθηκα:
∆ιεύθυνση της σελίδας στον Παγκόσµιο Ιστό (URL)
Σκοπός της σελίδας
Η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί Ναι /Όχι
µονοµερείς

απόψεις

Λεπτοµέρειες:

ή

στοιχεία και αποδείξεις µε
επιστηµονική βάση;
Υπάρχουν διαφηµίσεις στη Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

σελίδα;
Αν υπάρχουν διαφηµίσεις, Ναι/Όχι
ξεχωρίζουν

από

Λεπτοµέρειες:

το

περιεχόµενο του κειµένου;
Η

σελίδα

αναφέρει Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

οργανισµούς ως χορηγούς;
Είναι ξεκάθαρο το πού Ναι/Όχι
απευθύνεται

η

Λεπτοµέρειες:

σελίδα

αυτή;( µαθητές, φοιτητές )
Ο τόνος παρουσίασης του Ναι/Όχι
κειµένου

είναι

Λεπτοµέρειες:

σχετικά

ήπιος ;
Είναι δωρεάν η σελίδα για Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

όλους;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

«Αξιολόγηση ιστοσελίδων»,

Φύλλο δραστηριότητας 3
Αξιοπιστία του συγγραφέα
Φαίνεται το όνοµα του Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

συγγραφέα στη σελίδα;
Φαίνεται το όνοµα του Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

οργανισµού/υπηρεσίας
που

εργάζεται

ο

συγγραφέας;
Η διεύθυνση της σελίδας Ναι/Όχι
περιλαµβάνει

Λεπτοµέρειες:

τις

καταλήξεις .org , .edu,
.net, .gov;
Η

σελίδα

βραβείο

έχει

κάποιο Ναι/Όχι

αξιοπιστίας

Λεπτοµέρειες:

ή

έγκαιρης πληροφόρησης;
Σου

πρότεινε

κάποιος Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

ειδικός αυτή τη σελίδα (
εκπαιδευτικός);
∆ίνονται πληροφορίες για Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

τις στατιστικές πηγές που
χρησιµοποιούνται;
Αξιοπιστία του συγγραφέα ( συνέχεια)
Μπορείς

να Ναι/Όχι

επικοινωνήσεις

µε

Λεπτοµέρειες:

το

συγγραφέα της σελίδας;
Η

σελίδα

έχει Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

ορθογραφικά, συντακτικά
ή γραµµατικά λάθη;
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης
«Αξιολόγηση ιστοσελίδων», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 4
Χρησιµότητα των πληροφοριών
Η σελίδα έχει αρκετές Ναι/Όχι
πληροφορίες

για

Λεπτοµέρειες:

την

έρευνά σου;
Οι

πληροφορίες

της Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

σελίδας είναι σχετικές µε
την έρευνά σου;
Ανανέωση των πληροφοριών
∆ίνονται η ηµεροµηνία και Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

το έτος δηµιουργίας της
σελίδας;
∆ίνεται

η

ηµεροµηνία Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

τελευταίας ανανέωσης της
σελίδας;
∆ουλεύουν

όλοι

οι Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

σύνδεσµοι της σελίδας;
Ευκολία χρήσης της σελίδας
Είναι

το

κείµενο Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

Μπορείς εύκολα να βρεις Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

κατανοητό;

τις

λειτουργίες

της

σελίδας;
Οι τίτλοι κάνουν ξεκάθαρο Ναι/Όχι
το

περιεχόµενο

Λεπτοµέρειες:

της

σελίδας;
Υπάρχουν

εργαλεία Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

περιήγησης της σελίδας;
η Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

Οι σύνδεσµοι της σελίδας Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

«Φορτώνει»

γρήγορα

σελίδα;

είναι σε εµφανές σηµείο;
Πόσα «Ναι»/28 κύκλωσες;
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1

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα ακολουθεί η τελευταία δραστηριότητα του
τοµέα εστίασης 1 « Αξιολόγηση ιστοσελίδων» της ενότητας 6 . Έχει τίτλο «
Αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών».( βλ. επόµενη σελίδα)
Ο Στόχος της άσκησης αυτής διευρύνεται και στην αξιολόγηση ιστοσελίδων ως
διαδικτυακών πηγών για εργασίες.
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∆ραστηριότητα Νο.5, «Αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 1
«Αξιολόγηση Ιστοσελίδων».,ηλικία µαθητών 15-18 έτη(Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Για να είναι µια διαδικτυακή πηγή αξιόπιστη, να σκέφτεσαι πάντα:
Η

σελίδα

έχει

την Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

κατάληξη .edu, .net.,.org.,
.gov; Πρόσεξε αν έχει πριν
την

κατάληξη

και

τη

συντοµογραφία της χώρας
προέλευσης.
Η σελίδα που επισκέπτηκες Ναι/Όχι
έχει

Λεπτοµέρειες:

κωµικό,σατιρικό

χαρακτήρα;
Ο τόνος του κειµένου είναι Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

ήπιος και αντικειµενικός;
Έχει η σελίδα διαφηµίσεις; Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

Αν υπάρχουν διαφηµίσεις , Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

µπορείς να τις διαχωρίσεις
εύκολα από το κείµενο;
Η σελίδα έχει κάποιους Ναι/Όχι
χορηγούς

(

Λεπτοµέρειες:

µη

κερδοσκοπικοί οργανισµοί,
επιστηµονικά περιοδικά) ;

Είναι εύκολα κατανοητό σε Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

τι είδους κοινό αναφέρεται
η σελίδα;
Είσαι κι εσύ µέσα στο Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

κοινό που αναφέρεται η
σελίδα;(για

παράδειγµα

(Για την συνέχεια του πίνακα βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1 «Αξιολόγηση
ιστοσελίδων», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 2

σελίδες για παιδιά του
δηµοτικού δεν σε βοηθούν
ιδιαίτερα σε εργασίες σου )
Η σελίδα απαιτεί κωδικούς Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

ή εγγραφή για να µπεις;
Η σελίδα έχει αναφορές σε Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

στατιστικά δεδοµένα;
Οι σύνδεσµοι που έχει η Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

σελίδα δουλεύουν;
Λεπτοµέρειες:

Υπάρχει βιβλιογραφία;
ηµεροµηνία Ναι/Όχι

Η

Λεπτοµέρειες:

δηµιουργίας της σελίδας
δίνεται;
Υπάρχει η ηµεροµηνία Ναι/Όχι
της

Λεπτοµέρειες:

τελευταίας

ανανέωσης της σελίδας;
Η

ηµεροµηνία

της Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

ανανέωσης της σελίδας
είναι πρόσφατη χρονικά;
Υπάρχουν ορθογραφικά, Ναι/Όχι
συντακτικά

Λεπτοµέρειες:

ή

γραµµατικά λάθη (µια
αξιόπιστη

κι

ακριβής

πηγή πληροφοριών δεν
έχει λάθη)
∆ίνεται το όνοµα του Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

συγγραφέα της σελίδας;
∆ίνεται το επάγγελµα του Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

δηµιουργού της σελίδας;
∆ίνονται

στοιχεία Ναι/Όχι

επικοινωνίας

µε

Λεπτοµέρειες:

το

δηµιουργό της σελίδας;
Η

σελίδα

αυτή Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

(Για την συνέχεια του πίνακα βλ. επόµενη σελίδα)
286

∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 1
ιστοσελίδων», Γ΄Γυµνασίου- Λύκειο

Φύλλο δραστηριότητας 3

«Αξιολόγηση

προτείνεται από άλλες ,
αξιόπιστες σελίδες;
Άλλες αξιόπιστες σελίδες Ναι/Όχι
την

Λεπτοµέρειες:

χρησιµοποιούν ως

σύνδεσµο

ή

σηµείο

αναφοράς;
Ναι/Όχι

Υπάρχουν

Λεπτοµέρειες:

άλλες,αξιόπιστες σελίδες
που επιβεβαιώνουν τις
πληροφορίες της σελίδας
αυτής;

Να θυµάσαι ότι, ακόµη κι αν απαντήσεις ναι σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, θα
πρέπει να σκέφτεσαι και να ρωτάς τον εαυτό σου:
Κατανοώ το κείµενο;
Οι

τίτλοι

Ναι/Όχι
οι Ναι/Όχι

κι

επικεφαλίδες

Λεπτοµέρειες:
Λεπτοµέρειες:

µου

ξεκαθαρίζουν

σε

τι

αναφέρεται το κείµενο;
Υπάρχει στις ιδιότητες της Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

σελίδας , η ρύθµιση «τι νέο
υπάρχει»;
µενού Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

εµφανίζεται Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

αυτή Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες:

Υπάρχει
περιήγησης;
Η

σελίδα

γρήγορα;
Έχει

η

σελίδα

συνδέσµους

σε

άλλες

σελίδες;
Υπάρχουν
πληροφορίες

αρκετές Ναι/Όχι
για

Λεπτοµέρειες:

την

έρευνά σου ;
(Για την συνέχεια του πίνακα βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.5 Ενότητα 6,Τοµέας
Τοµέας εστίασης 1 «Αξιολόγηση
Αξιολόγηση ιστοσελίδων»,
ιστοσελίδων Γ΄ΓυµνασίουΛύκειο

Οι

πληροφορίες

της Ναι/Όχι

Λεπτοµέρειες

σελίδας είναι σχετικές µε
την έρευνά σου ;

Από τις απαντήσεις σου , τι συµπεράσµατα έβγαλες για την σελίδα που χρησιµοποιείς
ως

πηγή

για

την

εργασία

σου

;…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

6.2 Παρουσίαση της ενότητας 6 Τοµέα εστίασης 2 « Μηχανές Αναζήτησης
Αναζήτησης»
Μετά την δραστηριότητα αυτή
αυτή, τελειώνει ο τοµέας εστίασης 1 « Αξιολόγηση
ιστοσελίδων» της ενότητας 6 και ξεκινά ο τοµέας εστίασης 2 µε τίτλο « Μηχανές
ιστοσελίδων
αναζήτησης» Αυτός ο τοµέας εστιάζει συγκ
αναζήτησης
συγκεκριµένα
εκριµένα στην χρήση των µηχανών
αναζήτησης πληροφοριών
πληροφοριών. Στόχος είναι η ανάδειξη έξυπνων
έξυπνων, γρήγορων κι
αποτελεσµατικών στρατηγικών για αξιόπιστες αναζητήσεις πληροφοριών χωρίς κόπο
και µε αξιοπιστία πληροφοριών
πληροφοριών.Οι
Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει αυτός ο τοµέ
τοµέας
εστίασης είναι οι εξής:
εξής «ΑΒΓ
ΑΒΓ Αναζήτηση
Αναζήτηση» ( Α΄∆ηµοτικού),
Α΄∆ηµοτικού « Επιλογή µηχανής
αναζήτησης» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού
Ε΄∆ηµοτικού) και « Εξερευνώντας µηχανές αναζήτησης
Ε΄∆ηµοτικού
αναζήτησης» (
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).
Β΄Γυµνασίου
Η παρουσίαση του τοµέα εστίασης 2 « Μηχανές αναζήτησης
αναζήτησης» της ενότητας 6 ξεκινά
µε την παρουσίαση της άσκησης « ΑΒΓ Αναζήτηση»,
Αναζήτηση όπου παρουσιάζεται στα
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών ( Α΄∆ηµοτικού
Α΄∆ηµοτικού) τα βασικά στοιχεία για την εκκίνηση µιας
αναζήτησης πληροφοριών . Αν κριθεί αναγκαίο
αναγκαίο, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να
εφαρµοστεί και για τις δύο επό
επόµενες τάξεις ( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού)
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∆ραστηριότητα Νο.1, «ΑΒΓ Αναζήτηση» , Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 2 «Μηχανές
Αναζήτησης».,ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Πριν ψάξεις κάτι , βρες το πρώτο γράµµα της λέξης . Πάντα να έχεις τη µαµά ή
τον µπαµπά να σε βοηθούν να ψάχνεις στο διαδίκτυο.

Η επόµενη δραστηριότητα, « Επιλογή µηχανής αναζήτησης», εµπλουτίζει τις
γνώσεις των µαθητών σχετικά µε την αναζήτηση πληροφοριών µε πιθανούς
τρόπους αναζήτησης και ενέργειες για έξυπνη και γρήγορη αναζήτηση. Αυτή η
άσκηση αναφέρεται σε µαθητές των τάξεων ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού.

289

∆ραστηριότητα Νο.2, «Επιλογή µηχανή αναζήτησης» , Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 2
«Μηχανές Αναζήτησης».,ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Μηχανή αναζήτησης………………………………………………………………
Πώς αναζητάς πληροφορίες σε αυτή τη µηχανή;
1. Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά

2. Προχωρηµένη αναζήτηση

3.Αναζήτηση µε βάση κατηγορίες(εικόνα βίντεο). 4.Απάντηση σε ερωτήσεις
Κάνε µια αναζήτηση για τις ανακυκλώσιµες πηγές ενέργειας.Εκτύπωσε τη σελίδα µε
τα αποτελέσµατα που σου εµφανίζει. Τι είδους είναι αυτά;
1. Άρθρα

2. Εικόνες

3.Ερωτήσεις

4.Βιβλία, αναφορές

Τι άλλο µπορείς να κάνεις σε αυτή τη µηχανή αναζήτησης;
1. Να βρεις έγγραφα ή ψηφιακά µαθήµατα
2. Να διαβάσεις µηνύµατα ή άρθρα
3. Να βρεις πηγές για τις σχολικές εργασίες σου
4. Να πάρεις και να δώσεις συµβουλές για διάφορα ζητήµατα
5. Να παίξεις παιχνίδια
6. Να βρεις πληροφορίες για καινούριες ταινίες
7. Να διαβάσεις περιοδικά
8. Να ανταλλάξεις µηνύµατα µε άλλα άτοµα
9. Άλλο (γράψε τι ακριβώς είναι αυτό)…………………………………
Τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη µηχανή αναζήτησης;
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 2 «Μηχανές αναζήτησης», ∆΄Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Να θυµάσαι ότι είναι καλό να χρησιµοποιείς κι άλλες µηχανές αναζήτησης, γιατί έτσι
θα µπορείς να βρεις περισσότερα πράγµατα για το θέµα που ψάχνεις.

Θέλεις να κάνεις µια ερώτηση

Θέλεις να βρεις ποιες σελίδες είναι οι πιο
ευανάγνωστες

και

ποιες

οι

πιο

δυσανάγνωστες.

Έχεις µια συγκεκριµένη λέξη κλειδί για ∆εν είσαι σίγουρος/η την ορθογραφία της
την αναζήτηση που θέλεις να κάνεις στο λέξης-κλειδί που θα χρησιµοποιήσεις.
µυαλό σου.

∆εν µπορείς να πεις ακριβώς τι είναι αυτό Απλώς θέλεις να βρεις µια σελίδα
που ψάχνεις , µπορείς όµως να το ψυχαγωγίας.
περιγράψεις.

Αφού τελειώσει αυτή η δραστηριότητα, δίνεται η τελευταία άσκηση για τον
τοµέα εστίασης 2 « Μηχανές αναζήτησης» της ενότητας 6 . Η άσκηση αυτή έχει
τον τίτλο « εξερευνώντας µηχανές αναζήτησης» κι αναφέρεται σε µαθητές των
τάξεων ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου.Με αυτήν ολοκληρώνεται η εκµάθηση
στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών και αποτελεί εισαγωγή για τον επόµενο
τοµέα εστίασης που αφορά τις λέξεις – κλειδιά στην αναζήτηση πληροφοριών.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Εξερευνώντας µηχανές αναζήτησης», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 2
«Μηχανές Αναζήτησης».,ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Τι είναι οι µηχανές αναζήτησης;
Οι µηχανές αναζήτησης είναι σελίδες που χρησιµοποιούν ειδικά προγράµµατα
υπολογιστών

για την εξερεύνηση του Παγκόσµιου Ιστού.Αυτά τα ειδικά

προγράµµατα καταγράφουν τις λέξεις αναζήτησης και ψάχνουν στο διαδίκτυο για
σελίδες σχετικές µε το θέµα αναζήτησης. Η δοµή τους είναι ασυνήθιστη:δεν
ακολουθεί τα πρότυπα των υπόλοιπων ιστοσελίδων.
Οι µηχανές αναζήτησης καταγράφουν τα αποτελέσµατα που βρήκαν για το θέµα που
ψάχνεις µε ιεραρχική κατάταξη. Ειδικότερα, βρίσκουν µέσω του προγράµµατος για
το ταίριασµα, ποιες πληροφορίες ή σελίδες ταιριάζουν καλύτερα ή εξηγούν
αποτελεσµατικότερα το θέµα που ψάχνεις. Έτσι, η µηχανή αναζήτησης σου εµφανίζει
τα αποτελέσµατα αυτά πρώτα.
Κάθε µηχανή έχει την δική της ιεραρχική κατάταξη , µε αποτέλεσµα να σου βγάζει
καθεµιά και διαφορετικά αποτελέσµατα.
Σε τι διαφέρουν οι µηχανές αναζήτησης από συνδέσµους µε καταλόγους σελίδων
σχετικές µε ένα συγκεκριµένο θέµα;
Στους συνδέσµους µε καταλόγους δουλεύουν άνθρωποι κι όχι

ψηφιακά

προγράµµατα.Οι άνθρωποι που ασχολιούνται µε το θέµα του συνδέσµου δεν
εµφανίζουν ό,τι σελίδα υπάρχει για αυτό, αλλά µόνο τις καλύτερες που
υπάρχουν.Οπότε, οι κατάλογοι συνήθως διακρίνονται για τις υψηλής ποιότητας
πληροφορίες που διαθέτουν.

Ποια είναι η µηχανή µετα-αναζήτησης;
Είναι οι λεγόµενες µηχανές για τις µηχανές. Μια µηχανή µετα-αναζήτησης στέλνει
πληροφορίες για το λήµµα που ψάχνεις σε άλλες µηχανές αναζήτησης και
συγκεντρώνει πληροφορίες που αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτό.
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 6,Τοµέας
Τοµέας εστίασης 2
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

«Μηχανές
Μηχανές αναζήτησης»,
αναζήτησης

Φύλλο δραστηριότητας 2
Να θυµάσαι όµως ότι καµιά µηχανή δεν βρίσκει όλα τα αποτελέσµατα που υπάρχουν
για το θέµα που ψάχνεις-ούτε
ούτε οι σελίδες µε τους καταλόγους ούτε κι οι µηχανές µετα
µετααναζήτησης. Το καλύτερο είναι να τις χρησιµοποιείς όλες αν µπορείς.
αναζήτησης
Μηχανή αναζήτησης…………………………
αναζήτησης…………………………………………………………………
………………………………………
Αυτή η σελίδα ανήκει στην κατηγορία των
1.Μηχανή
Μηχανή αναζήτησης

2.Σύνδεσµος
Σύνδεσµος µε κατάλογο σελίδων

3. Μηχανή µετα
µετα-

αναζήτησης
Τι άλλες δυνατότητες ή ενέργειες δίνονται σ
στην
την κεντρική σελίδα αυτής της µηχανής
αναζήτησης;
Κάνε µια γρήγορη αναζήτηση για το ταχίνι.
ταχίνι Τι αποτελέσµατα σου βγάζει;
βγάζει
Πώς µπορείς να αναρτήσεις σχόλια ή ερωτήσεις σε αυτή τη µηχανή

Και σου µένει αξέχαστο…
Φτιάξε ένα σλόγκαν ώστε να µην ξεχάσεις ποτέ τη διεύθυνση αυτής της µηχανής
αναζήτησης……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6.3. Παρουσίαση της ενότητας 3 Τοµέας εστίασης 3 « Λέξεις- κλειδιά»
Με αυτήν την δραστηριότητα κλείνει ο τοµέας εστίασης 2 « Μηχανές αναζήτησης»
της ενότητας 6. Ξεκινά ο αµέσως επόµενος, ο τοµέας εστίασης 3 « Λέξεις- κλειδιά».
Αυτός ο τοµέας εστιάζει σε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι που αφορά την αναζήτηση
πληροφοριών : την χρήση λέξεων-κλειδιών για την αποτελεσµατικότερη εύρεση
πληροφοριών. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εµφυσήσει στους µαθητές την
σηµασία που έχουν οι λέξεις- κλειδιά για την αναζήτηση πληροφοριών και πώς
µπορούν να διευκολύνουν την αναζήτηση πληροφοριών. Ο τοµέας αυτός
περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: «Αναζήτηση µε κατηγορίες αντικειµένων» (
Α΄∆ηµοτικού), «Χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά» ( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού), «Αποφάσεις
αναζήτησης» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου), « Παίρνοντας αποφάσεις αναζήτησης»
( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) και « Αναζήτηση στο διαδίκτυο µε έξυπνες λέξειςκλειδιά» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού).
Η παρουσίαση του τοµέα εστίασης 3 « Λέξεις – κλειδιά» της ενότητας 6 ξεκινά µε
την άσκηση « Αναζήτηση µε κατηγορίες αντικειµένου». Σε αυτήν την δραστηριότητα
, ο τρόπος αναζήτησης µε βάση λέξεις- κλειδιά δίνεται µέσα από µια εικόνα . Σε
αυτήν την εικόνα τα παιδιά καλούνται να βρουν τι πρέπει να συµπληρώσουν σε κάθε
κενό που τους δίνεται ώστε να βρουν το σωστό µέρος ( πρακτική αναπαράσταση των
λέξεων- κλειδιών).
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Αναζήτηση µε κατηγορίες αντικειµένων» , Ενότητα 6, Τοµέας
εστίασης 3«Λέξεις-Κλειδιά», ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Βρες τα µέρη που δείχνουν πού είναι το σπίτι της χελώνας
Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα µε τίτλο «Χρησιµοποιώντας λέξειςκλειδιά» για τις επόµενες δύο τάξεις ( Β΄- Γ΄∆ηµοτικού). Στην άσκηση αυτή οι
πληροφορίες παρουσιάζονται λεκτικά µεν αλλά µε πρακτικά βήµατα δε. ΟΙ
µαθητές καλούνται να µπουν στην λογική της χρήσης λέξεων- κλειδιών µε
µικρές ασκησούλες.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά» , Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 3
«Λέξεις-Κλειδιά», ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Θέλεις να σου πάρουν οι γονείς για κατοικίδιο χάµστερ. Οι γονείς σου σε ρωτούν ,
«Πως πρέπει να φέρεσαι στα χαµστερ;» . Εσύ , για να το µάθεις, θα ψάξεις στο
διαδίκτυο να βρεις ό,τι υπάρχει για αυτό.Για να βρεις πληροφορίες , χρησιµοποιείς
λέξεις-κλειδιά.Πώς γράφουµε λέξεις –κλειδιά
Πρώτα σκέψου τι θα ήθελες να ρωτήσεις για τα χαµστερ και γράψε το παρακάτω.
Τώρα διάβασε τι έγραψες και βρες τις σηµαντικές λέξεις .Γράψε τις λέξεις κάτω ή
συνδύασέ τες για να βρεις τη λέξη-κλειδί.
Κοίταξε τις λέξεις κλειδιά για ορθογραφικά λάθη.
Ώρα για την πραγµατική αναζήτηση- Παρακάτω είναι κάποια βήµατα που
ακολουθείς για να αναζητήσεις πληροφορίες.
1. Ανοίγεις τον υπολογιστή.
2. Μπαίνεις σε µια µηχανή αναζήτησης ( www.google.com, www.bing.com,
www.yahoo.com. )
3. Γράψε τη λέξη –κλειδί στο κουτάκι µε το κουµπί «αναζήτηση»δίπλα.
Πρόσεξε τυχόν ορθογραφικά λάθη.
4. Πάτησε το κουµπί «αναζήτηση»
5. Εκτύπωσε τη σελίδα µε τα αποτελέσµατα που σου εµφανίζει. Γράψε το όνοµά
σου στην αρχή της σελίδας.
6. ∆ιάβασε τις σελίδες που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα σχετικά µε την
αναζήτησή σου. Βρες ποια/ες είναι πιο σηµαντικές για την αναζήτησή σου.
Είσαι χαρούµενος/η µε την επιλογή σου;
Στη συνέχεια ακολουθούν οι 3 δραστηριότητες για τις τάξεις ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου µε αρχική την «Αποφάσεις αναζήτησης», ακολουθούµενη από
την « Παίρνοντας αποφάσεις αναζήτησης» . Ο τοµέας εστίασης 3 της
ενότητας 6 κλείνει µε την δραστηριότητα « Αναζήτηση στο διαδίκτυο µε
έξυπνες λέξεις- κλειδιά». Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες.
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Αποφάσεις Αναζήτησης» , Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 3 «ΛέξειςΚλειδιά», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηλικία:
Παραδείγµατα
Η Πηνελόπη πρέπει να κάνει µια εργασία στο µάθηµα Ιστορίας σχετικά µε την
Ελληνική Επανάσταση του ’21.Όµως η χρονική περίοδος της επανάστασης
περιλαµβάνει πάρα πολλά γεγονότα και θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθεί σε ένα
συγκεκριµένο γεγονός. Ποιο από όλα τα γεγονότα της ελληνικής επανάστασης θα της
πρότεινες να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο;

Ο ∆ηµήτρης ψάχνει να βρει πληροφορίες σχετικά µε το ελληνικό ροµαντικό κίνηµα
στην ποίηση.Τι θα συµβούλευες το ∆ηµήτρη να κάνει για να βρει τα περισσότερα
αποτελέσµατα;

( για την επόµενη δραστηριότητα βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Παίρνοντας αποφάσεις αναζήτησης», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 3
«Λέξεις-Κλειδιά», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄ ∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Αν….

Τότε…

Το

θέµα

σου

γενικό.Για Πήγαινε σε µια µηχανή

είναι

αναζήτησης

(

παράδειγµα το θέµα ανακύκλωση είναι google, yahoo, bing). Βάλε µια λέξη-κλειδί
γενικό , ενώ η ανακύκλωση είναι ειδικό.

ή βρες µια κατηγορία που ταιριάζει σε
αυτό που ψάχνεις.

Ξέρεις τι θέλεις να ψάξεις, αλλά δεν ∆οκίµασε να βάλεις λέξεις-κλειδιά που να
ξέρεις

πώς

να

το

ψάξεις.
να

Για ταιριάζουν . Για παράδειγµα µπορείς να
βρεις βάλεις την λέξη «Καρναβάλι Πάτρας».

παράδειγµα

ψάχνεις

φωτογραφίες

από το Καρναβάλι της

Πάτρας.
Το θέµα που σου έδωσε ο καθηγητής Ψάξε σε µηχανές αναζήτησης ή σελίδες
σου είναι ελεύθερο και δεν ξέρεις τι να εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα πιο δηµοφιλή
θέµατα.

διαλέξεις.

Το θέµα σου είναι πολύ ειδικό. Για Προσπάθησε να βρεις σελίδες ειδικές για
παράδειγµα, τα κινέζικα ιδεογράµµατα το θέµα σου ή σε µηχανές µεταστην Ιαπωνία είναι ένα ειδικό θέµα, ενώ αναζήτησης ( metacrawler) για να βρεις
ό,τι υπάρχει για το θέµα σου από τις

η γλώσσα είναι ένα γενικό θέµα.

περισσότερες βάσεις άµεσα.
Το θέµα σου είναι ειδικό και περιέχει Γράφεις το όνοµα /φράση –κλειδί µέσα σε
ουσιαστικά,

π.χ.

Θεόδωρος εισαγωγικά

Κολοκοτρώνης
Το

θέµα

σου

είναι

ειδικό

και Γράφεις την λέξη/φράση-κλειδί µέσα σε

περιορίζεται σε µια φράση µόνο , π.χ. εισαγωγικά,

ώστε

να

σου

βγάλει

αποτελέσµατα ακριβή

ηχορύπανση

Θέλεις να ψάξεις λέξεις –κλειδιά που Γράφεις το συνθετικό –κλειδί και µετά
έχουν κοινό συνθετικό. Για παράδειγµα , βάζεις

αστερίσκο.

∆ηλαδή,

στο

το άστρο είναι το κοινό α΄συνθετικό για συγκεκριµένο παράδειγµα γράφεις άστρο*
τις

λέξεις

αστρονοµία,

αστρολογία,

αστροναύτης,αστροφυσική
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 3
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

«Λέξεις-κλειδιά »,

Φύλλο δραστηριότητας 2
Παραδείγµατα
Ο Κωνσταντίνος θέλει να βρει πληροφορίες από το διαδίκτυο για την σχολική
εργασία του µε θέµα τον Μινωικό πολιτισµό.Το θέµα τους όµως είναι αρκετά γενικό
και δεν ξέρει τι να συµπεριλάβει στην εργασία του. Θα πρέπει να εστιάσει σε µια
ειδικό περίοδο του µινωικού πολιτισµού. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο σηµαντικό
σηµείο του συγκεκριµένου θέµατος;

Πήγαινε στο www.google.gr και αναζήτησε αποτελέσµατα για τον µινωικό
πολιτισµό. Στη συνέχεια, άνοιξε µια σελίδα που να αναφέρεται σε ιστορικές
περιόδους.Αφού την ανοίξεις , βρες µια χρονική περίοδο ή ένα σηµαντικό ιστορικό
επίτευγµα για εκείνην την εποχή και ψάξε για αυτό.Τι διάλεξες;

Πώς σου φαίνεται το συγκεκριµένο κοµµάτι που διάλεξες για το θέµα του
Κωνσταντίνου;

Η Μαριάννα έχει πάρει µια εργασία µε θέµα το κίνηµα του ανθρωπισµού στην
αναγέννηση. Ποιο νοµίζεις από τα παραπάνω βήµατα αναζήτησης µπορούν να
βοηθήσουν την Μαριάννα στην αναζήτησή της;
Με τη βοήθεια του βήµατος που διάλεξες από το φύλλο 1 , αναζήτησε σελίδες που
µπορούν να φανούν χρήσιµες στην Μαριάννα και κατέγραψε τα τρία καλύτερα
αποτελέσµατα από την αναζήτηση που έκανες.
Να θυµάσαι: υπάρχει και η προχωρηµένη
αναζήτηση. σε αυτήν υπάρχουν συγκεκριµένες
επιλογές που σε διευκολύνουν στο να βρεις πιο
γρήγορα αυτό που ψάχνεις

( για την επόµενη και τελευταία δραστηριότητα του τοµέα εστίασης 3 της ενότητας
6 , βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.5, «Αναζήτηση στο διαδίκτυο µε έξυπνες λέξεις-κλειδιά» , Ενότητα 6,
Τοµέας εστίασης 3 «Λέξεις-Κλειδιά»,

ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄ ∆ηµοτικού-

Β΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Οι µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου έχουν πάρα πολλές επιλογές αναζήτησης.
Όµως , να προσέχεις τι λέξεις-κλειδιά χρησιµοποιείς γιατί τα αποτελέσµατα που
µπορεί να σου δώσουν µπορεί να είναι πολύ διαφορετικά.Είναι ακριβώς όπως ένα
εκπαιδευµένο σκυλί:πρέπει να δώσεις συγκεκριµένη εντολή για να σου κάνει αυτό
που του ζήτησες.
Όµως ο ψηφιακός κόσµος δέχεται διαφορετικά τις εντολές από το σκυλάκι .Ενώ οι
τετράποδοι φίλοι µας δέχονται εντολές µιας λέξης, το διαδίκτυο χρειάζεται παραπάνω
από µια λέξεις για να σου βρει αυτό που θες.Μια λέξη µπορεί να σου δώσει χιλιάδες
σελίδες , άσχετες µε αυτό που ψάχνεις να βρεις.Οπότε, όσο περισσότερες λέξεις του
δώσεις, τόσο πιο σχετικά αποτελέσµατα µε την έρευνά σου θα βρεις.
Ποια µηχανή αναζήτησης χρησιµοποιείς συνήθως;

Ας πούµε ότι ο/η δάσκαλος/δασκάλα σου ζητά να κάνεις µια εργασία για το χηµικό
στοιχείο ουράνιο και τη βλάβη που µπορεί να δηµιουργήσει. ∆οκίµασε να γράψεις τη
λέξη ουράνιο στην µηχανή αναζήτησης που χρησιµοποιείς.
Πόσες σελίδες σχετικές µε το ουράνιο βρήκες;

Κοίτα την περιγραφή των 3 πρώτων αποτελεσµάτων . ΤΙ γράφουν σχετικά µε το
ουράνιο;

Όµως µερικά αποτελέσµατα που βρήκες είναι

άσχετα. ∆οκίµασε να βάλεις πιο

έξυπνες λέξεις-κλειδιά , όπως ουράνιο και κίνδυνοι.
Τώρα πόσες σελίδες βρήκες;
Κοίταξε τα 3 πρώτα αποτελέσµατα. Είναι σχετικά µε αυτό που ψάχνεις;
Ακόµη και τώρα, κάποια αποτελέσµατα µπορεί να είναι τελείως άσχετα µε αυτό που
ψάχνεις. ∆οκίµασε να γράψεις άλλες λέξεις –κλειδιά, όπως ουράνιο και κίνδυνοι για
την υγεία.
Πόσες σελίδες βρήκες;
Κοίταξε τα 3 πρώτα αποτελέσµατα. Είναι σχετικά µε αυτό που ψάχνεις;
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∆ραστηριότητα Νο.5 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 3
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

«Λέξεις-κλειδιά »,

Φύλλο δραστηριότητας 2
Τώρα ίσως καταλαβαίνεις τι είναι ακριβώς η έξυπνη αναζήτηση.Σύγκρινε τα
αποτελέσµατα που ήταν σχετικά µε το θέµα σου σε καθεµία από τις τρεις
αναζητήσεις που έκανες.Τι κατάλαβες για τον τρόπο που οι µηχανές αναζήτησης σου
εµφανίζουν αποτελέσµατα;
Πάρτο αλλιώς….
Ας πούµε ότι θέλεις να βρεις αν υπάρχει νερό στη Σελήνη. Μπαίνεις στο διαδίκτυο,
γράφεις «Σελήνη και νερό»και η µηχανή αναζήτησης σου βγάζει συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.
Πόσες σελίδες σχετικές µε το θέµα σου βρήκες;
Τώρα δοκίµασε να γράψεις φράσεις µε παρόµοιο νόηµα ή µε συνώνυµες λέξεις.Για
παράδειγµα µπορείς να γράψεις «ζωή στη Σελήνη», «ύπαρξη νερού στη σελήνη»,
«βιωσιµότητα στη σελήνη».
Πόσες σελίδες σχετικές µε το θέµα σου βρήκες;
Τώρα σύγκρινε τα αποτελέσµατα που έλαβες από κάθε µια λέξη-κλειδί που έβαλες.
Ποια φράση ή συνώνυµη λέξη σου έδωσε τα περισσότερα και πιο σχετικά
αποτελέσµατα;Να θυµάσαι πάντα :οι µηχανές αναζήτησης σου δίνουν αρκετές
επιλογές και ρυθµίσεις ώστε να βρεις τα πιο σχετικά αποτελέσµατα µε το θέµα
σου. Είναι πολύ έξυπνο και βοηθητικό να χρησιµοποιείς την αναζήτηση για
προχωρηµένους, αφού επιλέγεις πώς θέλεις να γίνει η αναζήτηση µε κριτήρια.

6.4 Παρουσίαση της ενότητας 6 Τοµέας εστίασης «∆ιαδίκτυο και Βιβλιοθήκη»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοµέας εστίασης 3 της ενότητας 6 κι αρχίζει ο τοµέας
εστίασης 4 «∆ιαδίκτυο και βιβλιοθήκη». Στόχος Τάο συγκεκριµένου τοµέα είναι η
εξοικείωση των παιδιών µε την δοµή της βιβλιοθήκης και της χρήση του διαδικτύου
ως µέσου ακαδηµαϊκής αναζήτησης και υπηρεσίας της βιβλιοθήκης. Περιλαµβάνει
τις δραστηριότητες: « Η Βιβλιοθήκη» (Α΄∆ηµοτικού) , «Ρώτα τον βιβλιοθηκάριο» (
Β΄- Γ΄∆ηµοτικού), « Τι είναι στη βιβλιοθήκη;» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού) και « Στην
διαδικτυακή βιβλιοθήκη» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).

Η παρουσίαση του τοµέας εστίασης 4 « διαδίκτυο και βιβλιοθήκη» της ενότητας 6
ξεκινά µε την άσκηση « Η Βιβλιοθήκη» της Α΄∆ηµοτικού.
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Η Βιβλιοθήκη»
Βιβλιοθήκη , Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 4 «∆ιαδίκτυο και
Βιβλιοθήκη»,ηλικία
ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Αφού τελειώσει αυτή η δραστηριότητα
δραστηριότητα, δίνεται στις επόµενες δύο τάξεις ( Β
ΒΓ΄∆ηµοτικού) η άσκηση « ρώτα τον βιβλιοθηκάριο».
Γ΄∆ηµοτικού
βιβλιοθηκάριο
Σε αυτήν την
δραστηριότητα δίνεται βάρος στον ρόλο του βιβλιοθηκάριου στην εξερεύνηση
της βιβλιοθήκης, αλλά και του διαδικτύου
διαδικτύου.
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∆ραστηριότητα Νο.2, «Ρώτα τον βιβλιοθηκάριο», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 4
«∆ιαδίκτυο και Βιβλιοθήκη», ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Έχει το σχολείο σου βιβλιοθήκη;Άριστα!!! Όµως , κάθε φορά που θέλεις να βρεις
βιβλία ή πληροφορίες για εργασίες ή κάτι που σου αρέσει , δεν ξέρεις από πού να
αρχίσεις.
Για παράδειγµα θέλεις να βρεις πληροφορίες για τις αρχαίες γραφές.Πριν όµως
ξεκινήσεις την αναζήτησή σου, µπορείς να ρωτήσεις το βιβλιοθηκάριο για
περισσότερες πληροφορίες.

Ο βιβλιοθηκάριος πιθανόν να σου δώσει οδηγίες
όπως : τι είδους γραφής θα µελετήσεις; Αφού σε ρωτήσει τι ψάχνεις ακριβώς , µπορεί
να σου δείξει και πού υπάρχουν βιβλία για αυτό.Επίσης, µπορεί να ψάξει µαζί σου σε
ράφια που αναφέρονται σε γλώσσες.
Αφού πάτε στα ράφια µε τα βιβλία , µπορείς να βρεις ό,τι βιβλίο υπάρχει για αρχαίες
γραφές, από την γραµµική Α µέχρι και τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου ή τον Μάγια.
∆ιαλέγεις µε ποια αρχαία γραφή θα ασχοληθείς . Αφού διαλέξεις, µπορείς να
ρωτήσεις τον βιβλιοθηκάριο ό,τι απορία έχεις σχετικά µε την έρευνά σου.
Ίσως όµως να χρειαστείς και κάποια περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη του σχολείου
σου. Και πάλι, ο βιβλιοθηκάριος µπορεί να σε βοηθήσει να βρεις το πιο χρήσιµο
περιοδικό .
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 4 «∆ιαδίκτυο και βιβλιοθήκη»,
Β΄- Γ΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Πολλές φορές , ωστόσο, οι δάσκαλοι µπορεί να σου ζητήσουν να βάλεις και
φωτογραφίες στην εργασία σου. Μπορείς να αναφερθείς και πάλι στον ειδικό, που
δεν είναι άλλος από τον βιβλιοθηκάριο. Μπορεί να σε βοηθήσει να ψάξεις
πληροφορίες στους υπολογιστές του σχολείου

για να βρεις φωτογραφίες

που

δείχνουν κείµενα ή πινακίδες µε αρχαίες γραφές.

Να θυµάσαι όµως:Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο µέρος αποθήκευσης πληροφοριών
που δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Πολλές φορές είναι καλύτερα να διαβάζεις βιβλία
σχετικά µε ένα θέµα.

Αφού τελειώσει κι αυτή η δραστηριότητα, ακολουθεί η «Τι είναι στη
βιβλιοθήκη;» για τους µαθητές των τάξεων ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού. Σε αυτήν την
δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να δουν τις δυνατότητες που τους
προσφέρει η βιβλιοθήκη σε πληροφοριακό κι ακαδηµαϊκό επίπεδο. ( για την
δραστηριότητα , βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.3, «Τι

είναι στη βιβλιοθήκη;», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 4

«∆ιαδίκτυο και Βιβλιοθήκη», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Πολλές φορές το διαδίκτυο δεν είναι κι ο καλύτερος τόπος για να ψάξεις
πληροφορίες. Γιατί λοιπόν δεν αναζητάς πληροφορίες στην βιβλιοθήκη; Μπορείς να
βρεις πάρα πολλές κι έγκυρες πληροφορίες.
Ας πούµε ότι ο/η δάσκαλος/α σου σού βάζει µια εργασία για την ατµόσφαιρα της
Γης και την τρύπα του όζοντος.Ψάχνεις να βρεις πληροφορίες στο διαδίκτυο, αλλά
καµιά από τις σελίδες που βρήκες δεν έχει πληροφορίες σχετικές µε το θέµα σου. Τι
κάνεις; Μα φυσικά ψάχνεις βιβλία στην βιβλιοθήκη.
Μπορείς να βρεις πληροφορίες για :
Τι είναι η ατµόσφαιρα της Γης; Πώς
χωρίζεται;
Πώς εµφανίζεται η τρύπα του όζοντος
στην ατµόσφαιρα;
Μπορείς ακόµη να βρεις και βιβλία
µε φωτογραφίες, ντοκιµαντέρ και
έναν βιβλιοθηκάριο που µπορεί να
σου δείξει πού µπορείς να βρεις
πληροφορίες για το θέµα σου και
διαδικτυακά.

Στο τέλος αυτού του τοµέα εστίασης , δίνεται η δραστηριότητα µε τίτλο «Στην
∆ιαδικτυακή βιβλιοθήκη» για µαθητές ΣΤ΄∆ηµοτικού ως Β΄Γυµνασίου. Σε
αυτήν την δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να συγκρίνουν το διαδίκτυο και
τη βιβλιοθήκη ως πηγές πληροφοριών.
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∆ραστηριότητα Νο.4, «Στην
Στην διαδικτυακή βιβλιοθήκη»,
βιβλιοθήκη Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 4
«∆ιαδίκτυο και Βιβλιοθήκη»,
», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Γιατί η βιβλιοθήκη είναι χρήσιµη;
χρήσιµη
Πρώτα από όλα γιατί µπορείς να δανείζεσαι βιβλία που δεν έχεις στο σπίτι σου
σου.
∆εύτερον, µπορείς να µπαίνεις σε σελίδες µε επιστηµονικό περιεχόµενο ( άρθρα ,
∆εύτερον
έρευνες, µελέτες ινστιτούτων κτλ
έρευνες
κτλ.) , που δεν σου δίνεται πρόσβαση από το σπίτι σου
σου.
Τρίτον , έχεις πάντα κάποιον ειδικό να σε βοηθά στην αναζήτησή σου.
σου Και τέταρτον
τέταρτον,
έχεις πολλά βιβλία στην διάθεσή σου!
σου
Πλεονεκτήµατα της βιβλιοθήκης σε σχέση µε το διαδίκτυο
Στη βιβλιοθήκη µπορείς να βρεις πρόσφατα βιβλία
βιβλία, λογοτεχνικά και µη
µη, που µπορεί
να σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον
ενδιαφέρον. Μπορείς να ρωτήσεις
ρωτήσεις, και τον βιβλιοθηκάριο –αν
υπάρχει –αλλά
αλλά και αυτόν που έχει τη βιβλιοθήκη
βιβλιοθήκη, τα εξής
εξής:
1. Ποιος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο της βιβλιοθήκης
βιβλιοθήκης;
2. Ο χρήστης πρέπει να αφήσει κάποια στοιχεία του στη βιβλιοθήκη;
βιβλιοθήκη
3. Τι σελίδες προσφέρονται
ροσφέρονται στο δίκτυο της βιβλιοθήκης που δεν προσφέρονται
στο ευρύ κοινό;
4. Μπορεί κάποιος
κάποιος, µέσω της βιβλιοθήκης
βιβλιοθήκης, να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις
σελίδες;
5. Υπάρχει όριο στη χρήση των Η
Η/Υ
Υ ανά άτοµο;
άτοµο
6. Μπορώ να µπαίνω σε σελίδες,
σελίδες όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικ
ηλεκτρονικού
ού ταχυδροµείου
ταχυδροµείου,
στη βιβλιοθήκη;
Να θυµάσαι ότι πρέπει να προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδοµένα όταν
µπαίνεις στο διαδίκτυο από κοινόχρηστους υπολογιστές
υπολογιστές.
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6.5 Παρουσίαση ενότητας 6 Τοµέας Εστίασης 5 «∆ιαδίκτυο και Εργασίες»
Με την δραστηριότητα της προηγούµενης σελίδας κλείνει ο τοµέας εστίασης 4 της
ενότητας 6 µε τίτλο « ∆ιαδίκτυο και Βιβλιοθήκη». Ακολουθεί ο τοµέας εστίασης 5
της ενότητας 6 µε τίτλο « ∆ιαδίκτυο κι εργασίες». Αυτός ο τοµέας εστιάζει στην
παρουσίαση του διαδικτύου ως ενός πολύ χρήσιµου εργαλείου για την διεκπεραίωση
των σχολικών εργασιών ανεξαρτήτως τάξης. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους
µαθητές να χρησιµοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο ως βοηθητικό µέσο για τα
µαθήµατά τους, δίνοντας πάντα κανόνες ορθής χρήσης πληροφοριών .
Περιλαµβάνει τις δραστηριότατες : « Βοήθεια για τις σχολικές εργασίες στα
γρήγορα» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτιικού), «Ηλεκτρονικά µηνύµατα κι εργασίες» ( ∆΄Ε΄∆ηµοτικού) και « Πώς γράφω παραποµπές στις εργασίες µου» ( ΣΤ΄∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου).
Η παρουσίαση του τοµέα εστίασης 5 µε τίτλο « ∆ιαδίκτυο κι εργασίες» της ενότητας
6 ξεκινά µε την δραστηριότητα « Βοήθεια στις σχολικές εργασίες στα γρήγορα» για
τις τάξεις ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού. ( για την δραστηριότητα, βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.1, «Βοήθεια για τις σχολικές εργασίες στα γρήγορα», Ενότητα 6, Τοµέας
εστίασης 5 «∆ιαδίκτυο και Εργασίες», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Έχεις πολλά προβλήµατα σχετικά µε την εργασία σου;
Κοίτα τι γράφει το βιβλίο σου ή τι οδηγίες σου έδωσε ο /η δάσκαλος/α σου για την
εργασία σου.Πιθανόν να βρεις και τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για να ψάξεις στο
διαδίκτυο.
Ζήτησε βοήθεια κι από κάποιον συµµαθητή σου. Μπορεί να κατάλαβε περισσότερα
και να σε βοηθήσει.
Ρώτα τη µαµά ή τον µπαµπά. Κι εκείνοι , όταν ήταν µικροί , είχαν παρόµοιες
εργασίες στο σχολείο.
Ρώτα έναν µεγαλύτερο µαθητή. Μπορεί να έκανε παρόµοια εργασία για το µάθηµά
σου.
Αν , παρόλα αυτά , έχεις ακόµη κάποια προβλήµατα, τότε θα ήταν καλό να µπεις στο
διαδίκτυο , µαζί µε τη µαµά ή τον µπαµπά, και να αναζητήσεις πληροφορίες σε µηχανές
αναζήτησης.
Να θυµάσαι ότι , όταν ανοίγεις µια σελίδα και ψάχνεις πληροφορίες για εργασία,
ρωτάς τον εαυτό σου πάντα :
Η σελίδα ………………………………………………… είναι χρήσιµη για την
εργασία µου ή για να βρίσκω πληροφορίες για το µάθηµά µου;

Τι ακριβώς βοήθεια µου δίνει αυτή η σελίδα για την εργασία µου; Για παράδειγµα ,
µερικές σελίδες µπορεί να έχουν βίντεο που σου διδάσκουν µαθήµατα, άλλες σου
δίνουν έρευνες κι άλλες που σου παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα ή τα
µειονεκτήµατα ενός θέµατος ( π.χ. ανακύκλωση). Αυτή η σελίδα τι φαίνεται να κάνει;
Επιτέλους! Βρήκες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ! Και τώρα τι κάνουµε;
Παίρνεις το τετράδιό σου και σχεδιάζεις τη δοµή της εργασίας σου, ανάλογα µε αυτά
που βρήκες στο διαδίκτυο.
Μπορείς να προτείνεις αυτή τη σελίδα-αν είναι αρκετά καλή-και σε άλλους
συµµαθητές σου για να βρίσκουν πληροφορίες, φτιάχνοντας µια διαφηµιστική αφίσα.
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Έπειτα ακολουθεί η άσκηση « Ηλεκτρονικά µηνύµατα κ
κιι εργασίες»
εργασίες

που

επικεντρώνεται κυρίως στην χρήση µηνυµάτων ( ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά
κι άµεσων
άµεσων) ως βοηθητικό εργαλείο στην διεκπεραίωση σχολικών εργασιών.
εργασιών
∆ραστηριότητα Νο.2, «Ηλεκτρονικά
κτρονικά µηνύµατα και εργασίες»,
εργασίες Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης
εστίασης5
«∆ιαδίκτυο και Εργασίες», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Τι κάνεις όταν «κολλάς»σε
κολλάς σε µια ερώτηση σχετικά µε την εργασία σου σε κάποιο µάθηµα
µάθηµα;
Μήπως η αναζήτησή σου, τόσο σε βιβλία όσο και σε ιστοσελίδες, δεν σε βοήθησε
καθόλου;
Μην ανησυχείς!
ανησυχείς Υπάρχει ένας ακόµη τρόπος για να ζητήσεις βοήθεια
βοήθεια.
Μπορείς να βρεις µια σελίδα ( όπως έχει για παράδειγµα η yahoo) και να γράψεις σε
µήνυµα την ερώτησή σου για το θέµα της εργασίας σου
σου.
Πρώτα επισκέπτεσαι τη σελίδα που είναι σχετική µε την εργασία σου και την απορία
σου σε αυτή
αυτή. Μετά ψάχνεις να δεις αν µπορείς να γράψεις την ερώτησή σου κάπου ή
αν κάποιος άλλος έχει κάνει την ίδια ερώτηση
ερώτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Πάντα ζητάς την άδεια των γονιών σου και του δασκάλου σ
ΠΡΟΣΟΧΗ
σου πριν
ρωτήσεις κάτι στο διαδίκτυο.
διαδίκτυο
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Ακολουθεί κι η τελευταία δραστηριότητα για τον τοµέα εστίασης 5 της ενότητας 6 κι
έχει τον τίτλο « Πώς γράφω τις παραποµπές µου» .Σε αυτήν την άσκηση οι µαθητές
εξοικειώνονται µε τρόπους συγγραφής παραποµπών πηγών πληροφοριών , ώστε να µην
διάπραξη λογοκλοπή κατά την συγγραφή των εργασιών τους. (Η παρακάτω εργασία
διατίθεται σε µορφή παρουσίασης µέσα στην τάξη.)Αν κριθεί αναγκαίο, µπορεί να
εφαρµοστεί και στις τάξεις του Λυκείου.
∆ραστηριότητα Νο.4, «Πώς γράφω παραποµπές σε εργασίες µου;»,

Ενότητα 6, Τοµέας

εστίασης 5 «∆ιαδίκτυο και Εργασίες», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄ ∆ηµοτικούΒ΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Επίσηµες σελίδες είναι σελίδες που χρησιµοποιούν σχολεία, οργανισµού,
ερευνητικά

κέντρα

χρησιµοποιήσουν

και

άρθρα

ειδικοί
στην

επαγγελµατίες

εργασία

τους

και

για
για

να

ενηµερωθούν,

να

δηµοσιεύσουν

έρευνες.Επίσης , είναι και ενηµερωτικές σελίδες (εφηµερίδες πολιτικού και
οικονοµικού περιεχοµένου) .Για παράδειγµα:
Τίτλος κειµένου στην σελίδα :'Acts of Green' urged as Earth Day is celebrated
around the world
Όνοµα συγγραφέα και σελίδα ανάρτησης :By Matthew Knight, CNN
Ηµεροµηνία ανάρτησης/επίσκεψης:April 22, 2012 -- Updated 1608 GMT (0008
HKT)
Ηλεκτρονική διεύθυνση τηςσελίδας:http://edition.cnn.com/2012/04/22/world/earthday/index.html?hpt=hp_bn7
Ένας άλλος τρόπος για την συγγραφή βιβλιογραφίας
Άρθα
Αοφύ έχεις διαβάσει κάποιο άρθρο για την εργασία σου, στην βιβλιογραφία γράφεις
µε την ακόλουθη σειρά:
1. Όνοµα του συγγραφέα του άρθρου
2. Έτος έκδοσης άρθρου
3. Τίτλος του άρθρου
4.

Τίτλος του περιοδικού που υπάρχει

310

∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 5 «∆ιαδίκτυο και εργασίες»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2

Για παράδειγµα : Brofenbrenner,U.(1986).Ecology of the family as a context for
human development.Developmental Psychology,22,723-742.
Βιβλία
Στα βιβλία ακολουθούµε περίπου την ίδια διαδικασία µε τα άρθρα.
1. Όνοµα συγγραφέα
2. Έτος τύπωσης του βιβλίου ( ή κυκλοφορίας)
3. Τίτλος εξώφυλλου
4. Εκδόσεις ( όνοµα και περιοχή)
Για παράδειγµα: Τσιάντης Ι.,(2001).Ψυχοσωµατικά προβλήµατα των παιδιών.
Καστανιώτη, Αθήνα

6.6 Παρουσίαση της ενότητας 6 Τοµέας εστίασης 6 « ∆ιαδίκτυο και
διαφηµίσεις»
Αφού τελειώσει κι η παραπάνω δραστηριότητα του τοµέα εστίασης 5 « ∆ιαδίκτυο κι
εργασίες» της ενότητας 6, γίνεται η εισαγωγή στον τοµέα εστίασης 6 « ∆ιαδίκτυο και
διαφηµίσεις» . Πρόκειται για τον τελευταίο τοµέα εστίασης της ενότητας 6 και
στόχος του είναι να αφυπνίσει τους µαθητές σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου ως
αγορά . Ως εκ τούτου, οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν κάθε είδους
διαφηµίσεις και να µπορέσουν να καταλάβουν γιατί πρέπει να τις αποφεύγουν
ορισµένες φορές.
Περιλαµβάνει τις δραστηριότητες : «Βρίσκοντας τη διαφήµιση» ( Α΄∆ηµοτικού), «
Πράγµατα προς πώληση» ( Β΄- Γ΄∆ηµοτικού ), «Ένα µέρος για διαφηµίσεις» ( ∆΄Ε΄∆ηµοτικού) και « Κολλώδεις σελίδες». Στόχος όλων των δραστηριοτήτων είναι η
κατανόηση εκ µέρους των µαθητών του λόγου ύπαρξης των διαφηµίσεων και η
διαχείρισή τους.
Η παρουσίαση του έκτους τοµέα εστίασης της ενότητας 6 ξεκινά µε την
δραστηριότητα « Βρίσκοντας τη διαφήµιση» ( βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.1«Βρίσκοντας
κοντας τη διαφήµιση
διαφήµιση», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 6 «∆ιαδίκτυο
και ∆ιαφηµίσεις», ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Πολλές σελίδες στο διαδίκτυο έχουν διαφηµίσεις όπως αυτή
αυτή. Οι διαφηµίσεις κάνουν
τους ανθρώπους να αγοράζουν πράγµατα
πράγµατα.

Έπειτα ακολουθεί η δραστηριότητα « Πράγµατα προς πώληση»
πώληση για τις Β΄
Β΄Γ΄∆ηµοτικού.
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∆ραστηριότητα Νο2., «Πράγµατα
Πράγµατα προς πώληση
πώληση», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 6 «∆ιαδίκτυο
και ∆ιαφηµίσεις», ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄- Γ΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Ποιες σελίδες επισκέπτεσαι;
επισκέπτεσαι

Τι είναι ωραίο ή διασκεδαστικό σε αυτή τη σελίδα
σελίδα;

Υπάρχουν διαφηµίσεις στη σελίδα αυτή
αυτή;

Τι πουλάνε οι διαφηµίσεις στη σελίδα
σελίδα;

Γιατί επισκέπτεσαι συχνά αυτή τη σελίδα;

Μετά τις δύο πρώτες δραστηριότητες
δραστηριότητες, οι ασκήσεις δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα
στην λεκτική παρουσίαση των γνώσεων και των πληροφοριών,
πληροφοριών χωρίς να
παραλείπεται η οπτική παρουσίαση επίσης
επίσης.
Η επόµενη δραστηριότητα έχει τον τίτλο « Ένα µέρος για διαφη
διαφηµίσεις
µίσεις»
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∆ραστηριότητα Νο3., «Ένα µέρος για διαφηµίσεις», Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 6
«∆ιαδίκτυο και ∆ιαφηµίσεις», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Πώς λέγεται η σελίδα;
Τι δραστηριότητες σου προσφέρει αυτή η σελίδα;

Γιατί αυτή η σελίδα είναι διασκεδαστική για σένα;

Υπάρχουν διαφηµίσεις στη σελίδα;

Τι προϊόντα διαφηµίζονται σε αυτήν;

Γιατί θέλεις να επισκέπτεσαι συχνά αυτή τη σελίδα;

Τον τοµέα εστίασης 6 « ∆ιαδίκτυο και διαφηµίσεις» ,αλλά και την ενότητα 6 την
κλείνει η επόµενη δραστηριότητα µε τίτλο « Κολλώδεις σελίδες». ∆εν
επικεντρώνεται µόνο στην παρουσίαση του γιατί οι σελίδες έχουν διαφηµίσεις,
αλλά και ποιο είναι οι κίνδυνοι για τους χρήστες και πώς µπορούν οι µαθητές να
προστατευτούν από διαφηµίσεις- παγίδες.( βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο4«Κολλώδεις σελίδες»,Ενότητα 6, Τοµέας εστίασης 6 «∆ιαδίκτυο και
∆ιαφηµίσεις», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού –Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Τι είναι η «κολλώδης» σελίδα;
Σκέψου την αράχνη µε τον ιστό της. Μικρά έντοµα , όπως οι µύγες ή οι πεταλούδες,
παγιδεύονται στον ιστό της µόλις πέσουν πάνω του. Μετά δεν µπορούν να ξεφύγουν
µε τίποτα ( τυχερή η αράχνη, έτοιµο το γεύµα της !).Τώρα, σκέψου ότι είσαι κι εσύ
ένα … «έντοµο» στον ιστό του διαδικτύου. Πολλές φορές , βρίσκεις µια σελίδα που
σε ωθεί να την επισκεφτείς ξανά και ξανά και να ξοδεύεις πολλές ώρες ή λεπτά , µη
γνωρίζοντας γιατί. Αυτή είναι µια «κολλώδης» σελίδα, γιατί όσο περισσότερο την
επισκέπτεσαι, τόσο περισσότερο κολλάς.Πόσο µάλλον αν αυτή η σελίδα διαφηµίζει
προϊόντα.
Πώς ξέρουµε ότι µια σελίδα είναι «κολλώδης»;
Πολύ απλά. Υπάρχουν ειδικά προγράµµατα που καταγράφουν, τον αριθµό των
επισκεπτών σε µια σελίδα, την χρόνο επίσκεψης στη σελίδα, την σειρά επίσκεψης σε
σελίδες, καθώς και τις προτιµήσεις των χρηστών σε ορισµένες σελίδες.
Τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει µια σελίδα «κολλώδη»;
Συνήθως είναι οι προτιµήσεις των διαδικτυακών χρηστών. Μια σελίδα που αρέσει σε
σένα δεν αρέσει απαραίτητα σε κάποιον/α φίλο/η σου. Πολλές φορές, όµως , οι πιο
δηµοφιλείς σελίδες εστιάζουν σε τρία χαρακτηριστικά για να τραβήξουν την προσοχή
: το περιεχόµενο, την εξατοµίκευση και την χρήση ως µια ψηφιακή κοινότητα.

Σαν αυτή την αράχνη µπορείς να
φανταστείς και το διαδίκτυο:έχει ιστό, σελίδες που ,αν πας µια φορά, δεν ξεκολλάς
πολύ εύκολα από αυτές.
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 6,Τοµέας εστίασης 6
«∆ιαδίκτυο και διαφηµίσεις», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
Όνοµα σελίδας………………………………………….
URL…………………………………………
Περιεχόµενο
Το περιεχόµενο είναι όλο το υλικό που διαθέτει η σελίδα για να δεις , να διαβάσεις ,
να ακούσεις . Μπορεί να είναι γνώσεις πάνω σε κάποια θέµατα ( όπως οι σελίδες
εγκυκλοπαιδειών), νέα από όλον τον κόσµο ( ψηφιακές εφηµερίδες) ή βίντεο,
µουσική και ό,τι άλλο διαθέτει η σελίδα για να το αποθηκεύσεις.Μπορεί µια σελίδα
να συνδυάζει κι όλους τους παραπάνω τύπους περιεχοµένου.
Τι είδους περιεχόµενο έχει η σελίδα που επισκέφθηκες;

Σε ποιο είδος περιεχοµένου κολλάς ποιο εύκολα και γιατί;
Εξατοµίκευση
Πολλές σελίδες , µετά από συχνές επισκέψεις, δηµιουργούν «λίστες» µε θέµατα ή
ιδιότητες που οι διαχειριστές θεωρούν ότι θα σου αρέσουν. Για παράδειγµα, σε µια
σελίδα µε µουσική , µπορούν να εµφανιστούν και διαφηµίσεις µε το είδος µουσικής
που σου αρέσει ή προτεινόµενα µουσικά βίντεο µε τον αγαπηµένο σου καλλιτέχνη.
Με ποιον τρόπο η συγκεκριµένη σελίδα αλλάζει ώστε να ανταποκρίνεται/ικανοποιεί
τις προτιµήσεις σου;
Ψηφιακή κοινότητα
Πολλές σελίδες καταφέρνουν να κάνουν τους χρήστες τους να αναπτύξουν οµαδική
συνεργασία ή πιο στενές σχέσεις ως µέλη µιας κοινότητας. Για παράδειγµα, µια
σελίδα ενός διαδικτυακού παιχνιδιού µπορεί, εκτός από την ανάδειξη των καλύτερων
παικτών και την αναγραφή των ονοµάτων τους, να συνδέει δύο χρήστες που δεν
γνωρίζονται στον πραγµατικό κόσµο σχετικά µε οδηγίες για πίστες ή παροχή
βοήθειας σε µια µάχη.
Τι χαρακτηριστικά αυτής της σελίδας κάνουν τους χρήστες να νιώθουν µέλη µιας
κοινότητας;
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Παράρτηµα 7 Παρουσίαση της ενότητας 7
7.1 Παρουσίαση της ενότητας 7 Τοµέας εστίασης 1 « Βασικά στοιχεία του
∆ιαδικτύου»
Μετά την παρουσίαση της ενότητας 6 , ακολουθεί η τελευταία ενότητα του
προγράµµατος , η ενότητα 7 µε τίτλο «∆ιαδίκτυο και επικοινωνία» . Χωρίζεται σε
τέσσερις τοµείς εστίασης.
Ο πρώτος τοµέας εστίασης της ενότητας 7 έχει τίτλο « Βασικά στοιχεία του
∆ιαδικτύου». Στοχεύει στην παρουσίαση των πολύ βασικών δοµών που αποτελούν το
διαδίκτυο και στην εξοικείωση των µαθητών µε αυτές.
Περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: «Τι είναι ένα δίκτυο;» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού) και
«Οδοί κυκλοφορίας των πληροφοριών» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου) . Η πρώτη
δραστηριότητα στοχεύει στην εξοικείωση των µαθητών µε έννοιες όπως είναι ο
κεντρικός σέρβερ τα δίκτυα υπολογιστών και πώς γίνεται η σύνδεση µεταξύ τους.
Η δεύτερη άσκηση στοχεύει στο να δείξει στα παιδιά πώς ένα δίκτυο υπολογιστών
και µια σύνδεση σε αυτό συµβάλλουν στην µετάδοση πληροφοριών µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων Η/Υ.
Πρώτα παρατίθεται η δραστηριότητα « Τι είναι ένα δίκτυο;» και µετά η « Οδοί
κυκλοφοριών πληροφοριών».

( για τις δραστηριότητες βλ. επόµενες σελίδες)
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∆ραστηριότητα Νο1«Τι είναι ένα δίκτυο;»,Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 1 «Βασικά Στοιχεία
του ∆ιαδικτύου», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ σου τι είναι ακριβώς ένα δίκτυο σύνδεσης µεταξύ
υπολογιστών; Για πάµε να δούµε…
Φτιάχνοντας ένα µοντέλο σύνδεσης
Ας φτιάξουµε ένα µοντέλο σύνδεσης υπολογιστών µέσα στην τάξη. Ο κάθε µαθητής
θα είναι ένας υπολογιστής του σχολείου κι ο/η δάσκαλος/α θα είναι ο δηµιουργός του
δικτύου. Θα επιλέξει ένα µαθητή να είναι ο κόµβος. Ο υπολογιστής-κόµβος είναι
αυτός που συνδέει όλους τους άλλους υπολογιστές στο δίκτυο .Ας πάρουµε σχοινάκι
και ας αρχίσουµε:
1. Αν είσαι απλώς υπολογιστής πάρε τη µια άκρη από το σχοινάκι και δώσε το
υπόλοιπο στους συµµαθητές σου µέχρι το τέλος του κύκλου
2. Αν είσαι ο κόµβος, κάθισε στο κέντρο του κύκλου
3. Αν είσαι ο τελευταίος υπολογιστής, δώσε την άκρη του σχοινιού στον κόµβο
4. Η δασκάλα µετά θα δώσει στον τελευταίο µαθητή-υπολογιστή ένα νέο
σχοινάκι που θα το κρατά κι εκείνη , σχηµατίζοντας έτσι την σύνδεση
δικτύου.
Μετά από τον κύκλο, προσπάθησε να θυµηθείς πώς ήταν οι θέσεις και ζωγράφισε το
µοντέλο σύνδεσης.
Πώς συνδέονται πραγµατικά οι υπολογιστές;
Σκέψου το µοντέλο που φτιάξατε στην τάξη και τους υπολογιστές που υπάρχουν στο
σχολείο . Αυτοί οι υπολογιστές είναι ένα δίκτυο και επικοινωνούν µεταξύ τους.Πολλά
σχολεία

έχουν

υπολογιστές.

Το

ίδιο

και

πανεπιστήµια,

επιχειρήσεις

και

κυβερνήσεις.Όλα αυτά τα δίκτυα υπολογιστών, από όλον τον κόσµο, είναι
συνδεδεµένα σε ένα τεράστιο δίκτυο :το ∆ιαδίκτυο.
Με ποιο τρόπο λειτουργεί το διαδίκτυο;
Η δηµιουργία σύνδεσης δεν είναι αρκετή.Οι υπολογιστές θα πρέπει να
«καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον». Όπως κι οι άνθρωποι, οι υπολογιστές έχουν την
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 1 «Βασικά στοιχεία
του ∆ιαδικτύου», ∆΄- Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
δική τους γλώσσα. Για να είναι επιτυχής η σύνδεση, θα πρέπει οι υπολογιστές να
µιλούν την ίδια γλώσσα για να «συνεννοηθούν».
Ποιανού είναι το διαδίκτυο;
Άνθρωποι, οργανισµοί, σχολεία και επιχειρήσεις έχουν τα δικά τους κοµµάτια του
διαδικτύου όπως υπολογιστές,µόντεµ κι άλλον εξοπλισµό. Στην πραγµατικότητα, το
∆ιαδίκτυο δεν ανήκε σε κανέναν. Είναι ένα κοινό αγαθό, για όσους έχουν µια
σύνδεση. Άρα θα µπορούσαµε να πούµε ότι ανήκει σε όλους µας.

Έπειτα ακολουθεί η δραστηριότητα « Οδοί κυκλοφορίας των πληροφοριών» για
τις τάξεις ΣΤ΄ ∆ηµοτικού ως Β΄Γυµνασίου.

319

∆ραστηριότητα Νο2«Οδοί κυκλοφορίας των πληροφοριών»,Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 1 «Βασικά
Στοιχεία του ∆ιαδικτύου», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Πώς σχετίζονται µεταξύ τους τα δίκτυα των υπολογιστών µε την λειτουργία του
διαδικτύου;
Το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά, αν το σκεφτεί καλά κανείς, ένα σύνολο από
µικρότερα δίκτυα υπολογιστών :για αυτό και λέγεται δια-δίκτυο.Όταν συνδέεσαι στο
διαδίκτυο, ουσιαστικά πρώτα συνδέεσαι σε ένα µικρό δίκτυο υπολογιστών και µετά
αυτό το δίκτυο συνδέεται µε πολλά άλλα, δίνοντάς σου έτσι την δυνατότητα να
παίρνεις πληροφορίες από υπολογιστές στην άλλη άκρη του κόσµου! Υπέροχο δεν
ακούγεται;
Πώς στέλνονται οι πληροφορίες; Σκέψου ότι η διάδοση πληροφοριών λειτουργεί
όπως

η ταχυδροµική υπηρεσία ( απλώς πολύ καλύτερα!). ΟΙ πληροφορίες

τεµαχίζονται σε µικρά «δεµατάκια». Αυτά τα δεµατάκια ξεκινούν από ένα
συγκεκριµένο σηµείο αφετηρίας και ταξιδεύουν στο διαδίκτυο µόνα τους-όπως και τα
κανονικά δέµατα ξεκινούν από έναν προορισµό και στέλνονται, είτε µε αεροπλάνο
είτε µε πλοίο, στον τελικό προορισµό τους.
Όταν φτάσουν τον προορισµό

τους, τα δεµατάκια ξαναενώνονται.Ακόµη κι αν

χαθούν, τα δεµατάκια ξαναστέλνονται πάλι-κάτι που δεν συµβαίνει µε τα κανονικά
δέµατα, όταν χαθούν, χάθηκαν µια και καλή.
Τα δέµατα όµως αυτά δεν πηγαίνουν κατευθείαν στον προορισµό τους, από τον έναν
υπολογιστή στον άλλον. Χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα για να
µεταδοθούν , το λεγόµενο ρούτερ.Το ρούτερ παίζει το ρόλο του διαχειριστή των
δεµάτων. Αναγνωρίζει τον προορισµό του δέµατος και αποφασίζει την διαδροµή που
θα ακολουθήσει.Τι συµβαίνει όταν υπάρχει «συµφόρηση»πληροφοριών ή χαλάσει
ένα ρούτερ;
Πολλές φορές, κάποια «δέµατα»είτε δεν κερµατίστηκαν καλά κι είναι πολύ µεγάλα
είτε

είναι

µολυσµένα

,

δηµιουργώντας

µια

καθυστέρηση

στην

διανοµή

πληροφοριών.Ακόµη και σε αυτό το κοµφούζιο, άλλα ρούτερ βρίσκουν τα
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 1 «Βασικά στοιχεία του
∆ιαδικτύου», ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2
δυσλειτουργικά δέµατα , βοηθούν στον σωστό διαµοιρασµό τους και τα στέλνουν σε
άλλες, εναλλακτικές οδούς .
Ακόµη κι αν χαλάσουν τελείως µερικά ρούτερ, υπάρχουν άλλα που τα αντικαθιστούν
και στέλνουν τα δέµατα στον προορισµό τους, άσχετα αν δεν είναι αυτά οι αφετηρία
της πληροφορίας.Αυτό είναι το ωραίο µε το διαδίκτυο-τίποτα δεν χαλά, τα πάντα
µπορούν να αντικατασταθούν.
Πώς µεγαλώνει το διαδίκτυο;
Πολύ εύκολα. Το µόνο που χρειάζεται είναι να γίνει µια νέα σύνδεση , είτε ενός
σχολείο ,µιας οικίας, ακόµη και ενός διεθνικού οργανισµού βάζουν το δικό τους
λιθαράκι στο χτίσιµο του διαδικτύου.Σκέψου:ένα µικρό δίκτυο συνδέεται το
διαδίκτυο, και έπειτα ακολουθούν εκατοµµύρια.Την τελευταία δεκαετία, έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο 3.000.000.000 άνθρωποι στον πλανήτη. Πιστεύεις ότι θα
αυξηθεί κι άλλο ο αριθµός αυτός ;
Μοντέλο σύνδεσης και διανοµής πληροφοριών
Φτιάξε µαζί µε τους συµµαθητές σου ένα µοντέλο διακίνησης πληροφοριών στο
διαδίκτυο. Μπορείς να είσαι είτε ο υπολογιστής είτε το ρούτερ. Χρησιµοποιήστε ένα
µακρύ σχοινί για να δείξετε την πορεία των πληροφοριών και µερικά χαρτόνια σε
σχήµα κουτιού που θα τα περνάτε κατά µήκος του σχοινιού ως δέµατα πληροφοριών.
Σε οµάδες 3 ατόµων ( 2 υπολογιστές, 1 ρούτερ), φτιάξτε το µοντέλο των παραπάνω
οδηγιών.
Κάθε υπολογιστής έχει το δικό του κοµµάτι σχοινιού ( σε κάθε υπολογιστή της
οµάδας)
Ο κάθε υπολογιστής παίρνει ένα χαρτόνι και γράφει το όνοµα κάποιου άλλου
υπολογιστή ως την διεύθυνση προορισµού του.
Η διανοµή των χαρτονιών –δεµάτων θα γίνει αρχικά σε µικρά δίκτυα
Τώρα σειρά έχουν οι µαθητές-ρούτερ. Τα ρούτερ θα έχουν στα χέρια τους 3 κοµµάτια
σχοινιού για να συνδέεται µε τους υπολογιστές του δικτύου.
Μετά , τα ρούτερ παίρνουν κι ένα τέταρτο κοµµάτι σχοινιού για να µπορούν να
επικοινωνούν και µεταξύ τους.
Οι υπολογιστές , σε αυτή τη φάση µπορούν να στείλουν πακέτα πληροφοριών και στα
υπόλοιπα δίκτυα.
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∆ραστηριότητα Νο.2 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 1 «Βασικά στοιχεία του ∆ιαδικτύου»,
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 3
Ήρθε η ώρα για τον κεντρικό ρούτερ. Ένας µαθητής θα πάρει 6 κοµµάτια σχοινιού
για να συνδέεται µε τα ρούτερ µόνο.

Τώρα δοκιµάστε να στείλετε πληροφορίες από την µια άκρη του µοντέλου στην
άλλη.
Ερωτήσεις
Πώς πακέτα πληροφοριών διανέµονται κατά µήκος των δικτύων στα οποία ανήκουν;

Για να φτάσουν οι πληροφορίες από την µια άκρη στην άλλη, από πόσα ρούτερ
πρέπει να περάσουν;

Τι µπορεί να προκαλέσει συµφόρηση σε ένα ρούτερ;

7.2 Παρουσίαση της ενότητας 7 Τοµέας εστίασης « Κυβερνοχώρος»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοµέας εστίασης 1 « Βασικά στοιχεία του ∆ιαδικτύου»
της ενότητας 7 κι ακολουθεί ο τοµέας εστίασης 2 «Κυβερνοχώρος». Ο τοµέας αυτός
στοχεύει να παρουσιάσει σταδιακά κι αναγωγικά την παγκόσµια φύση του διαδικτύου
στους µαθητές και να τους προϊδεάσει για το ότι µπορούν αν επικοινωνούν µε άλλους
χρήστες στις 4 γωνιές του πλανήτη.
Περιλαµβάνει τις δραστηριότητες : «Ο κυβερνοχώρος στο σχολείο µου» (
Α΄∆ηµοτικού), « Η κυβερνογειτονιά µου» ( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού), « Η κυβερνοχώρα
µου» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού) και « Ο Κυβερνοκόσµος» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου).
Σταδιακά εισάγουν στα παιδιά το γεωγραφικό εύρος του διαδικτύου: πρώτα πρέπει να
κατανοήσουν το τοπικό επίπεδο ( σχολείο , γειτονιά) για να µπορούν µετέπειτα να
κατανοήσουν το διεθνικό ( εθνικό, παγκόσµιο)
( Για τις δραστηριότητες, βλ. επόµενες σελίδες)
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∆ραστηριότητα Νο1« Ο κυβερνοχώρος στο σχολείο
σχολείο»,Ενότητα
Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 2
«Κυβερνοχώρος», ηλικία µαθητών 5-6 έτη(Α΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Παρακάτω σχεδίασε σε εικόνα το πώς πιστεύεις ότι είναι η επικοινωνία στο σχολείο
σου από το ∆ιαδίκτυο.
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∆ραστηριότητα Νο2«Η
Η κυβερνογειτονιά µου
µου»,Ενότητα
Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 2 «Κυβερνοχώρος»,
ηλικία µαθητών 7-8 έτη(Β΄- Γ΄ ∆ηµοτικού)
∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Παρακάτω σχεδίασε σε εικόνα πώς µοιάζει η γειτονιά σου στο ∆ιαδίκτυο.
∆ιαδίκτυο
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∆ραστηριότητα Νο3«Η
Η κυβερνοχώρα µου»,
µου Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 2 «Κυβερνοχώρος»,
ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)
∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Σκέψου : πού πραγµατικά πηγαίνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν εκτός σύνδεσης από
το διαδίκτυο;Πού ακριβώς βρίσκονται οι εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου στον
πραγµατικό κόσµο; Γράψε παρακάτω τις ιδέες σου
σου.
Τι είναι ο κυβερνοχώρος
Είναι η διάσταση στην οποία εσύ και πολλοί άλλοι χρήστες του ∆ιαδικτύου
εκφράζουν τις ιδέες τους
τους. Πραγµατικοί άνθρωποι επικοινωνούν µε πραγµατικούς
ανθρώπους σχετικά µε διάφορα θέµατα
θέµατα, από το αγαπηµένο τους χρώµα µέχρι και την
εξερεύνηση του διαστήµατος από
από πολλές χώρες
χώρες.Μπορεί
Μπορεί να ακούγεται διασκεδαστικό
, κι έτσι είναι για τις περισσότερες περιπτώσεις
περιπτώσεις. Ωστόσο
Ωστόσο, να θυµάσαι :οι
οι άνθρωποι
που γνωρίζεις διαδικτυακά µπορούν και να σε βλάψουν , καθώς δεν τους γνωρίζεις
αρκετά καλά , όπως γνωρίζεις και τους φίλους σ
σου.
Τι δεν είναι ο κυβερνοχώρος
Ασφαλώς , ο πραγµατικός κόσµος
κόσµος! Αλλά δεν είναι ούτε και φανταστικός κόσµος
κόσµος.
Αυτό συµβαίνει γιατί α
α) δεν είναι πραγµατικός κόσµος
κόσµος, γιατί δεν έχει ύλη , τοίχους
και χώρες όπως είναι ο πραγµατικός κόσµος –που είναι χειροπιαστός-και
και β
β) δεν είναι
φανταστικός κόσµος
κόσµος, όπως ήταν κι η Αλίκη στην χώρα των Θαυµάτων ή ο κόσµος
του Οζ
Οζ, γιατί τα γεγονότα συµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο κι οι χρήστες είναι
αληθινοί .
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∆ραστηριότητα Νο.3 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 2 «Κυβερνοχώρος», ∆’ –
Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2

Αυτός είναι ένας πολιτικός χάρτης της Ελλάδας.Σκέψου σε ποια µέρη της χώρας θα
ήθελες να πας και πού µένουν φίλοι σου διαδικτυακά ( από την Ελλάδα). Μετά
προσπάθησε να ενώσεις µε κουκίδες και γραµµές τα µέρη αυτά.
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∆ραστηριότητα Νο4«Ο
Ο κυβερνοκόσµος»,Ενότητα
κυβερνοκόσµος
7, Τοµέας εστίασης 2 «Κυβερνοχώρος
Κυβερνοχώρος», ηλικία
µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ο κυβερνόκοσµος υπάρχει στην πραγµατικότητα;
πραγµατικότητα
Πού ακριβώς βρίσκονται οι ιστοσελίδες
ιστοσελίδες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
διαδικτυακής συνοµιλίας
συνοµιλίας; Αν απαντήσεις στον κυβερνόκοσµο
κυβερνόκοσµο, τότε θα πρέπει να
απαντήσεις ένα πιο δύσκολο ερώτηµα
ερώτηµα:Πού
Πού ακριβώς βρίσκεται ο κυβερνόκοσµος;
κυβερνόκοσµος
Ο κυβερνόκοσµος δεν είναι ένας πραγµατικός κόσµος
κόσµος, γιατί δεν µπορείς να πας εκεί
κυριολετικά.Ούτε
κυριολετικά
Ούτε ένας φανταστικός κόσµος
κόσµος, καθώς οι χρήστες του υπάρχουν
στ'αλήθεια. Άρα τι είναι πραγµατικά;
πραγµατικά
Ο κυβερνοκόσµος είναι η διάσταση στην οποία επικοινωνούν διάφοροι άν
άνθρωποι από
όλον τον κόσµο
κόσµο, χάρη στην τεχνολογία των Η
Η/Υ
Υ και του ∆ιαδικτύου.
∆ιαδικτύου Άρα , όταν
κάνεις κάποια συζήτηση στο διαδίκτυο
διαδίκτυο, µπορεί να µην είσαι στον «παραδοσιακό
παραδοσιακό
«χώρο
χώρο διεξαγωγής της
της, αλλά το όλο γεγονός είναι εξίσου αληθινό
αληθινό.
Φτιάχνοντας τον χάρτη του κυβ
κυβερνοκόσµου
Στο φύλλο δραστηριότητας 2 υπάρχει ένας χάρτης του κόσµου
κόσµου.Εσύ
Εσύ καλείσαι να
σχεδιάσεις µε κουκίδες και γραµµές τις πιθανές –για σένα-συνδέσεις
συνδέσεις που µπορεί να
υπάρχουν ανά τον κόσµο
κόσµο.∆εν
∆εν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτήν την άσκηση
άσκηση.
Πριν ξεκινήσεις να σχεδιάζεις,
σχεδιάζεις να θυµάσαι :
Πώς τα σύνορα µεταξύ κρατών µπορεί να επηρεάζουν την λειτουργία του
κυβερνοκόσµου
Αν οι συνδέσεις περνούν πάνω από ωκεανούς ή όχι
Οι γλώσσες που χρησιµοποιούνται από τα κράτη και µέσα στον κυβερνόκοσµο
Πού βρίσκονται κάποιες δηµοφιλείς
δηµοφ
σελίδες ( γεωγραφικά)
Πώς ο πληθυσµός µιας χώρας µπορεί να επηρεάσει και τον αριθµό των χρηστών στο
διαδίκτυο
Πώς ο πλούτος µιας χώρας επηρεάζει και τον αριθµό των χρηστών στο διαδίκτυο
Πώς οι παραδόσεις κι ο πολιτισµός µιας χώρας επηρεάζει και τον χαρακτήρα του
κυβερνοκόσµου
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 2
ΣΤ΄∆ηµοτικού – Β΄Γυµνασίου

«Κυβερνοχώρος»,

Φύλλο δραστηριότητας 2

328

7.3 Παρουσίαση ενότητας 7 Τοµέας εστίασης «Επικοινωνία κι εφευρέσεις»
Σε αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοµέας εστίασης 2 « Κυβερνοχώρος» της ενότητας 7
κι αρχίζει ο τοµέας εστίασης 3 µε τίτλο «Επικοινωνία κι εφευρέσεις». Εστιάζει στην
χρήση του διαδικτύου ως µέσο επικοινωνίας, αλλά παράλληλα γίνεται µια
ανασκόπηση των σηµαντικότερων εφευρέσεων στην επικοινωνία. Στόχος του τοµέα
αυτού είναι η κατανόηση εκ µέρους των µαθητών της σηµασίας που έχει το διαδίκτυο
ως µέσο επικοινωνίας. Περιλαµβάνει τις δραστηριότητες : « ∆ιέδωσε τα νέα»
(Α΄∆ηµοτικού) , «Ποια είναι η µεγάλη ιδέα;» ( Β΄-Γ΄∆ηµοτικού),«Σηµαντικοί
άνθρωποι- εφευρέτες στην τηλεπικοινωνία» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού) και « Μεγάλες
στιγµές στην ιστορία της επικοινωνίας» ( ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου). Η
παρουσίαση των δραστηριοτήτων θα αρχίσει µε την παράθεση της δραστηριότητας
για την Α΄ ∆ηµοτικού µε τίτλο « ∆ιέδωσε τα νέα». Μέσω εικόνων , καλούνται τα
παιδιά ηλικίας 5- 6 ετών να συζητήσουν τους τρόπους επικοινωνίας που έχει
δηµιουργήσει ο άνθρωπος.

(Για τις δραστηριότητες, βλ. επόµενες σελίδες)
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∆ραστηριότητα Νο1 «∆ιέδωσε
∆ιέδωσε τα νέα»,Ενότητα
νέα Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 3 «Επικοινωνία και
Εφευρέσεις», ηλικία µαθητών 5-6
5 έτη(Α΄∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα ακολουθεί η « Ποια είναι η µεγάλη ιδέα
ιδέα;»
(Β΄- Γ¨∆ηµοτικού)
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∆ραστηριότητα Νο2«Ποια είναι
αι η µεγάλη ιδέα
ιδέα;», Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 3 «Επικοινωνία και
Εφευρέσεις», ηλικία µαθητών 7-88 έτη(Β΄έτη
Γ΄ ∆ηµοτικού)

Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

Η εικόνα αυτή δείχνει σηµαντικές εφευρέσεις του ανθρώπου σχετικά µε την
επικοινωνία. Εσύ
Εσύ, σε ποιες οµάδες θα τις χώριζες
χώριζες;

Αµέσως µετά , δίνεται η δραστηριότητα « Σηµαντικοί άνθρωποι εφευρέτες στην
τηλεπικοινωνία» ( ∆΄-Ε΄∆ηµοτικού
Ε΄∆ηµοτικού). ΟΙ µαθητές , µέσω των φυλλαδίων
Ε΄∆ηµοτικού
δραστηριότητας, µαθαίνουν για σηµαντικούς εφευρέτες που άλλαξαν την
δραστηριότητας
επικοινωνία ριζικά
ριζικά. Έπειτα
Έπειτα, καλούνται να συγκρίνουν µεταξύ τους ορισµένες
µορφές επικοινωνίας.
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∆ραστηριότητα Νο3«Σηµαντικοί άνθρωποι-εφευρέτες στην τηλεπικοινωνία», Ενότητα 7, Τοµέας
εστίασης 3 «Επικοινωνία και Εφευρέσεις», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
Γιατί επικοινωνούµε;
Επειδή µάλλον πρέπει. Αν σκεφτεί κανείς όλη την πορεία του ανθρώπου, από τις
σπηλιές µέχρι σήµερα, η επικοινωνία ήταν το βασικό κλειδί για την επιβίωση. Τα
µωρά χρησιµοποιούν την επικοινωνία για να δείξουν στους άλλους πότε πεινούν,
διψούν , νυστάζουν ή θέλουν προσοχή. Όλοι µας θέλουµε να κάνουµε τους άλλους να
µας προσέχουν, να ακούν αυτά που τους λέµε. Το ίδιο κι οι άλλοι θέλουν να ακούµε
αυτά που µας λένε. Ας θυµόµαστε ότι η επικοινωνία δεν είναι µόνο ο λόγος, αλλά και
η γραφή , η ζωγραφιές επίσης κι οτιδήποτε µας βοηθά να στείλουµε ένα µήνυµα
στους άλλους.
Ποιοι είναι οι σηµαντικοί εφευρέτες στην επικοινωνία;
Πολλοί θα έλεγαν ότι ήταν ο Γκράχαµ Μπελ, ο πατέρας του τηλεφώνου. Όµως η
ιστορία µας πάει πολύ πιο πίσω, στα σπήλαια. Ο πρώτος και σηµαντικότερος
εφευρέτης στην επικοινωνία είναι ο άνθρωπος που πρώτος ζωγράφισε σε σπηλιές
παραστάσεις µε ζώα. Ο δεύτερος αυτός που έφτιαξε τα ιερογλυφικά και το αλφάβητο.
Μετά, είναι ο άνθρωπος που χρησιµοποίησε τον καπνό και αργότερα αυτός που
εκπαίδευσε τα περιστέρια να µεταφέρουν γράµµατα. Πολύ αργότερα ο εφευρέτης του
τηλεγράφου, ο Μπελ και µετά ο εφευρέτης του διαδικτύου.
Γιατί οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς να εφευρίσκουν νέους τρόπους επικοινωνίας;
Αν έκανες αυτή την ερώτηση σε έναν εφευρέτη, τι νοµίζεις ότι θα σου απαντούσε;

Ποια εφεύρεση στην ιστορία της επικοινωνίας είναι σηµαντικότερη;
Η απάντηση εξαρτάται από το άτοµο. Μπορεί ο/η φίλος/η σου να πει ότι είναι το
τηλέφωνο. Εσύ ότι είναι το αγαπηµένο σου διαδικτυακό παιχνίδι. Πολλοί θα πουν ότι
είναι το διαδίκτυο. Μπορείς να πεις γιατί το διαδίκτυο είναι ίσως η σηµαντικότερη
εφεύρεση επικοινωνίας;
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∆ραστηριότητα Νο
Νο.3 Ενότητα 7,Τοµέας
Τοµέας εστίασης 3 «Επικοινωνία
Επικοινωνία κι εφευρέσεις»,
εφευρέσεις ∆΄Ε΄∆ηµοτικού

Φύλλο δραστηριότητας 2
Εφευρέσεις : Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
Τι πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µπορεί να έχουν οι παρακάτω µορφές
επικοινωνίας; Γράψε τα πιο βασικά για σένα
σένα.

Η επόµενη δραστηριότητα
δραστηριότητα, «Μεγάλες
Μεγάλες στιγµές στην ιστορία της επικοινωνίας
επικοινωνίας» (
ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου),
Β΄Γυµνασίου κλείνει τον τοµέα εστίασης 3 « Επικοινωνία κι
εφευρέσεις» . Σε αυτήν
εφευρέσεις
αυτήν, δίνονται στους µαθητές ορισµένες χρονολογίες και
καλούνται να επιλέξουν τις πιο σηµαντικές για αυτούς και γιατί
γιατί.
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∆ραστηριότητα Νο4«Μεγάλες στιγµές στην ιστορία της επικοινωνίας», Ενότητα 7, Τοµέας
εστίασης 3 «Επικοινωνία και Εφευρέσεις», ηλικία µαθητών 11-14 έτη(ΣΤ΄∆ηµοτικού –
Β΄Γυµνασίου)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

1792

1450
Ο

1972

Γουτεµβέργιος Εφευρέθηκε στην Γαλλία Στάλθηκαν

εφευρίσκει

την

πρώτη ο

πρόδροµος

τα

πρώτα

του µηνύµατα τύπου e-mail.

τυπογραφική µηχανή µε τηλέγραφου που έστελνε
µεταλλικές

πλάκες σήµατα µέσω γραµµών σε

γραµµάτων

πολλά µέρη της χώρας.

1924

1990

Η

πρώτη

εικόνων

µετάδοση Η

45.000 π.Χ.
δηµιουργία

του Νεάντερνταλ

Παγκόσµιου Ιστού από τον σε

3500 π.Χ.
Οι

εικόνες.

1963

1877

καταγράφουν την ιστορία πρώτος
τους

και

ξύλινα

Tim Berners-Lee

Σουµέριοι Τέθηκε σε λειτουργία ο Ο

χαράσσουν
εργαλεία

Θωµάς

Έντισον

δορυφόρος εφευρίσκει τον τηλέγραφο,

χρήσιµες τηλεπικοινωνίας,

πρόδροµο του σηµερινού

πληροφορίες σε πήλινες καθιστώντας έτσι δυνατή τηλεφώνου, µια συσκευή
πλάκες

(

ιερογλυφικά)

σανσκριτικά την

θέαση

των που κατέγραφε τον ήχο σε

Ολυµπιακών Αγώνων του µια
1964

από

ανθρώπους

κυλινδροειδή

πολλούς προεξοχή.
ανά

την

υφήλιο.
( για τη συνέχεια του πίνακα , βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 3
εφευρέσεις», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 2

1975

450

Φτιάχτηκε

ο

1884

πρώτος Οι Κινέζοι εφηύραν την Έγιναν

ηλεκτρονικός υπολογιστής εκτύπωση
όπως

(PC),

ως

τον αποτύπωσης

γνωρίζουµε

«Επικοινωνία κι

οι

πρώτες

τεχνική υπεραστικές κλήσεις

γραµµάτων

σε χαρτί µε τη βοήθεια
ξύλινων σφραγίδων

900 π.Χ.

1830

1982

∆ηµιουργείται το πρώτο Οι Κινέζοι δηµιουργούν το ∆ιατίθενται στην αγορά τα
µαθηµατικό
για

πρόγραµµα πρώτο ταχυδροµικό δίκτυο πρώτα µοντέλα κινητών

ένα

µοντέλο για την µεταφορά γραπτών τηλεφώνων.

υπολογιστή, που τελικά µηνυµάτων
δεν κατασκευάστηκε

105 µ.Χ.

1876

Οι

Κινέζοι Ο

Αλεξάντερ

κατασκευάσουν το χαρτί Μπελ
µε ύφασµα ως πρώτη ύλη.

1609
Γκράχαµ ∆ηµοσιεύονται οι πρώτες

κατασκευάζει

το εφηµερίδες στην Γερµανία

τηλέφωνο, συσκευή που
µεταφέρει τον ήχο µέσα
από ηλεκτρικά καλώδια

900 µ.Χ.
Στην

776 π.Χ.

1837
περίοδο

Βυζαντινής

της Ο Μορς κατασκευάζει τον Οι
τηλέγραφο,

αυτοκρατορίας,

οι βασισµένη

Αρχαίοι

Έλληνες

µηχανή χρησιµοποιούσαν
σε

ένα ταχυδροµικά

καπετάνιοι

σύστηµα µε τελείες και για

χρησιµοποιούσαν

παύλες-το σύστηµα Μορς- µηνυµάτων

περιστέρια

την

µεταφορά
,

από

την

διάφορες σηµαίες για να για να στέλνει µηνύµατα διακήρυξη πολέµου έως
στείλουν
άλλα πλοία

µηνύµατα

σε σε διάφορες γωνιές του την
κόσµου

έναρξη

των

Ολυµπιακών Αγώνων

( για τη συνέχεια του πίνακα , βλ. επόµενη σελίδα)
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∆ραστηριότητα Νο.4 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 3 «Επικοινωνία κι
εφευρέσεις», ΣΤ΄∆ηµοτικού- Β΄Γυµνασίου

Φύλλο δραστηριότητας 3

1901
Ο

1979
Guillermo

1970

Marconi Χρησιµοποιήθηκε

εκπέµπει

την

συχνότητα

ράδιο

το Το

διαδίκτυο

πρώτη πρώτο smiley σε µήνυµα χρησιµοποιείται από τις
κατά ηλεκτρονικού

µήκος του Ατλαντικού

Η.Π.Α.

ταχυδροµείου.

ως

απόρρητο

στρατιωτικό

µέσο

επικοινωνίας.

1928

Πολύ λίγα σπίτια διέθεταν Έγιναν
τηλεοράσεις.

1993

1866

πετυχηµένες
µηνυµάτων
υφήλιο

οι

πρώτες ∆ηµιουργείται το πρώτο
µεταφορές πρόγραµµα
ανά

περιήγησης

την στο διαδίκτυο από τον
Marc Anderson

7.4 Παρουσίαση ενότητας 7 Τοµέας εστίασης 4 « Σχετικά µε το µέλλον»
Σε αυτό το σηµείο του παραρτήµατος κλείνει ο τοµέας εστίασης 3 « Επικοινωνία κι
εφευρέσεις» κι αρχίζει ο τοµέας εστίασης 4 – και το τελευταίο κοµµάτι του
παραρτήµατος µε τις δραστηριότατες- µε τίτλο « Σχετικά µε το µέλλον». Αποτελείται
από δύο δραστηριότητες : « Σκέψεις για το µέλλον» (∆΄- Ε΄∆ηµοτικού) και την «
Επιχειρήµατα για το µέλλον»( ΣΤ΄∆ηµοτικού - Β΄Γυµνασίου).
Στόχος και των δύο δραστηριοτήτων είναι να προβληµατίσουν τους µαθητές σχετικά
µε το µέλλον της τεχνολογίας και του διαδικτύου ειδικότερα και την επίδραση που θα
έχουν στη ζωή του ανθρώπου.
Πρώτα παρουσιάζεται η άσκηση « Σκέψεις για το µέλλον» και στο κλείσιµο των
δραστηριοτήτων της ενότητας 7 και του προγράµµατος η « Επιχειρήµατα για το
µέλλον».
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∆ραστηριότητα Νο1«Σκέψεις για το µέλλον», Ενότητα 7, Τοµέας εστίασης 4 «Σχετικά µε το
µέλλον», ηλικία µαθητών 9-10 έτη(∆΄- Ε΄ ∆ηµοτικού)
Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:
«∆εν θα υπάρχει κανείς που να θέλει να έχει έναν υπολογιστή στο σπίτι του σε λίγα
χρόνια».
Αυτή η φράση θα µπορούσε να είναι σε ένα τεστ σωστού λάθους σχετικά µε την
τεχνολογία. Κι όµως ,αυτός που διατύπωσε αυτή την άποψη ήταν ένας από τους
πρωτοπόρους στον τοµέα της κατασκευής υπολογιστών. Πόσο λάθος έκανε!
Τριάντα χρόνια µετά, οι δυνατότητες των υπολογιστών έχουν ξεπεράσει κάθε
προσδοκία. Μπορείς να κάνεις πράγµατα , όπως να γράψεις µια εργασία, να
διαβάσεις εφηµερίδα µέχρι να δεις ταινίες, να παίξεις βιντεοπαιχνίδια ακόµη και να
φτιάξεις δικά σου!
Πριν από τρεις δεκαετίες , αυτά τα επιτεύγµατα θα φάνταζαν, αν όχι αδύνατα, ίσως
και λίγο υπερβολικά. Όµως τελικά πραγµατοποιήθηκαν.
Εδώ γεννιέται ένα µεγάλο ερώτηµα:αν τόσο σηµαντικές αλλαγές έγιναν στον τοµέα
της πληροφορικής και των υπολογιστών µέχρι σήµερα, τι άλλο µας επιφυλάσσει το
µέλλον ακόµη;
Το µέλλον δεν ακολούθησε την πορεία που πίστευε ο τεχνολόγος της παραπάνω
άποψης. Τι πιστεύεις ότι µπορεί να έλεγε σήµερα µε όσες αλλαγές έγιναν;
Εσύ και οι σκέψεις σου για το µέλλον

Πιστεύεις ότι µπορείς να προβλέψεις κάποια από τα επιτεύγµατα του µέλλοντος
στους παρακάτω τοµείς;
1. Βιβλία και Λογοτεχνία
Σήµερα, τα περισσότερα παιδιά στον πλανήτη κουβαλούν µια πάρα πολύ βαριά
τσάντα µε βιβλία για το σχολείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσµο, παρά τα
ψηφιακά βιβλία, ακόµη προτιµούν τα παραδοσιακά βιβλία. Στο µέλλον θα υπάρχουν
ψηφιακά βιβλία παντού , ακόµη και στα σχολεία . Πιστεύεις ότι τα ψηφιακά βιβλία
θα αλλάξουν τον τρόπο εκπαίδευσης και τύπωσης βιβλίων γενικά;
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∆ραστηριότητα Νο.1 Ενότητα 7,Τοµέας εστίασης 4
Ε΄∆ηµοτικού

«Σχετικά µε το µέλλον», ∆΄-

Φύλλο δραστηριότητας 2
2. Η εξέλιξη των υπολογιστών
Σήµερα οι υπολογιστές γίνοται όλο και λεπτότεροι και µικρότεροι. Ο πρώτος
υπολογιστής χωρούσε ένα δωµάτιο. Σήµερα , οι υπολογιστές έχουν µετατραπεί σε
ταµπλέτες.Σε λίγες δεκαετίες οι υπολογιστές θα είναι τόσο µικροί που θα τους
φοράµε µαζί µε τα ρούχα µας.Πιστεύεις ότι θα γίνει σύντοµα;Αν ναι, πώς θα αλλάξει
την εκπαίδευση στα σχολεία;
3. ∆ιαδίκτυο και συνδέσεις και χωρίς καλώδια
Σήµερα, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο γίνονται και χωρίς καλώδια.Όµως, οι ασύρµατες
συνδέσεις είναι ακριβές ακόµη. Σε λίγα χρόνια, η ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο
θα είναι µόνο ασύρµατη και ευρυζωνική. ∆ηλαδή, θα µπορείς να µπαίνεις στο
διαδίκτυο σε οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου.Πώς πιστεύεις ότι θα αλλάξει την
διάδοση πληροφοριών και πώς την µόρφωση των παιδιών;
4. Γλώσσα και υπολογιστής
Πολλοί υπολογιστές του σήµερα χρησιµοποιούν τους λεγόµενους φωνητικούς
λογογράφους. Αυτά τα ακριβά προγράµµατα κάνουν την εξής δουλειά:γράφουν το
κείµενο που τους υπαγορεύεις. Ωστόσο, είναι αρκετά ακριβά και κάνουν πολλά λάθη.
Ίσως στο κοντινό µέλλον, τα πληκτρολόγια του υπολογιστή να καταργηθούν τελείως
και τα κείµενα να υπαγορεύονται φωνητικά. Πόσο πιστεύεις ότι αυτή η αλλαγή θα
επηρεάσει την εκπαίδευση των παιδιών;
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Φύλλο δραστηριότητας 1
Ονοµατεπώνυµο:
Ηµεροµηνία:

1). Έχουν τα σχολεία και οι µεγάλες βιβλιοθήκες το δικαίωµα να µπλοκάρουν
κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο;
διαδίκτυο
Πολλά σχολεία και βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν ειδικά προγράµµατα µπλοκαρίσµατος
σελίδων µε ακατάλληλο υλικό για παιδιά
παιδιά, όπως είναι υλικό σεξουαλικού περιεχοµένου
περιεχοµένου,
ωµής βίας
βίας, κτλ
κτλ.Όµως
Όµως , καθώς αυτά τα προγράµµατα ελέγχουν συγκεκριµένες λέξεις
λέξεις,
πολλές σελίδες µε χρήσιµο υλικό αποκλείονται
αποκλείονται-έτσι
έτσι οι µαθητές χάνουν χρήσιµες
πληροφορίες.Εσύ
πληροφορίες
Εσύ τι πιστεύεις;
πιστεύεις
2).Το
Το ∆ιαδίκτυο άραγε θα εξαφανίσει τα σχολεία;
σχολεία
Σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια , πολλοί µαθητές δεν χρειάζεται να φύγουν από το
σπίτι τους για να πάνε στο σχολείο
σχολείο ή να σπουδάσουν
σπουδάσουν. Απλά χρησιµοποιούν το διαδίκτυο
για να παρακολουθήσουν τάξεις
τάξεις, να µιλήσουν µε συµµαθητές και καθηγητές και να
γράψουν τεστ
τεστ.Όµως
Όµως , τι θα γίνει µε το παραδοσιακό σχολείο
σχολείο;Θα
Θα εξαφανιστεί ;Οι
Οι
καθηγητές δεν θα βρίσκουν δουλειά
δουλειά;
3).Το ∆ιαδίκτυο
υο µπορεί να σώσει ζωές;
ζωές
Η ανθρωπότητα µέχρι στιγµής έχει βιώσει πολλές καταστροφές
καταστροφές:πόλεµος
πόλεµος,
πόλεµος πείνα ,
φυσικές καταστροφές
καταστροφές, ασθένειες
ασθένειες. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στην
εµπλοκή του διαδικτύου στην στήριξη ανθρώπων που έχει υποστεί καταστροφές
καταστροφές,
φυσικές και µη
µη.Πιστεύεις
Πιστεύεις ότι το διαδίκτυο µπορεί όντως να παίξει ουσιώδη ρόλο στην
βοήθεια, την υγεία και την δικαιοσύνη;
βοήθεια
δικαιοσύνη
4).Είναι
Είναι το διαδίκτυο καταστροφικό για τα παιδιά και τους εφήβους
εφήβους;
Οι γονείς διάφορων εποχών ( ’70,’80,’90) πάντα ανησυχούσαν ότι η µόδα, η
τηλεόραση και η µουσική έστρεφαν τα παιδιά τους εναντίον τους
τους. Σήµερα
Σήµερα, οι
περισσότεροι ανησυχούν ότι το διαδίκτυο αποξενώνει τα παιδιά τους από τους
άλλους. Πιστεύεις ότι το διαδίκτυο βλάπτει ή ωφελεί τα παιδιά ;
άλλους
Ώρα για λογοµαχίες!!!!
Όνοµα οµάδας:
Ερώτηση ( διαλέξτε µια από τις ερωτήσεις της προηγούµενης σελίδας
σελίδας):
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Φύλλο δραστηριότητας 2
Η άποψή σου ( απάντηση στην ερώτηση που διαλέξατε ως οµάδα):

Τα επιχειρήµατά σου:

∆ιάγραµµα ιδεών της οµάδας:

Αν κριθεί αναγκαίο, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να παρουσιαστεί και σε
τάξεις του Λυκείου.
Ουσιαστικά, µε την παράθεση αυτής της δραστηριότητας τελείωσε η
παρουσίαση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος προς προσαρµογή.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
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