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Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο – Δειγμαηικό ζσέδιο μαθήμαηορ για μαθηηέρ  
 Δ - Ε΄- Ση΄ ηάξηρ Δημοηικού Σσολείος 

 
Διδακηικοί Σηόσοι: 
Οη καζεηέο λα: 
1. Αλαθέξνπλ ηηο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. 
2. Πεξηγξάθνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ θπξηόηεξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 
3. Πεξηγξάθνπλ θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απξόζεθηε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 
4. Δηζεγεζνύλ ηξόπνπο πξνζηαζίαο από ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απξόζεθηε ή 

ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 
Πποηεινόμενερ Δπαζηηπιόηηηερ: 
1. Τν κάζεκα μεθηλά κε ζπδήηεζε γύξσ από ην Γηαδίθηπν κε ζθνπό λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

πθηζηάκελεο γλώζεηο ησλ παηδηώλ.   

2. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο Γηαδίθηπν – Τη κπνξεί λα θάλεη γηα ζέλα;  
Υηνζεηώληαο ηε ζέζε όηη πνιινί καζεηέο απηώλ ησλ ειηθηώλ αθόκα δε γλσξίδνπλ πνιιά γηα ην 
Γηαδίθηπν, ζηόρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα γλσξίζνπλ όζα παηδηά δελ μέξνπλ ζρεηηθέο έλλνηεο θαη 
λα ελεκεξσζνύλ γηα ηε ρξεζηκόηεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηνλ άλζξσπν νη δηάθνξεο ππεξεζίεο 
ηνπ δηαδηθηύνπ όηαλ απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσζηά.  Σηελ παξνπζίαζε γίλεηαη αλαθνξά κε ρξήζε 
ζρεηηθώλ screenshots ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (αλαθνξά ζε ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο, ηζηνζειίδα 
κε κεραλή αλαδήηεζεο, ηζηνζειίδα κε παηγλίδηα,  θαη εκπνξηθή ηζηνζειίδα γηα on-line αγνξέο), ηελ 
ππεξεζία Ηιεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ,  ηελ ππεξεζία αληαιιαγήο Άκεζσλ Μελπκάησλ (Instant 
Messages) θαη ηελ ππεξεζία Σπλνκηιηώλ (Chat). 

3. Αθνινπζεί ζπδήηεζε πνπ ζθνπό έρεη λα αλαδείμεη ηηο απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ηεο ζσζηήο 
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε βαζηδόκελνο ζηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνβάιινληαη ζηελ παξνπζίαζε, ηε ζρεηηθή αθίζα θαη ηηο πην θάησ επεμεγεκαηηθέο 
ζεκεηώζεηο: 

 Τν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν Η.Υ πνπ ελώλεη ππνινγηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα λα 
αληαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο δεδνκέλα.  Τν Γηαδίθηπν δε ζηεγάδεηαη θάπνπ θαη δελ πεξηέρεη ην 
ίδην πιεξνθνξίεο.  Απιώο είλαη ην κεηαθνξηθό κέζν γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλεο ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο. 

 Σε θάζε ρώξα ππάξρνπλ εηαηξείεο ή νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ πνπ δηαζέηνπλ 
ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη δεκηνπξγνύλ ηα δηθά ηνπο δίθηπα γηα λα πξνζθέξνπλ 
ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο γηα ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο.  Μεγάιεο 
επηρεηξήζεηο θαη ηδξύκαηα όπσο ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ δηθέο ηνπο κόληκεο γξακκέο ζύλδεζεο 
κε ην Γηαδίθηπν. 

 Κάζε έλα από απηά ηα δίθηπα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηνπ θαη είλαη ην ίδην ππεύζπλν γηα ην 
είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δηαθηλεί, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο ηνπ θαη ηε 
δηαρείξηζή ηνπ. 

 Τν Γηαδίθηπν απνηειείηαη από δηάθνξεο ππεξεζίεο: 
1. Υπεξεζία Παγθόζκηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Ιζηνύ (World Wide Web): επηηξέπεη ηελ πινήγεζε 

ηνπ ρξήζηε ζε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, όπσο θείκελν, εηθόλεο, ήρν θαη 
βίληεν. 

2. Υπεξεζία Ηιεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ (Δmail): επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη 
επηζύλαςε ζε απηά θάζε είδνπο αξρείσλ. 

3. Υπεξεζία Άκεζσλ Μελπκάησλ (Instant Messages): επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 
θεηκέλνπ, θσλήο θαη εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ πρ 
ην Msn Messenger ή ην Yahoo Messenger. 
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4. Υπεξεζία Σπλνκηιηώλ (Chat): επηηξέπεη ηε ζπλνκηιία κε άιινπο ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν θαη ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε έλα δίθηπν δηαθνκηζηώλ ζπδεηήζεσλ (IRC Servers) 
όπνπ θηινμελνύληαη ηα δηάθνξα δσκάηηα ζπλνκηιηώλ (chat rooms). 

4. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε πξνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ DVD πνπ ζαο απνζηάιεθε 

5. Με αθνξκή ην θηικάθη ζρνιηάδνπκε πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ θξύβνληαη ζε έλα δσκάηην 
ζπλνκηιίαο.  Μπνξνύκε λα επηθεληξσζνύκε ζηα εμήο ζεκεία: 
 Όηαλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν θαη θπξίσο ηα δσκάηηα 

ζπλνκηιίαο δηαηξέρνπλ θίλδπλν επηθνηλσλίαο κε δηαδηθηπαθνύο δηαθζνξείο. 

 Οη δηαδηθηπαθνί δηαθζνξείο θξύβνληαη πίζσ από ηελ αλσλπκία θαη πξνζπαζνύλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ζηαδηαθά ζρέζεηο νηθεηόηεηαο κε άπεηξα θαη λεαξά άηνκα (θπξίσο λεαξνύο 
έθεβνπο ζην ζηάδην ηεο εθεβηθήο επαλάζηαζήο ηνπο) κε ζηόρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

 Δπελδύνπλ πνιύ ρξόλν γηα λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, γλσξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ 
παηδηώλ πνπ παξελνρινύλ, αθνύλ θαη κνηξάδνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηνπο απνζηέιινπλ 
αθόκα θαη δώξα θαη ζηαδηαθά εηζάγνπλ ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ή 
πξνβάιινπλ ζεμνπαιηθά αθαηάιιειν πιηθό. 

 Τειηθόο ζηόρνο ηνπο είλαη λα απνζπάζνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ παηδηώλ (νλόκαηα, 
δηεπζύλζεηο, ηειέθσλα) θαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά είηε ηειεθσληθή ή 
θαηά πξόζσπν. 

6. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί γεληθά ε απξόζεθηε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηύνπ.  Παξάιιεια κπνξεί λα γίλεηαη αληηπαξαβνιή κε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ όπσο 
απηή παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρηθή παξνπζίαζε.  Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην 
θάησ πιεξνθνξίεο γηα λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο παγίδεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.  
 Αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο / εηθόλεο / θηικάθηα ζηνλ Παγθόζκην ηζηό, ηδηαίηεξα αλ γίλεηαη κε 

πξνζεθηηθή ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο κπνξεί λα βξεζνύκε κπξνζηά 
ζε: 
1. Αθαηάιιειν, βίαην, ξαηζηζηηθό ή άιιν πξνζβιεηηθό πιηθό.  Τν δηαδίθηπν πεξηέρεη θαη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη σθέιηκεο γηα ηα παηδηά όπσο πνξλνγξαθηθό πιηθό, 
παηδεξαζηία, βίαηα παηγλίδηα, ξαηζηζηηθά ζρόιηα θαη απόςεηο, ζαηαληζκόο ή άιιν 
αθαηάιιειν πιηθό. 

2. Παξαπιαλεηηθέο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο.  Τν γεγνλόο όηη ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 
εθδώζεη κηα ηζηνζειίδα ρσξίο λα ππνζηεί έιεγρν γηα ηελ νξζόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ζε απηή δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν πνιιέο πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν λα είλαη 
αλαμηόπηζηεο, ιαλζαζκέλεο ή παξαπιαλεηηθέο ή κέξνο θαινζηεκέλεο πξνπαγάλδαο π.ρ. 
ηζηνζειίδεο ςεπδνθξάηνπο. 

 Καηά ηελ αγνξά πξντόλησλ από κηα εκπνξηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα ππάξμεη ν θίλδπλνο απάηεο 
κε ηελ ππνθινπή πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκό ηεο 
πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο. 

 Καηά ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί: 
1. Να καο απνζηαιεί εζειεκέλα ή άζεια θάπνηνο ηόο πνπ λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ 

ειεθηξνληθό καο ππνινγηζηή. 
2. Αλ ε ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε πέζεη ζε ρέξηα ηξίησλ, λα καο απνζηέιινληαη ελνριεηηθά 

κελύκαηα παξά ηε ζέιεζή καο (δηαθεκηζηηθά ή άιια). 

7. Τέινο πξνθαινύκε ηνπο καζεηέο λα εηζεγεζνύλ πηζαλνύο ηξόπνπο πξνζηαζίαο από ηνπο θηλδύλνπο 
ηνπ Γηαδηθηύνπ.  Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νη καζεηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
θώδηθα ζσζηήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη ζην ζπίηη παξόκνην κε ηνλ θώδηθα 
πνπ αθνινπζεί θαη λα ηνλ θνιιήζνπλ ζε πεξίνπηε ζέζε ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη ην ζπίηη ηνπο: 
 Δξεπλώ θαη καζαίλσ πνηνο έθηηαμε κηα ηζηνζειίδα γηα λα θαηαιάβσ γηα πνην ζθνπό ηελ έθηηαμε 

θαη αλ έρεη ηα πξνζόληα λα κηιήζεη γηα απηά πνπ γξάθεη ζε απηήλ. 
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 Σπγθξίλσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κάδεςα από ην Γηαδίθηπν κε πιεξνθνξίεο πνπ βξήθα ζε άιιεο 
πεγέο όπσο βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο γηα λα δσ αλ ζπκθσλνύλ. 

 Όηαλ ςάρλσ πιεξνθνξίεο ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο δεηώ ηε βνήζεηα θάπνηνπ κεγάινπ (ησλ 
γνληώλ κνπ, ηεο δαζθάιαο κνπ) γηα λα δηαιέμνπκε ηηο ζσζηέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζσ. 

 Δλεκεξώλσ θάπνην ελήιηθα ακέζσο αλ θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζην Γηαδίθηπν κε θάλεη λα ληώζσ 
άβνια ή λα θνβεζώ. 

 Αλ εληνπίζσ θαηά ιάζνο κηα ηζηνζειίδα κε αθαηάιιειν πιηθό θσλάδσ ηε δαζθάια κνπ ή ηνπο 
γνλείο κνπ γηα λα ηελ θαηαγγείινπκε ζηελ ππεξεζία Safeweb (www.safeweb.org.cy).  

 Πνηέ δε δίλσ ηα ζηνηρεία κνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ζε θαλέλα ζην Γηαδίθηπν (όλνκα, επίζεην, 
ειηθία, θύιν, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, θσηνγξαθίεο) 

 Φξεζηκνπνηώ ςεπδώλπκν πνπ δε θαλεξώλεη ην θύιν κνπ, ηελ ειηθία κνπ ή άιια ζηνηρεία γηα 
κέλα. 

 Πνηέ δε ζπκπιεξώλσ ειεθηξνληθέο θόξκεο κε πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία έζησ θαη αλ είλαη 
απαξαίηεην γηα λα κπνξέζσ λα ζπκκεηάζρσ ζε θάηη πνπ κνπ αξέζεη ζην Γηαδίθηπν πρ. λα 
ςεθίζσ ζε έλα δηαγσληζκό γηα ηνλ αγαπεκέλν κνπ ηξαγνπδηζηή, λα ζπκκεηάζρσ ζε κηα 
θιήξσζε κε δώξα θιπ. 

 Πνηέ δελ απαληώ ζε άκεζα κελύκαηα ή κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ κνπ 
απνζηέιινπλ άγλσζηα άηνκα. 

 Απνθεύγσ λα επηζθέπηνκαη ύπνπηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο.  Αλ απνθαζίζσ λα επηζθεθζώ θάπνην 
ην δηαιέγσ κε ηε βνήζεηα ησλ γνληώλ κνπ αθνύ παξαθνινπζήζνπκε ην είδνο ησλ ζπδεηήζεσλ 
πνπ γίλνληαη ζε απηό. Πξνζέρσ λα είλαη θαιά ειεγρόκελν θαη λα θηηάρηεθε εηδηθά γηα παηδηά.  

 Γε ρξεζηκνπνηώ ηηο πξνζσπηθέο πεξηνρέο ηνπ δσκαηίνπ ζπλνκηιίαο γηα λα ζπδεηήζσ κπζηηθά 
κε άιιν ρξήζηε ηνπ δσκαηίνπ. 

 Σηακαηώ λα επηθνηλσλώ κε θάπνηνλ πνπ γλώξηζα ζην Γηαδίθηπν αλ απηόο αξρίζεη λα θάλεη 
πξνζσπηθέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν, δεηά λα κηιήζνπκε ηειεθσληθά 
ή λα ζπλαληεζνύκε, ή ζέιεη λα κνπ θάλεη δώξα. 

 Αγνξάδσ πξντόληα κόλν κε άδεηα ησλ γνληώλ κνπ θαη κόλν από ζνβαξά ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

8. Δπέθηαζε:  Οη καζεηέο κπνξεί λα επηζθεθζνύλ επηιεθηηθά ηηο πην θάησ ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ 
ρξήζηκν πιηθό (νδεγίεο, posters θαη παηρλίδηα) γηα ζέκαηα αζθάιεηαο δηαδηθηύνπ: 

 http://www.schools.ac.cy/safety_manual.html   
Σε απηή ηελ ηζηνζειίδα κπνξείηε: 
1. Να πξνβάιεηε ζηνπο καζεηέο ζαο ηε Βηληενπαξνπζίαζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ ζην 

Γηαδίθηπν ηεο Microsoft. 
2. Να θαηεβάζεηε ζε κνξθή pdf ηνλ Οδεγό Αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ ζην Γηαδίθηπν ηεο 

Microsoft. 

 www.saferinternet.gr 
Σηελ επηινγή κηθξνί κπνξείηε: 
1. Να πξνθαιέζεηε ηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο παίδνληαο ην Τεζη Γλώζεσλ 

(http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=82) 
2. Να επηζθεθζείηε ην Παδάξη θαη λα θαηεβάζεηε ζρεηηθέο Αθίζεο γηα ηελ πηλαθίδα ηεο ηάμεο 

ζαο (http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=79). 
Σηελ επηινγή κεγάινη κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηα ζρεηηθά παηρλίδηα 
(http://www.saferinternet.gr/Default.aspx?tabid=66#Games)  

 www.safeweb.org.cy 
Σε απηή ηελ ηζηνζειίδα κπνξείηε λα δείμεηε ζηνπο καζεηέο ζαο πώο κπνξνύλ λα θαηαγγείινπλ 
κηα ηζηνζειίδα κε αθαηάιιειν πιηθό. 
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