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Αζθάλεια ζηο Γιαδίκησο
Διζηγήζεις για εκπαιδεσηικούς Μέζης Δκπαίδεσζης
ηα πιαίζηα ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε δηαδηθηύνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζαο απνζηέιινπλ ελεκεξσηηθό πιηθό
κε ζέκα “Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν” (έληππν θαη DVD). Σν πιηθό απηό απνζθνπεί ζην λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ηνπο καζεηέο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ
εκπεξηέρεη ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ
Σν πιηθό απηό ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα κηαο 45εο πεξηόδνπ. Γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ζηελ Α’ Λπθείνπ ε πινπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο
Πιεξνθνξηθήο. Γηα ηε Β’ θαη ηε Γ’ ηάμε Λπθείνπ ε πινπνίεζε κπνξεί λα γίλεη δηαζεκαηηθά κέζα
από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθόξσλ καζεκάησλ θαζώο επίζεο ζηα πιαίζηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΓΚ.

Μέρος Α
πδήηεζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν πιηθό πνπ δόζεθε).
Ση είλαη ην Γηαδίθηπν;
Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (e-mail)
πλνκηιία (Chat)
Άκεζα κελύκαηα (Instant Messages)
Μεραλέο αλαδήηεζεο,
Μέρος Β
Πξνβνιή ηνπ DVD / θηικάθη.
Μέρος Γ
πδήηεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ην θηικάθη θαη έληππν πνπ δόζεθε.
Πεξαηηέξσ ζρόιηα θαη πξνβιεκαηηζκνί.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παηδηθή Πνξλνγξαθία
Ύπνπηεο Δκπνξηθέο Ιζηνζειίδεο
Παξαπνηεκέλεο ςεύηηθεο θσηνγξαθίεο
Παηδεξαζηία θαη Chat Rooms
Ραηζηζκόο / Ξελνθνβία / αηαληζκόο / Βία
Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν
Κηλεηά Σειέθσλα θαη παηδηά
Downloading

Πώο πξνζηαηεπόκαζηε από ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ.
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Μέρος Γ
Γραζηηριόηηηα Ι
Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Γιαδικησακός ηόπος για ένα αζθαλέζηερο διαδίκησο
(http://www.saferinternet.gr) νη καζεηέο κπνξνύλ λα δνθηκάζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γύξσ από ηελ
αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.
Σεζη Γλώζεσλ γηα αξράξηνπο, πξνρσξεκέλνπο, πνιύ πξνρσξεκέλνπο.
Δλεξγνπνηήζηε ηνπο πην θάησ ζπλδέζκνπο:

Παηρλίδηα (ηαπξόιεμν, Κξππηόιεμν, Βξεο ηηο δηαθνξέο, Έλσζε ηηο ηειείεο, Λαβύξηλζνο).
Δλεξγνπνηήζηε ηνπο πην θάησ ζπλδέζκνπο:

>> Παηρλίδηα

Γραζηηριόηηηα II
Κάληε κηα θαηαγγειία κέζσ ηεο Τπεξεζίαο SafeWeb (http://www.safeweb.org.cy/)

Χρήζιμες ιζηολίδες
http://www.saferinternet.gr/
http://www.cytanet.com.cy/Services/safe-internet/GR/faq/
http://www.safeweb.org.cy/
http://www.schools.ac.cy/
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