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Καηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ 2013-2014 μη μαζεηέξ ημο 

ημήμαημξ ηεξ Γ΄ ηάλεξ  ημο Τ.Γ.Γ. Γηδηθήξ Αγςγήξ Α΄Βαζμίδαξ – Γηδηθό 

ΓΠΑ.Λ. ζομμεηείπακ με επηηοπία ζημ πνόγναμμα αγςγήξ ογείαξ με ηίηιμ 

«Σενθάνς με αζθάιεηα ζημ Δηαδίθηομ». Οη μαζεηέξ οπό ηεκ επίβιερε ηςκ 

οπεύζοκςκ εθπαηδεοηηθώκ ενγάζηεθακ ηόζμ ζε μμάδεξ όζμ θαη αημμηθά, 

εκεπιάθεζακ δε ζε δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθέξ με ημ δηαδίθηομ, ημ 

νόιμ ημο ζηε ζύγπνμκε δςή, ηα μθέιε θαη ημοξ θηκδύκμοξ πμο ειιμπεύμοκ 

από ημ ζενθάνηζμα μαξ.  

Πημ ζογθεθνημέκα πναγμαημπμηήζαμε ζοκζεηηθή δναζηενηόηεηα με 

βάζε ηηξ ακανηεμέκεξ αθίζεξ ζημκ θόμβμ Αζθαιμύξ Δηαδηθηύμο  

Saferinternet.gr  θαηά ηεκ μπμία ζοδεηήζαμε ζέμαηα αλημπηζηίαξ, αζθαιμύξ 

πιμήγεζεξ θαη ζςζηήξ ζομπενηθμνάξ (netiquette) ζημ Δηαδίθηομ. Καηά ηε 

ζοδήηεζε δηαπηζηώζαμε όηη μη μαζεηέξ έδεηπκακ μεγάιμ εκδηαθένμκ γηα ημ 

facebook όμςξ, αθεκόξ αγκμμύζακ ηε ιεηημονγία ημο θαη αθεηένμο – 

βαζηζμέκμη ζε όζα άθμογακ από άιιμοξ ζοκμμηιήθμοξ ημοξ ή ζογγεκείξ – 

είπακ ζμβανέξ πανακμήζεηξ ζπεηηθά με αοηό. Τμ γεγμκόξ αλημπμηήζεθε 

παηδαγςγηθά θαη μνγακώζεθε βηςμαηηθό ενγαζηήνημ με ζέμα ημ FB, όπμο 

πανμοζηάζηεθε ε ιεηημονγία ημο FB θαη ηέζεθακ ενςηήμαηα ζπεηηθά με ηεκ 

αζθάιεηα ηςκ δεδμμέκςκ, ηε δοκαηόηεηα δηαγναθήξ ημοξ, ηε πνεμαημδόηεζή 

ημο θ.ιπ.   

Με αθμνμή ημκ εμνηαζμό ηεξ Παγθόζμηαξ Ημέναξ Αζθαιμύξ 

Πιμήγεζεξ ζημ δηαδίθηομ ζηηξ 11 Φεβνμοανίμο 2014 μη μαζεηέξ με μεγάιε 

πνμζομία πνμεημίμαζακ έκα ενςηεμαημιόγημ, ημ μπμίμ δηέκεημακ μη ίδημη ζε 

όιμοξ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ, θαζώξ επίζεξ θαη έκα εκεμενςηηθό θοιιάδημ με 

ηηξ δέθα πημ ζεμακηηθέξ ζομβμοιέξ, πνμθεημέκμο κα είκαη αζθαιείξ ζηε 

δηαδηθηοαθή ημοξ πιμήγεζε. Τμ θοιιάδημ αοηό απμηέιεζε απμθύεμα ηςκ  

ζοδεηήζεςκ ηεξ ζςζηήξ πνήζεξ  ημο Δηαδηθηύμο με ημοξ μαζεηέξ μαξ μέζα 

ζηεκ ηάλε. Οη ίδημη πήνακ ηηξ απακηήζεηξ θαη ηηξ επελενγάζηεθακ με ειεύζενμ 

ιμγηζμηθό πνμθεημέκμο κα ελάγμοκ ζομπενάζμαηα. Τα απμηειέζμαηα ήηακ 

πμιύ ζεμακηηθά, θαζώξ μη πενηζζόηενμη από ημοξ ενςηεζέκηεξ απάκηεζακ 

όηη έπμοκ οπμιμγηζηή ζημ ζπίηη ημοξ (79%), εκώ ημ 64% από αοημύξ έπμοκ 

ζύκδεζε ζημ δηαδίθηομ. Όζμκ αθμνά ηηξ ώνεξ πνήζεξ ημο δηαδηθηύμο μη 

πενηζζόηενμη εμθακίζηεθακ εγθναηείξ θαη ζενθάνμοκ 1-2 ώνεξ ηεκ εμένα, 

άνα δεκ μπμνμύμε κα μηιήζμομε γηα ελάνηεζε από ημ δηαδίθηομ. Ο θύνημξ 

ιόγμξ γηα ημκ μπμίμ μη ζομμαζεηέξ μαξ πνεζημμπμημύκ ημ δηαδίθηομ είκαη θαηά 

θύνημ ιόγμ ηα παηπκίδηα πμο δηαηίζεκηαη on line (44%). Αθμιμοζεί ημ 

facebook με μεγάιμ επίζεξ πμζμζηό (37%). Αοηό όμςξ πμο εμθακίδεηαη 

ακεζοπεηηθό είκαη ημ γεγμκόξ όηη μη ενςηεζέκηεξ δεκ γκςνίδμοκ όιμοξ ημοξ 

δηαδηθηοαθμύξ ημοξ θίιμοξ (49%). Γπίζεξ ακεζοπεηηθό είκαη ημ γεγμκόξ όηη μη 

πενηζζόηενμη ζομμαζεηέξ μαξ έπμοκ δώζεη πνμζςπηθά ημοξ δεδμμέκα ζε 

άημμα πμο γκώνηζακ μέζς δηαδηθηύμο (85%).Τέιμξ, όζμκ αθμνά ηηξ 



ενςηήζεηξ πμο αθμνμύζακ ηεκ αζθάιεηα θαη ημοξ θηκδύκμοξ ημο δηαδηθηύμο μη 

ζομμαζεηέξ μαξ εμθακίδμκηαη εκεμενςμέκμη γηα ηοπόκ θηκδύκμοξ με ημοξ 

μπμίμοξ μπμνεί κα βνεζμύκ ακηημέηςπμη, εκώ θύνηα πεγή πιενμθόνεζεξ θαη 

εκεμένςζήξ ημοξ είκαη ημ ζπμιείμ.  

Πανάιιεια μη ζομμεηέπμκηεξ απέδςζακ θαιιηηεπκηθά ηόζμ ηεκ ζεηηθή 

πιεονά ημο δηαδηθηύμο     

 
 θαη ημο facebook, όζμ θαη ηεκ επηθηκδοκόηεηα ημο δηαδηθηύμο. 

 
Καζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηελαγςγήξ ημο πνμγνάμμαημξ εκζαννύκαμε 

ημοξ μαζεηέξ ζε ζοδεηήζεηξ ζπεηηθά με ηεκ ζςζηή πνήζε ηςκ οπενεζηώκ ημο 

Δηαδηθηύμο εκώ, γηα λεθμύναζε – εμπέδςζε αλημπμηήζεθε ημ on-line παηπκίδη 



ημο Γιιεκηθμύ Κόμβμο Αζθαιμύξ Δηαδηθηύμο Saferinternet.gr 

«Ικηενκεημδάζμξ».  

Οη δνάζεηξ όμςξ δεκ ζηαμάηεζακ εδώ. Τεκ Τεηάνηε 30Απνηιίμηο 0 

2014 είπαμε ηεκ ηημή κα επηζθεθζμύκ ζηειέπε από ημ Κέκηνμ Πνόιερεξ 

«Όαζηξ» με ζθμπό κα εκεμενώζμοκ ημοξ μαζεηέξ ημο πνμγνάμμαημξ μαξ, 

αιιά θαη ημοξ ηειεηόθμηημοξ ημο ζπμιείμο μαξ γηα ζέμαηα ζπεηηθά με ημ 

Δηαδίθηομ. Σοδεηήζεθακ εηδηθά ζέμαηα ζπεηηθά με ηεκ αζθαιή πνήζε πμιιώκ 

οπενεζηώκ ημο Δηαδηθηύμο  (FaceBook, Skype, θ.ι.π.) θαη γεκηθόηενα ζέμαηα 

ζςζηήξ πνήζεξ ημο οπμιμγηζηή. Τμκίζηεθε έκημκα ε ζεμαζία ημο κα μεκ 

έπμομε ημκ ειεθηνμκηθό μαξ οπμιμγηζηή ζημ δςμάηηό μαξ θαζώξ θαη όηη ε 

εκαζπόιεζε με ημκ οπμιμγηζηή ζα πνέπεη κα βνίζθεηαη παμειά ζηε ιίζηα ηςκ 

θαζεμενηκώκ μαξ δναζηενημηήηςκ ( μεηά από ηα μαζήμαηά μαξ, ηεκ άζιεζε, 

ηεκ δηαπνμζςπηθή ζπέζε με θίιμοξ, άιιεξ δεμημονγηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

θ.ι.π.). 

Ακηηιαμβακόμεκμη ηεκ αολακόμεκε ηάζε ηςκ μαζεηώκ κα ένπμκηαη ζε 

επαθή με πμιιέξ οπενεζίεξ ημο Δηαδηθηύμο, ηεκ αδοκαμία πμιιώκ γμκέςκ κα 

πανέπμοκ ελεηδηθεομέκε γκώζε πνμξ ηα παηδηά ημοξ  πηζηεύμομε βαζηά ζημ 

ζεμακηηθό νόιμ πμο θαιείηαη κα δηαδναμαηίζεη ημ Σπμιείμ ζημκ ημμέα ηεξ 

εκεμένςζεξ ηςκ μαζεηώκ, ηεξ οπμζηήνηλεξ ηςκ γμκέςκ θαη ηεξ πνόιερεξ. 

 

 


