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Κατά τη διάρκεια του project παρουσιάστηκαν στους μαθητές τα παρακάτω:

• Προβολή της ταινίας “Το καναρινί ποδήλατο” με θέμα σχετικά με τις 
σχέσεις μαθητή, που έχει δυσκολίες μάθησης, με το 
κοινωνικό-σχολικό-οικογενειακό περιβάλλον.
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• Παρουσίαση για το Ασφαλές Διαδίκτυο από τον εκπαιδευτικό 
πληροφορικής του σχολείου μας κ. Οικονομάκο Ηλία

• Προβολή αντιρατσιστικών ταινιών μικρού μήκους

• Προβολή ταινιών μικρού μήκους για τα ανθρώπινα δικαιώματα

• Συζήτηση και προβολή “Το ραγισμένο δοχείο” για τα ΑΜΕΑ

• Συζήτηση για τον ελεύθερο χρόνο

Με βάση τα παραπάνω οι μαθητές δημιούργησαν υλικό, κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων (ομαδοσυνεργατικά) και στον ελεύθερο χρόνο τους (ατομικά). 
Επίσης, όλο το υλικό παρουσιάστηκε στην τάξη και ακολούθησε συζήτηση.

Μερικές εργασίες των μαθητών παρατίθενται παρακάτω:
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Πρόλογος
Το Διαδίκτυο με την πάροδο του χρόνου αποδεικνύεται  ολοένα και πιο σημαντικό μέσο

στη σύγχρονη κοινωνία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως γνωρίζει για την 
ύπαρξή του και το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα του για πληθώρα δράσεων. Ορισμένες 
από αυτές είναι η ενημέρωση του ατόμου μέσω ειδησεογραφικών Ιστοσελίδων, η ψυχαγωγία 
τους, καθώς έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με τα Χόμπι τους. Επίσης μπορούν να 
αναπτύξουν το γνωσιακό τους επίπεδο καθώς αποτελεί την μεγαλύτερη “Βιβλιοθήκη” στην 
οποία και έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι χρήστες του, καθώς επίσης μπορούν να 
επικοινωνήσουν με άτομα από όλο τον κόσμο αλλά και να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός 
στόχου ή κάποιας δουλειάς ή πολύ απλά την ανταλλαγή απόψεων.

Επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα αξιοποίησής του, διέπεται από κάποιους 
έγγραφους αλλά και άγραφους κανόνες επικοινωνίας αλλά κυρίως από κανόνες και εργαλεία - 
μέσα για την εξασφάλιση της ασφαλής πλοήγησης σ’ αυτό. 

Παρουσίαση του Safer Internet
To έργο Safer Internet

Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
και η εκστρατεία ενημέρωσης και επαγρύπνησης που διεξάγεται στη χώρα μας από το 2004, 
υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Safer 
Internet.

Οι κύριοι στόχοι της δράσης Saferinternet.gr
Η προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου από ακατάλληλο ή επιβλαβές για αυτούς

περιεχόμενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συμπεριφορά.

• Η ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και
να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη
ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το Διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο.

• Η προώθηση των θετικών πλευρών των διαδραστικών τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθημερινής 
μας ζωής.

• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και του κινητού 
τηλεφώνου, ενημερώνοντας τόσο για τα πολλαπλά οφέλη όσο και για τους πιθανούς κινδύνους, με 
στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής δράσης μέσα στην τάξη.

• Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, η 
προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και της κριτικής σκέψης.

• Η υποστήριξη, γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά και ανήλικων χρηστών με κατάλληλο ενημερωτικό 
υλικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το  Saferinternet  υλοποιεί σειρά 
δραστηριοτήτων όπως διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό, σεμινάρια προς 
εκπαιδευτικούς, προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στα ΜΜΕ, 
δημιουργία πολυμορφικού online και έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές καμπάνιες. Το Saferinternet.gr συνεργάζεται με εκπροσώπους του κράτους, της 
βιομηχανίας των νέων τεχνολογιών καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό με πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού 
περιβάλλοντος.

Η δράση Saferinternet.gr αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 
Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Insafe, με 30 μέλη σε όλα τα κράτη μέλη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και και τη Ρωσία. Στο πλαίσιο 
του Insafe το Saferinternet.gr ανταλλάσει απόψεις, εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και 
πληροφοριακό υλικό με τα άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα.

Το Saferinternet.gr αποτελεί μια από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου, δίπλα στην Γραμμή Καταγγελιών Safeline και τη Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ. 
Υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Safer Internet Hellas.

Γραμμή Καταγγελιών Safeline
Το Διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για 

επικοινωνία, ενημέρωση και ψυχαγωγία από εκατομμύρια ανθρώπους. Χρησιμοποιείται επίσης 
όμως και για τη διανομή περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο ή επιβλαβές. Εφόσον ο 
κυβερνοχώρος δεν έχει εθνικά όρια, παράνομες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να βρουν 
"εικονικό καταφύγιο" σε αυτό το μέσο.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η εξάλειψη από το Διαδίκτυο περιεχομένου παιδικής 
πορνογραφίας. Σκοπός μας είναι επίσης και η καταπολέμηση κάθε είδους παράνομου 
περιεχομένου του Διαδικτύου, σε θέματα πορνογραφίας, ρατσισμού, ηλεκτρονικής χαρτοπαιξίας, 
προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και καταναλωτών.

Ο πρωταρχικός ρόλος της SafeLine είναι να παρέχει ένα σημείο επικοινωνίας για τους 
χρήστες που επιθυμούν την ποινική δίωξη και την αφαίρεση από το Διαδίκτυο παράνομου 
περιεχομένου. Η SafeLine δέχεται καταγγελίες για περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το
οποίο θεωρείτε παράνομο. Τα μέλη της SafeLine θα εξετάσουν την καταγγελία σας και θα κάνουν 
τις σωστές ενέργειες για την αναφορά της καταγγελίας στις αρχές για περαιτέρω επεξεργασία. Ο 
χρήστης που κατέθεσε μια καταγγελία θα μπορεί να πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της μόλις 
αυτό είναι επιτρεπτό. Αν κάποιος χρήστης το επιθυμεί μπορεί να κρατήσει την ανωνυμία του. Τα 
στοιχεία των χρηστών που καταθέτουν καταγγελίες είναι άκρως εμπιστευτικά.

Η SafeLine φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για χρήστες που επιθυμούν να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους καθώς και τις οικογένειες του από παράνομο περιεχόμενο του
Διαδικτύου. Γι' αυτό τον σκοπό, η ιστοσελίδα της SafeLine περιλαμβάνει μια συλλογή από 
συμβουλές για γονείς και παιδιά καθώς και μια λίστα από συνήθεις ερωτήσεις με σκοπό να 
πληροφορήσει με απλό τρόπο τον χρήστη για διαδικαστικά, νομικά καθώς και τεχνολογικά 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Τεχνολογικά θέματα περιλαμβάνουν την 
ύπαρξη φίλτρων λογισμικού που φράζουν σελίδες του Διαδικτύου με επιβλαβές περιεχόμενο. 
Μια συλλογή από συνδέσμους μπορούν να χρησιμεύσουν σαν αρχή της περιπλάνησης σας για 
θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου.

Η λειτουργία της SafeLine υποστηρίζεται από το ΙΤΕ - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και το SAFENET - Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο 
του Διαδικτύου. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας γίνεται από τους παραπάνω οργανισμούς και 
από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Safer Internet.

Γραμμή Βοηθείας Υποστηρίζω
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  που εδρεύει στο νοσοκομείο Παίδων «Π & A Κυριακού», διαχειρίζεται τη Γραμμή 
Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 / help@saferinternet.gr, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου.

Η Γραμμή αυτή απευθύνεται σε εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας 
υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 
τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, 
παιδοφιλία, κ.α.). 

Η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 είναι χωρίς χρέωση για αστικές και 
υπεραστικές κλήσεις (με την υποστήριξη του ΟΤΕ). Στελεχώνεται από εξειδικευμένους 
παιδοψυχολόγους σε θέματα χρήσης – κατάχρησης διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους. 
Λειτουργεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), στο Παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & 
Α. Κυριακού», Μεσογείων 24, Γουδή, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00-15:00.

Η Γραμμή Βοηθείας αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 
Γραμμών Βοηθείας (Helplines) στα πλαίσια του Δικτύου Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Insafe.

 Κανόνες Ασφάλειας
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Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) είναι μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες 
του Internet και προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα πρόσβασης στη μεγαλύτερη 
δεξαμενή πληροφοριών στον κόσμο. Πρόκειται για μια τεράστια συλλογή εγγράφων, τα οποία 
είναι αποθηκευμένα σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο και η οποία εμπλουτίζεται 
συνεχώς από όλους τους χρήστες οι οποίοι αποφασίζουν να ανεβάσουν στο χώρο του τις 
σελίδες τους. 

Η πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου ιστού πραγματοποιείται μέσω ειδικών προγραμμάτων
πλοήγησης -browsers- (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.λπ.) και απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή από τον χρήστη, διότι εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους, τόσο για την ασφάλεια του 
υπολογιστή του, όσο και για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων. Εφαρμόζοντας 
μερικούς, απλούς κανόνες κατά των Hackers και των Crackers που κακόβουλα προσπαθούν να
αποκτήσουν πρόσβαση, μπορούμε να συνδεθούμε, απρόσκοπτα πλέον, στο Διαδίκτυο.Οι 
κανόνες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

• Χρησιμοποίησε τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις των προγραμμάτων. Να ενημερώνεις 
τακτικά τα προγράμματα πλοήγησης (Explorer, Firefox, Chrome, κ.λ.π.), αλλά και το 
λειτουργικό σύστημα του Η/Υ. Να ενεργοποιείς πάντα τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά 
προστασίας των προγραμμάτων πλοήγησης (browser), όπως η φραγή των αναδυόμενων 
παραθύρων, διαχείριση των “Cookies” κ.λ.π..

• Εγκατάστησε προγράμματα ανίχνευσης ιών και πρόσθετο λογισμικό ασφαλείας. Τα 
προγράμματα ανίχνευσης ιών (antivirus, antispyware), μεγιστοποιούν την ασφάλεια του 
Η/Υ, καθώς ενημερώνονται συνεχώς και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν νέες απειλές. 
Επίσης, τα προγράμματα τύπου firewall ελέγχουν όλες τις πληροφορίες του υπολογιστή και 
προλαμβάνουν τη διάδοση των ιών και των ανεπιθύμητων εφαρμογών.

• Χρησιμοποίησε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές.
Η χρήση προγραμμάτων που βρίσκεις στο Διαδίκτυο πρέπει να γίνεται μόνο όταν είσαι 
βέβαιος/η για την πηγή της προέλευσής τους.

• Κάνε Backup.
Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας του Η/Υ και 
των αρχείων. Αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να δημιουργηθούν σε κινητές μονάδες 
σκληρών δίσκων, σε ψηφιακούς δίσκους CD ή DVD και σε φορητές μονάδες αποθήκευσης 
δεδομένων (USB sticks).

• Διαφύλαξε τους κωδικούς σου.
Απόφυγε τη χρήση κωδικών που είναι εύκολοι στην απομνημόνευση, (όπως σημαδιακές 
ημερομηνίες, γνωστοί όροι, ακολουθίες γραμμάτων ή κύρια ονόματα). Μια προτεινόμενη 
λύση για τη δημιουργία ενός κωδικού (password) είναι να επιλέξεις χρήση συνδυασμού 
πεζών – κεφαλαίων, γραμμάτων – αριθμών, με τουλάχιστον 8 ψηφία κ.λ.π.. Τέλος, κράτησε 
τους κωδικούς σου μυστικούς.

• Απόφυγε την προβολή άγνωστων αρχείων, μηνυμάτων ή συνδέσμων.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά μηνύματα με “μολυσμένα” αρχεία, ιούς ή ακατάλληλο και
παράνομο περιεχόμενο. Πριν ανοίξεις κάποιο μήνυμα άγνωστου, ενεργοποίησε το φίλτρο 
για τα ανεπιθύμητα μηνύματα, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

• Να χρησιμοποιείς πάντα νόμιμα αρχεία, μουσικής και βίντεο.
Είναι σημαντικό πριν χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε αρχείο, να υπάρχει διαβεβαίωση ότι 
δεν είναι παράνομη η χρήση του ή το αρχείο δεν αποτελεί ένα πρόγραμμα “Trojan Horse”.

• Σεβάσου τα πνευματικά δικαιώματα.
Η εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών αποτελεί σημαντικό κανόνα 
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για τη νόμιμη χρήση των αρχείων που βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Απόφυγε ιστοχώρους που 
διανέμουν περιεχόμενο χωρίς την άδεια των δημιουργών.

• Να ελέγχεις τη φερεγγυότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Να ελέγχεις πάντα τη φερεγγυότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος από την «ταυτότητα» 
της ιστοσελίδας του και να αναζητάς την κατάλληλη πληροφόρηση μέσα από τα μητρώα 
του Internet (όπως για παράδειγμα η διεθνής βάση δεδομένων www.whois.net ή η βάση 
ελληνικών καταχωρίσεων www.hostmaster.gr/cgibin/webwhois). Συνήθως, το ηλεκτρονικό 
κατάστημα φιλοξενεί ένα ειδικό σήμα στην ιστοσελίδα που πιστοποιεί την ταυτότητά του και 
ενημερώνει τον χρήστη για την ασφάλεια που χρησιμοποιεί το site.

• Προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, η 
συλλογή και επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Όταν σου 
ζητείται να κοινοποιήσεις προσωπικά στοιχεία, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ρητή 
συγκατάθεση σου για τη συλλογή και επεξεργασία τους. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το 
ηλεκτρονικό κατάστημα θέλει να διαβιβάσει τα στοιχεία σου σε τρίτη εταιρεία προς 
επεξεργασία, τότε, η ρητή συγκατάθεσή σου είναι απαραίτητη, καθώς θεωρείται παράνομη 
οποιαδήποτε επεξεργασία.

• Τι θα πρέπει να γνωρίζεις πριν προχωρήσεις σε μία ηλεκτρονική εμπορική 
συναλλαγή.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείς να ακυρώσεις ή να 
επιστρέψεις μια υπηρεσία/προϊόν, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 
συνήθως διαρκεί επτά ημέρες. 

Κανόνες Συμπεριφοράς
Όπως και στην καθημερινή ζωή, έτσι και στο Διαδίκτυο υπάρχουν κανόνες 

συμπεριφοράς που δεν πρέπει να αγνοείς:

1. Δεν γράφουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όταν στέλνουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή όταν 
κάνουμε chat. Τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με φωνές. 

2. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με μεγάλα αρχεία θα μπορούσε να εμποδίσει ή να 
επιβραδύνει σημαντικά την παραλαβή αλληλογραφίας του παραλήπτη. Γι' αυτό πρέπει 
πρώτα να τον ενημερώσουμε πριν του στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα. 

3. Δεν στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα spam. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται, και είναι πολύ 
ενοχλητικό.

4. Εάν στέλνουμε το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικούς ανθρώπους που δεν ξέρουν ο ένας τον 
άλλον, πρέπει να βάζουμε όλες τις διευθύνσεις τους στο πεδίο «BCC»(κρυμμένο 
αντίγραφο), για να αποφύγεις την δημοσίευση της διεύθυνσης του κάθε παραλήπτη στους 
άλλους.

5. Συγχωρούμε ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, ή ακόμα «χαζές» (κατά την κρίση μας) 
ερωτήσεις, που κάνουν οι φίλοι σου όταν σου στέλνουν e-mail ή όταν κάνετε chat και δεν 
τους προσβάλουμε δημόσια. Αυτό γιατί όλοι μας ήμασταν κάποτε «πρωτάρηδες» στο 
Διαδίκτυο, και όλοι μας έχουμε κάνει κάποιο λάθος στο παρελθόν.

6. Δεν αναρτάμε ή διαδίδουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη χωρίς τη συγκατάθεσή του.
7. Δεν προσβάλλουμε, μειώνουμε ή γελοιοποιούμε τις πεποιθήσεις και τις επιλογές ζωής των 

άλλων χρηστών.

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους χρήστες να 

δημιουργήσουν δικό τους περιεχόμενο και να το μοιραστούν με ένα ευρύ δίκτυο ατόμων, σε 
ορισμένες περιπτώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός τέτοιων 
υπηρεσιών και το περιεχόμενο που διαμορφώνεται από τους χρήστες (user generated 
content) γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνεται σε ποικίλες ομάδες 
των χρηστών του Διαδικτύου, αλλά χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγω από παιδιά και 

Σελίδα 13 από 20

http://www.wind.gr/
http://www.hostmaster.gr/cgibin/webwhois
http://www.whois.net/


νέους. 
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και 

να σχεδιάσει την προσωπική του ιστοσελίδα, blog ή ημερολόγιο χρησιμοποιώντας γραφικά, 
χρώμα, μουσική και εικόνες ώστε να της δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα. Στις 
ιστοσελίδες αυτές, τα παιδιά και οι νέοι ανταλλάσσουν σκέψεις και πληροφορίες σχετικά με 
τα ενδιαφέροντά τους, δημοσιεύουν και ανταλλάσσουν την μουσική τους, δέχονται σχόλια 
από φίλους και επισκέπτες, δημοσιεύουν εικόνες και βίντεο δικά τους ή φίλων τους και 
συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων χρηστών. 

Σε πολλές ιστοσελίδες μπορούν επίσης να διαδράσουν με φίλους τους σε 
πραγματικό χρόνο μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων, chat room ή forum και μπορούν 
να γνωρίσουν νέους φίλους, να παίξουν παιχνίδια online, να συμμετάσχουν σε κοινότητες 
όπου έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα ενδιαφέροντά τους με άλλους και να 
λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και κουίζ.

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης
Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωση είναι τα εξής: 

• Βοηθά στη δημιουργία σύνδεσης με τους ανθρώπους, τους φίλους και τους συγγενείς . 
Βοηθά στο να μοιράζεται κάποιος τις απόψεις του, φωτογραφίες και πολλά άλλα πράγματα.

• Βοηθά τους μαθητές να αλληλεπίδρούν μεταξύ τους και να μοιράζονται ιδέες. Αυτό βοηθά 
στη βελτίωση της δημιουργικότητας των μαθητών.

• Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προσπελαστούν από οποιοδήποτε μέρος
του πλανήτη. Αυτό βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους
καθηγητές και τους φίλους σας μέσω των οποίων μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους.

• Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται όχι μόνο από τους μαθητές για κοινή 
χρήση φωτογραφιών, βίντεο ή εννοείται όχι μόνο για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Μέσα από
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, LinkedIn μπορεί κανείς να γίνει 
μέλος και μπορούν να δημοσιεύουν επίσης πληροφορίες σχετικά με διάφορα γνωσιακά 
κομμάτια που τους ενδιαφέρουν.

• Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν λάβει μια νέα διάσταση που ονομάζεται 
μάρκετινγκ. Ορισμένες ιστοσελίδες προσφέρουν διαφημίσεις στους συνδρομητές της.

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Έτσι και οι Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν και τα 
μειονεκτήματα τους τα οποία είναι τα εξής:

• Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της χρήσης Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης 
είναι ότι οι μαθητές μπορούν να εθιστούν σε αυτές. Γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους μαθητές για να περάσουν την ώρα τους πράγμα που μπορεί να υποβαθμίσει 
προφανώς την επίδοση του μαθητή. 

• Μερικοί μαθητές μπορεί να έχουν την τάση να χρησιμοποιούν αυτές τις ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τα μεσάνυχτα ή ακόμα πιο αργά πράγμα το οποίο μπορεί 
προφανώς να οδηγήσει σε προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία. 

• Μερικοί μαθητές μπορεί να επιλέξουν να περνούν το χρόνο τους στο Facebook, αντί να 
επιλέξουν να περάσουν το χρόνο τους με τα μέλη της οικογένειάς τους ή με τους φίλους 
τους στον ‘Πραγματικό’ Κόσμο

• Μερικοί μαθητές μπορούν να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες, όπως αριθμούς 
τηλεφώνου, διεύθυνση, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, επειδή μπορεί εύκολα να 
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εντοπιστούν από τους ξένους.

Επικοινωνία (Σύγχρονη/Ασύγχρονη) 
Η γνωστότερη μορφή επικοινωνίας στο Διαδίκτυο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Πρόκειται για μορφή ασύγχρονης επικοινωνίας με το πλεονέκτημα ότι γνωρίζοντας την ηλεκτρονική
διεύθυνση κάποιου μπορούμε να στείλουμε μήνυμα και να φτάσει στον παραλήπτη μέσα σε μερικά

δευτερόλεπτα. Μόλις ο παραλήπτης ελέγξει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
βλέπει το μήνυμα και μπορεί άμεσα να απαντήσει.

Ένα άλλο είδος ασύγχρονης επικοινωνίας είναι οι ομάδες συζητήσεων (forum). Η 
υπηρεσία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ανοιχτές συζητήσεις με ανθρώπους 
από όλο τον κόσμο πάνω σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Οι συζητήσεις αυτές 
πραγματοποιούνται σε χώρους που λειτουργούν σαν πίνακες ανακοινώσεων. Μπορούμε να 
στείλουμε το μήνυμά μας και οι άλλοι χρήστες μπορούν να το διαβάσουν και, αν επιθυμούν, να 
απαντήσουν σε αυτό. 

Εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail υπάρχουν κι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, όπως η
συνομιλία (chat), σε «πραγματικό χρόνο». Τα άτομα βρίσκονται την ίδια ώρα μπροστά από τον 
υπολογιστή τους και συνομιλούν, δηλαδή πληκτρολογούν το μήνυμά τους. Αν έχουν κάμερα και 
μικρόφωνο μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη, να βλέπουν και να ακούνε το 
συνομιλητή τους, έστω κι αν βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης. Μια από τις ποιο δημοφιλής 
εφαρμογές είναι το Skype. Ένα τέτοιο είδος επικοινωνίας το ονομάζουμε σύγχρονη επικοινωνία.

Πηγές
1. http://www.wind.gr/

2. http://www.greatplacetowork.gr/

3. http://nikosictedu.blogspot.gr/

4. http://students3k.com/

5. http://www.pi.ac.cy/

6. http://saferinternet.gr/

Οι μαθητές μετά από τη συζήτηση, για την δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου τους ,αναζήτησαν και βρήκαν μέσα από διαφημιστικό υλικό 
δραστηριότητες που παρέχονται δωρεάν ή επί πληρωμή. Παρατίθενται μερικές
φωτογραφίες του διαφημιστικού υλικού:
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Ενδοσχολικές δραστηριότητες των
μαθητών που συμμετείχαν στο project:
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Μια μαθήτρια στα πλαίσια του project δημιούργησε το παρακάτω έργο (ξύλο 
με πυρογραφία) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σελίδα 18 από 20



Σε γενικές γραμμές το project ήταν ενδιαφέρον για τους μαθητές παρόλο που 
χάθηκαν αρκετές διδακτικές ώρες και η έναρξη του μαθήματος έγινε με 
μεγάλη καθυστέρηση. Κατά τη διάρκεια του project παρουσιάστηκαν τα 
παρακάτω προβλήματα:

• Υπήρχαν ορισμένοι μαθητές που δεν είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο θέμα
και επειδή δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε project της επιθυμίας τους 
ήταν γενικά αδιάφοροι και απρόθυμοι στο να συμμετέχουν στις διάφορες
δραστηριότητες.

• Δεν είχαμε πάντα στη διάθεσή μας τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Όταν 
υπήρχε αυτή η δυνατότητα, το μάθημα ήταν ευχάριστο και όλοι οι 
μαθητές συνεργάσιμοι

• Η 7η ώρα θεωρώ ότι δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους 
δραστηριότητες γιατί  είναι σύντομη σε χρονική διάρκεια και οι μαθητές
έχουν κόπωση.

• Ορισμένοι μαθητές δεν έφερναν τις ζητούμενες εργασίες με την 
αιτιολογία ότι δεν έχουν χρόνο λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων ή 
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ότι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους.
• Μια σύντομη επιμόρφωση για τη Μέθοδο Project στους εκπαιδευτικούς 

νομίζω ότι κρίνεται απαραίτητη. 
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