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Οι συμμετέχοντες μαθητές-Ομάδες 

Ομάδα Β.Α.Β.Ε.Ρ 

1. Πούλιου Εβίτα 

2. φήκα Βαλεντίνη 

3. Ραφαήλ κούρας 

4. Αλεξάνδρα Σσιοπούλου 

5. Σζέκος Βαγγέλης  

 

Ομάδα Βulls 

1. Ξώλιας  Θωμάς 

2. Παπαγεωργίου εραφείμ 

3. Παπακώστας ωτήρης  

4. Σοπούζη Φριστίνα 

5. Παπά Άρτεμις 

 

Ομάδα Super Heroes 

1. ακελλαρίου Βασίλης 

2. Νταφόπουλος Φρυσόστομος 

3. Πιλάτου Ελευθερία 

4. Υάκα Μαρία 

 

 

Ομάδα Picachu 

1. φήκας Κυριάκος 

2. Υωτοπούλου Ειρήνη 

3. Σσίγκα Βάια 

4. Πούλιου Πρεσβεία 

5. Παπαευαγγέλου Παναγιώτα 

 

Ομάδα πίρτα  

1. Υυτσιλής Ηλίας  

2. Σζιατζιάφη βασιλική 

3. Παύλου Ευαγγελία 

4. Πατραμάνη Ιουλία  

5. Θεόφιλος φήκας 

 

 

Τπεύθυνη Καθηγήτρια  

καμπαρδώνη Αγορίτσα ΠΕ02 
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ΚΟΠΟ ΕΡΕΤΝΑ   

 

Σο θέμα επιλέχτηκε με βασικό κριτήριο τις κακές  επιλογές των  

Νέων στη χρήση του Διαδικτύου  που τους οδηγούν στην 

παθητικότητα, την κατασπατάληση του ελεύθερου χρόνου τους, 

στην υιοθέτηση ανεξέλεγκτων πληροφοριών αλλά και εγκυμονούν 

πολλούς κινδύνους για την πνευματική, ηθική, διανοητική , ακόμη 

και τη σωματική τους ακεραιότητα. Παράλληλα, μέσα από το 

επιλεγόμενο θέμα ,επιζητούμε να ωθήσουμε τους μαθητές στην 

ενεργητική και δημιουργική χρήση του διαδικτύου. Να διαπιστώσουν 

ότι σε αυτό «το παγκόσμιο χωριό» μπορούν ελεύθερα να 

παρουσιάσουν τις απόψεις , τα ταλέντα τους , να διαμορφώσουν και 

να μεταδώσουν την πληροφορία ή τα έργα που δημιουργούν , ώστε 

να προσελκύσουν να επηρρεάσουν,  να εκθέσουν, να δεχτούν κριτική 

και να διαλεχθούν ….Σέλος , εκτός από την ανάπτυξη των 

παραπάνω δεξιοτήτων, στοχεύουμε στην κοινωνικοποίησή τους και 

στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους απέναντι  σε 

σημαντικά προβλήματα , ατομικά, κοινωνικά , παγκόσμια. 
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             ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

● Μελέτη του πλαισίου , μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε, 

εξελίχθηκε το Internet και πώς και πόσο επηρεάζει τους νέους.. 

●  Έρευνα  για τον τρόπο δημιουργίας μιας ιστοσελίδας 

● Οργάνωση της ιστοσελίδας 

● Αναζήτηση , επεξεργασία και διαμόρφωση του υλικού που θα 

ανεβάσουμε 

● Ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές για την τελική 

διαμόρφωση του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων. 

● Χωρισμός των μαθητών σε 4 ή 5 ομάδες(ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος) με κριτήρια: α) τη θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

μελών της ομάδας, β) την αποδοχή κοινών τρόπων δράσης, γ) τη 

δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας εκτός σχολείου.  

● Διαμόρφωση «συμβολαίου» με ρητά διατυπωμένες τις ατομικές 

τους υποχρεώσεις έναντι της ομάδας ώστε να εργασθούν 

αποτελεσματικά. 

● Χωρισμός του θέματος σε υποθέματα με συγγενείς διαστάσεις. 

Κάθε ομάδα ανέλαβε να ερευνήσει ένα υπόθεμα. 

●  Προσδιορισμός των πηγών  άντλησης των πληροφοριών, των 

μεθοδολογικών εργαλείων για την έρευνα και  τη συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων. 

● υζήτηση, παρουσίαση και ανάλυση των πληροφοριών στην 

τάξη με τη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή. 

● Έκθεση του υλικού  στην πλατφόρμα μιας ιστοσελίδας 

www.a3pr.wordpress.com 

● Διαμόρφωση και επεξεργασία  ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

https://docs.google.com/forms/d/1y6g4wMnAAXYfHcb1o-

KbR4wIWz6aKHipkXX8aLEOlXQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1y6g4wMnAAXYfHcb1o-

KbR4wIWz6aKHipkXX8aLEOlXQ/viewanalytics 

http://www.a3pr.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1y6g4wMnAAXYfHcb1o-KbR4wIWz6aKHipkXX8aLEOlXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1y6g4wMnAAXYfHcb1o-KbR4wIWz6aKHipkXX8aLEOlXQ/viewform
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ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
 

                  
 

Σο διαδίκτυο είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 

υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα 

πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή δεν 

χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του διαδικτύου) για να 

εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες κάθε μέρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 

διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο, οι οποίοι 

βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσουν μηνύματα με 

τον χρήστη διαφόρων πρωτοκόλλων, τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο 

υλικού και λογισμικού. Σο κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο. 

     Σο διαδίκτυο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι 

κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων σε όλα τα μέρη 

του κόσμου και πολυάριθμα πρωτόκολλα επικοινωνίας. την πιο 

εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή του, με τον όρο 

διαδίκτυο, περιγράφεται το παγκόσμιο πλέγμα υπολογιστών, υπηρεσιών 

και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του.  

     Οι μορφές του διαδικτύου ποικίλουν καθώς με τη χρήση αυτού του 

τεχνολογικού επιτεύγματος υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία 

μπορούμε να ασχοληθούμε.τη συνέχεια , θα αναφέρουμε κάποιες 

μορφές διαδικτύου , όπως : 

 Η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών κάθε λογής ,οποιαδήποτε 

στιγμή. 

 Η αλληλογραφία με άτομα που βρίσκονται μακριά από εμάς ,χωρίς 

κόστος και καθυστέρηση. 

 Η συνομιλία με άτομα με σκοπό την ανάπτυξη φιλίας. 
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 Η ψυχαγώγηση μέσω παιχνιδιών ή κοινωνικών δικτύων ( facebook, 

twitter, instagram ) 

 Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγοροπωλησιών. Μπορούμε να 

αγοράσουμε και να πουλήσουμε προϊόντα που μας ενδιαφέρουν. 

 Οι συναλλαγές με υπηρεσίες και τράπεζες. 

     Όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας λοιπόν, το διαδίκτυο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για πλήθος πραγμάτων ,όπως τα προ-αναφέροντα  και 

ακόμη περισσότερα! Γι ‘ αυτόν τον λόγο άλλωστε ,η σημασία και η αξία 

του είναι γνωστή παγκοσμίως σε σχεδόν όλους τους ανθρώπους! 

 

Η τεχνολογία του Διαδικτύου 
Σο Διαδίκτυο (αγγλ. internet) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο που 

επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε 

διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη 

στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και πολυάριθμα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας. την πιο εξειδικευμένη και περισσότερο 

χρησιμοποιούμενη μορφή του, με τον όρο Διαδίκτυο, περιγράφεται το 

παγκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών και των υπηρεσιών 

και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Σο Διαδίκτυο 

χρησιμοποιεί *μεταγωγή πακέτων+ και τη *στοίβα πρωτοκόλλων+ ήμερα, 

ο όρος διαδίκτυο κατέληξε στο να αναφέρεται στο παγκόσμιο αυτό 

δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με 

κεφαλαίο το αρχικό "Δ". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων μέσω 

μεταγωγής πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων ονομάζεται 

*Διαδικτύωση+. 
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                                 ΙΣΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 
 

                                     ΑΠΑΡΦΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Διαδίκτυο είναι το διεθνές σύστημα σύνδεσης υπολογιστών πιο γνωστό 

ώς ‚Internet‛. Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση 

Δικτύων. Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου 

έγιναν απο τις Η.Π.Α κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με σκοπό 

να ανταγωνιστούν τον γνωστό αντίπαλο δηλαδή την Ρωσία η οποία με 

την αποστολή του πούτνικ 1 στο φεγγάρι είχε κερδίσει ήδη ‚έδαφος‛ 

στην μάχη ανάμεσα αυτών των δύο υπερδυνάμεων. Σην πρώτη 

ολοκληρωμένη θεωρητική προσέγγιση του σημερινού Διαδικτύου έκανε ο 

J.C.R. Licklider ο οποίος  χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο 

γαλαξιακό δίκτυο.Η θεωρία αυτή υποστήριζε την ύπαρξη ενός δικτύου 

υπολογιστών που θα ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα μπορούσαν 

να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες και δεδομένα μεταξύ τους. Η 

θεωρία του ,η οποία ουσιαστικά ήταν το έναυσμα για την δημιουργία του 

διαδικτύου, έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Η θεωρία 

υλοποιήθηκε από τον Paul Baran το 1964 ο οποίος σχεδίασε ένα δίκτυο 

επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία.Πολύ σημαντικό 

ρόλο έπαιξε και η θεωρία ανταλλαγής πακέτων πληροφοριών του 

Leonard Kleinrock, που υποστήριζε ότι πακέτα πληροφοριών που θα 

περιείχαν την προέλευση και τον προορισμό τους μπορούσαν να σταλούν 

από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Όμως ενώ και οι τρεις θεωρίες 

έθεσαν τα θεμέλια δημιουργίας του Διαδικτύου καμία απο τις τρεις δεν 
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κατάφερε να υπερνικήσει όλες τις αμφιβολίες εκείνων που τις 

αντιμάχονταν. Η δημιουργία του Διαδικτύου έμελλε να γίνει λίγα χρόνια 

αργότερα... 

 

               Paul Baran                  J.C.R. Licklider                  Leonard Kleinrock 

 

                                 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

«Οκτώβριος 1969, ερευνητικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου του Stanford 

(Stanford Research Institute – SRI): Σε ένα μικρό δωμάτιο μια ομάδα ειδικών 

στους υπολογιστές στέκεται γύρω από την οθόνη ενός υπολογιστή. Την ίδια 

στιγμή, στην άλλη άκρη της πολιτείας, στο Πανεπιστήμιο UCLA του Los 

Angeles, σε ένα αντίστοιχο δωμάτιο υπάρχει ένα παρόμοιο σκηνικό. Όταν οι 

λέξεις που εμφανίστηκαν στην οθόνη του Los Angeles ήταν οι ίδιες με 

εκείνες στο Stanford, η πρώτη συνομιλία μεταξύ δύο υπολογιστών είχε 

επιτευχθεί και το ARPAnet είχε γεννηθεί.» 

Ήταν μία απο τις σημαντικότερες στιγμές του σύγχρονου κόσμου. Μία 

πρώιμη μορφή του Διαδικτύου, η οποία τελειοποιήθηκε και έφτασε στην 

μορφή του Διαδικτύου που γνωρίζουμε σήμερα από τον Σιμ Μπέρνερς-Λι 

ο οποίος σχεδίασε τον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) στο ερευνητικό 

ίδρυμα CERN το 1989 και έκανε ευρέως γνωστό το Internet, 

δημιουργήθηκε παρά τις αμφισβητήσεις ότι πρόκειται για μια ασαφής 

ουτοπία . Η επανάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο που πρόκειται να 

ερχόταν ξεπερνούσε τα όρια της φαντασίας. ήμερα 45 χρόνια αργότερα 

το Διαδίκτυο συνεχίζει να εξελίσσεται και να εντυπωσιάζει ακόμα και 

τους πιο φανατικούς πολέμιους του. Σο μόνο βέβαιο είναι ότι το Internet 

θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να είναι το κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας 

των ανθρώπων. 
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       APRAnet και λειτουργία του                Tim Berners Lee 

 

 

   ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

1969 Δημιουργία του ARPAnet 

1982 Τιοθέτηση του TCP/IP 

1983 Ενσωμάτωση του TCP/IP στο UNIX 

1986 Δημιουργία του NSFnet 

1990 Δημιουργία του ΗΣΣΡ στο CERN 

1992 Κυκλοφορία του MOSAIC 

1993 Κυκλοφορία του NETSCAPE 

NAVIGATOR 

1995 Κυκλοφορία του INTERNET EXPLORER 

1971 

Αναπτύσσονται διάφορα προγράμματα για την ανταλλαγή μηνυμάτων 

(αυτό που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ως e-mail) και αρχεία FTP (File 

Transmission Protocol, δηλαδή Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων). 

1972 

Σον Οκτώβριο το ARPANET γίνεται «δημόσιο». 

την Πρώτη Διεθνή Διάσκεψη για Θέματα Τπολογιστών και 

Επικοινωνιών, που έλαβε χώρα στην Γουάσινγκτον, οι επιστήμονες της 

ARPA (της Τπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Εργασιών του 

Τπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ) έκαναν την πρώτη δημόσια παρουσίαση 

του συστήματος (του ARPANET) συνδέοντας 40 ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. 

1973 

To ARPANET έχει γίνει πλέον διεθνές και απαριθμεί περίπου 2000 

χρήστες. 

Λειτουργεί το πρώτο δίκτυο Ethernet με όνομα Alto Aloha System. 

Διαμορφώνονται οι προδιαγραφές της υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων FTP 

και του πρωτοκόλλου NVP (Network Voice Protocol) που καθιστούν 

δυνατή την πρώτη τηλεδιάσκεψη στο ARPANET. 

1974 
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Οι Vint Cerf και Bob Kahn είναι οι πρώτοι που επικοινωνούν 

χρησιμοποιώντας το νέο πρωτόκολλο TCP/IP. 

1980 

Σο έτος 1980 έγινε το σημείο καμπής στον τομέα του Διαδικτύου. Η 

επιτροπή του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων ανακοίνωσε 

το σχέδιο εργασίας του προτύπου GML (SGML). Από τον Ιούνιο μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 1980, που ο Tim Berners-Lee εργαζόταν στο CERN, 

προτείνει το πρόγραμμα notebook «Enquire-Within-Upon-Everything» που 

έγραψε και το οποίο επιτρέπει να δημιουργηθούν σύνδεσμοι μεταξύ των 

κόμβων. Σο «ENQUIRE» έτρεξε σε υπολογιστές Norsk Data, στο πλαίσιο 

SINTRAN-III. 

1984 

Εισάγεται το Domain Name Server (DNS), ως μια πιο φιλική διεύθυνση με 

λέξεις αντί για νούμερα. 
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Θετικές επιδράσεις του διαδικτύου 
τη σημερινή εποχή,το διαδίκτυο αποτελεί  ένα απο τα σημαντικότερα 

<<πράγματα>> στην καθημερινή μας ζωή. Αρχικά το διαδίκτυο αποτελεί 

σημαντικό μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς,ενημερώνουν την κοινή 

γνώμη για κοινωνικά,πολιτικά κ.α ζητήματα.Ας αναφερθούμε λοιπόν 

στις θετικές επιδράσεις... 

 

 

1)Ο πλουραλισμός των πληροφοριών και η σωστή παρουσίαση τους, 

βοηθούν το άτομο να σκέφτεται σφαιρικά καθώς και να αξιολογεί ώστε 

να καταλήγει σε προσωπικά συμπεράσματα. 

2)Καταργεί το εμπόδιο των γεωγραφικών αποστάσεων στην επίτευξη της 

άμεσης επικοινωνίας. 

3) Αυξάνει τη βιωσιμότητα μικρών ομάδων ή ατόμων,καθότι τους δίνει 

περισσότερες ευκαιρίες κινητοποίησης εξωτερικών πόρων ή συνεργασίας 

με άλλους. 

4) Είναι προσιτό σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους αφού είναι ένα σχετικά 

φθηνό αλλα και ευκολο μέσο έτσι μειώνει το αίσθημα κατωτερότητας 

που ίσως νιώθουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα ή την ευκολία στην πρόσβαση. 
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5) Οι Η/Τ αποτελούν ένα άριστο εποπτικό μέσο που δίνουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές να παρακολουθούν εφαρμογές των επιστημονικών 

θεωριών ή να βλέπουν να ζωντανεύουν μπροστά τους παλαιότερες 

ιστορικές εποχές . Διευκολύνεται έτσι η κατανόηση και εκμάθηση του 

μαθήματος. 

6)Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν το υλικό εκμάθησης από το, να 

προετοιμάσουν τις σειρές μαθημάτων on-line και να παραδώσουν τις 

ακουστικές /οπτικές πληροφορίες στους σπουδαστές. Για τους 

εκπαιδευτικούς είναι μια πολύτιμη πηγή για την παραπομπή υλική και 

την ενίσχυση της γνώσης των σπουδαστών τους. Σο Διαδίκτυο παρέχει 

μια μεγάλη θέση για τη σύσκεψη και τη συνεργασία με τους σπουδαστές 

από όλο πέρα από τον κόσμο. Οι σπουδαστές μπορούν να ψάξουν για 

τιςπληροφορίες σχετικά με τις σχολικές σειρές μαθημάτων τους μέσω 

των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία 

των περιοδικών και των επιστημονικών άρθρων. Οι πόροι διαθέσιμοι 

πέρα από την καθαρή κάλυψη σχεδόν κάθε πτυχή του σχολικού 

προγράμματος σπουδών και σπουδαστές έχουν μια πολύτιμη μηχανή για 

τη γνώση τους και την ορισμένη εργασία τους. 

7)Η εμφάνιση του γρήγορου Διαδικτύου ήρθε ως σωτήρας ζωής για 

πολλούς στόχους που θα διαρκούσαν ημέρες για να ολοκληρωθούν πριν. 

Η δυνατότητα του Διαδικτύου να αποθηκεύει υλικά, η δυνατότητά του να 

υπολογίζει αμέσως, και οι παγκόσμιες βάσεις δεδομένων εφαρμογής της 

είχαν καταστήσει τους στόχους πολύ ευκολότερους και λιγότερο 

χρονοβόρους σχεδόν σε κάθε βιομηχανία στον πλανή 
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Αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου 

 
 Μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ο καθένας μπορεί να 

προβάλλει την προσωπικότητα που θα ήθελε να έχει και όχι αυτή που 

πραγματικά έχει, δημιουργώντας έτσι αναξιόπιστους και ασταθείς 

δεσμούς φιλίας με άλλους, εντείνοντας αισθήματα όπως η 

ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. 

 Ο απρόσωπος χαρακτήρας του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση εξαπάτησης καταναλωτών και διάπραξης οικονομικών 

εγκλημάτων και αθέμιτων συναλλαγών ενώ υπάρχει πρόσβαση σε 

παράνομο υλικό (τζόγος, πορνογραφία, σατανισμός, παράνομες 

ουσίες και υλικά κ.λπ.) 

 Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου ο αγοραστής μπορεί να 

εξαπατηθεί, πληρώνοντας για ανύπαρκτες υπηρεσίες, αγοράζοντας 

ένα ελαττωματικό ή ‘’αμφίβολο’’ προϊόν ή επειδή μπορεί να 

υποκλαπούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (τραπεζικοί 

λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, ηλικίες, τηλέφωνα, διεύθυνση 

διαμονής, αριθμοί ταυτότητας ) 

 Σο διαδίκτυο δημιουργεί πολλά προβλήματα στην υγεία των χρηστών 

καθώς η προσκόλληση τους σε αυτό, τους έχει οδηγήσει σε πολύωρη 

ενασχόληση με τον Η/Τ, με αποτέλεσμα να αποκτούν προβλήματα 

όρασης και παχυσαρκίας, προβλήματα στην σπονδυλική στήλη και 

στους καρπούς (μυοσκελετικές βλάβες) αλλά και προβλήματα 

ψυχικών διαταραχών (άγχος, κατάθλιψη, αποξένωση, κ.α.) και 

επιθετικής συμπεριφοράς. 
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 Η ελευθερία έκφρασης που προσφέρει η χρήση του διαδικτύου, έχει 

κάνει τους χρήστες πιο αγενείς, επικριτικούς και επιθετικούς 

απέναντι σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει στην κοινωνία, την 

επιστήμη και τον πολιτισμό με τη δουλειά και τα έργα τους, ενώ 

μπορεί να ισοπεδώσει, δυσφημίσει και να στιγματίσει ανθρώπους που 

έχουν κάνει κάποιο μικρό σφάλμα ή λάθος. 

 
 Σο διαδίκτυο προβάλλει ασήμαντα γεγονότα, συχνά πρότυπα 

παραβατικής συμπεριφοράς και πολλές φορές υπερβάλλει, ενώ 

παραβιάζει αρκετές φορές την ιδιωτική ζωή, δίνει δυνατότητες 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης και εύκολα παραπληροφορεί. 

Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την 

παρουσίαση διάφορων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων ή 

ελλιπών πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την 

παραπλάνησή μας. 

 
 Σο διαδίκτυο έχει πλέον γίνει το καθολικό μέσο επικοινωνίας, ο 

παγκόσμιος δίαυλος αμέτρητων πληροφοριών, που με λίγα «κλικ» 

φτάνουν στα μάτια μας και στα αυτιά μας και από εκεί στον 

εγκέφαλό μας, χωρίς καμία διασταύρωση ή έλεγχο αξιοπιστίας. 

Παλαιότερα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης προσέφεραν υλικό 

με την μορφή πληροφοριών και βοηθούσαν την ίδια τη διαδικασία της 

σκέψης. ήμερα το διαδίκτυο υποσκάπτει την ικανότητά μας για 

συγκέντρωση, βαθιά σκέψη και διαλογισμό. 
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 Η ψηφιοποίηση συσκευών όπως η φωτογραφική μηχανή και η 

βιντεοκάμερα αλλά και τα ‘’έξυπνα’’ κινητά έφεραν την παρακμή σε 

επαγγέλματα όπως του φωτογράφου και βιντεολήπτη καθώς πλέον ο 

καθένας μπορεί να δημιουργεί φωτογραφίες ή ταινίες, να τις 

αποθηκεύει στον υπολογιστή του και να τις μοιράζεται ταχύτατα με 

τους φίλους του μέσω των social media του διαδικτύου. 

         
 Οι άνθρωποι αντί να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε 

κάποια δημιουργική δραστηριότητα όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου 

‘’σερφάρουν’’ άσκοπα και αλόγιστα στο διαδίκτυο (π.χ. διαδικτυακά 

παιχνίδια, κοινωνικά δίκτυα, δωμάτια συνομιλίας) εγκαταλείποντας, 

συνήθως, μορφές δημιουργικής απασχόλησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία, μια συνήθεια που την 

αποκτήσαμε με την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και του 

διαδικτύου στη ζωή μας, άρχισε να οδηγεί στην παραποίηση της 

γλώσσας μας. Αντί Ελληνικά, δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα 
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‚greeklish‛, ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, στα οποία 

ο τονισμός και η ορθογραφία δεν είναι σημαντικά. Για παράδειγμα η 

φράση «θα σε δω σε λίγο» αποδίδεται εσφαλμένα «tha se do se ligo». 

 
 Οι διαδικτυακοί χάκερς μπορούν να γίνουν εύκολα απειλή για τους 

χρήστες μέσα από τους ιούς που δημιουργούν και να καταστρέψουν 

τους Η/Τ ή να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και πνευματική 

ιδιοκτησία. 

 

 
 

 

 ύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο σε 

καθημερινή βάση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. σύμφωνα με έρευνές 

του, υψηλά επίπεδα έκθεσης σε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια 

σχετίζονται έντονα με αυξανόμενη επιθετική συμπεριφορά στο 

σχολείο και στο ελεύθερο παιχνίδι και οδηγούν στην 

εγκληματικότητα. 
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Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ομάδα:BULLS

Ξώλιασ Θωμάσ

Παπαγεωργίου Σεραφείμ

Παπακώςτασ Σωτθρησ

Τοποφζη Χριςτίνα 

Παππά Άρτεμισ

 

Σο διαδίκτυο είναι μια τεράςτια πθγι 
πλθροφοριϊν. Προςφζρει γριγορα και εφκολα 
πλοφςιο οπτικοακουςτικό υλικό. Με ζνα κλικ 

μπορείσ να ζχεισ μπροςτά ςτθν οκόνθ ςου 
ςχεδόν όποια πλθροφορία κζλεισ. Κρφβει όμωσ 
και πολλοφσ κινδφνουσ, γι' αυτό πρζπει να είςαι 
πολφ προςεκτικόσ/ι κατά τθν πλοιγθςι ςου ς' 
αυτό. Διάβαςε παρακάτω κάποιεσ οδθγίεσ, για 
να μπορείσ να "ςερφάρεισ" με αςφάλεια ςτο 

Διαδίκτυο.
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Αςφαλισ παρουςίαςθ ςτο διαδίκτυο
1) Σα άτομα που γνωρίηετε ςτο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που 

ιςχυρίηονται ότι είναι. Μπορεί να ςασ λζνε ψζματα για να κερδίςουν 
τθν εμπιςτοςφνθ ςασ.

2) Μθν δίνετε ποτζ τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, οφτε να αποκαλφπτετε 
ςε άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ 
φίλουσ ςασ, τθν οικογζνειά ςασ ι το ςχολείο ςασ.

3) Μθν επιχειρείτε ςυναλλαγζσ μζςω του Διαδικτφου για τθν αγορά 
προϊόντων και μθν δίνετε ςτοιχεία που αφοροφν πιςτωτικζσ κάρτεσ.

4) Μθν χρθςιμοποιείτε άκριτα οποιοδιποτε πρόγραμμα βρίςκετε ςτο 
Διαδίκτυο. Δεν είναι όλα τα προγράμματα αςφαλι, ακόμα και αν 
εμφανίηονται ωσ παιχνίδια.

5) υηθτιςτε με τουσ δαςκάλουσ ςασ, τουσ γονείσ ςασ και με πρόςωπα 
που εμπιςτεφεςτε για τισ δραςτθριότθτεσ ςασ ςτο Διαδίκτυο, 
ιδιαίτερα αν αντιμετωπίςετε οτιδιποτε περίεργο ι αςυνικιςτο.

 

Οδθγίεσ καλισ χριςθσ του διαδικτφου
• Σα μθνφματα Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου και οι

πλθροφορίεσ που αποςτζλλετε με οποιοδιποτε τρόπο ςε
άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου δεν πρζπει:

1) να ςχετίηονται με παράνομεσ πράξεισ.

2) να ζχουν υβριςτικό χαρακτιρα ι διαφθμιςτικι χροιά.

3) να τουσ προςβάλλουν.

• Μθν διακινείτε δικτυακοφσ τόπουσ και γενικότερα
πλθροφορίεσ που:

1) προωκοφν τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά
παιχνίδι.

2) αναφζρονται ςε παραβιάςεισ αςφάλειασ διαφόρων
ςυςτθμάτων.
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• Ελζγχετε προςεκτικά το περιεχόμενο των μθνυμάτων ςασ
για τθν απομάκρυνςθ ιϊν ι άλλων ςτοιχείων που μπορεί
να βλάψουν άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου.

• Χρθςιμοποιείτε υπολογιςτι με λογιςμικό προςταςίασ από
τουσ ιοφσ (antivirus), το οποίο να είναι ενεργό και
ανανεϊνεται αυτόματα με τουσ νζουσ ιοφσ από τον
καταςκευαςτι του.

 

 

Κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο
Σο Διαδίκτυο είναι ζνα δυνατό εργαλείο ςτα χζρια μασ, που
όμωσ αν δεν το χρθςιμοποιοφμε ςωςτά μπορεί να
εμπερικλείει κινδφνουσ.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που ςυνεπάγονται απο τθ χριςθ του
Διαδικτφου είναι:
Ακατάλλθλο Περιεχόμενο
Ανεπικφμθτα Μθνφματα (Spam)
Αποπλάνθςθ (Grooming)
Βίαια Παιχνίδια
Εκιςμόσ (Internet Addiction)
Εκφοβιςμόσ (Cyberbullying)
Επιβλαβείσ υμπεριφορζσ
Ηλεκτρονικόσ Σηόγοσ
Ιοί (Virus)
Παιδικι Πορνογραφία
Παραβίαςθ Ιδιωτικότθτασ
Παραπλθροφόρθςθ (Misinformation)
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Προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων

• Ρωτάμε άτομα που εμπιςτευόμαςτε, εάν ζχουμε 
αμφιβολίεσ. 

• Εγκακιςτοφμε λογιςμικό φιλτραρίςματοσ πλθροφοριϊν ςε 
υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφνται από παιδιά (π.χ. “Safe
Internet” τθσ Αρχισ Σθλεπικοινωνιϊν Κφπρου).

• Εάν κάτι μασ κάνει να νιϊκουμε άβολα ι αμιχανα, 
κλείνουμε το φυλλομετρθτι μασ και το αναφζρουμε 
αμζςωσ ςε κάποιο ενιλικα.

• Ωσ γονείσ ενθμερωνόμαςτε για τα είδθ περιεχομζνου που 
υπάρχουν και ςυηθτάμε με τα παιδιά για το κζμα αυτό.

• Εάν τα παιδιά μασ είναι μικρότερα των 10 ετϊν μια καλι 
πρακτικι κα ιταν να κακόμαςτε μαηί τουσ, όταν αυτά 
χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο.
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http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp;jsessionid=E587DA0C8B769D9AD6233954FE59D64C.node1?pageSize=&pageNo=&trail=SRCH%3A%25CE%259C%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%259B%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BD%3A1002%3Acccat30001&sortMode=&sortOrder=&sortProperty=&parentCategoryId=cccat30001&addFacet=1002%25253Acccat30001
http://el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο
http://el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο
http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/11_________.html
http://www.osarena.net/latest-articles/i-istoria-tou-diadiktiou.html
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