


Εργασία από τη μαθήτρια 
της Α΄ Γυμνασίου: 

Γ. Τσουμάνη



Με την πανδημία έχουμε όλοι μας 
περισσότερη επαφή με το διαδίκτυο.



Οι ενήλικες  δουλεύουν διαδικτυακά……



… και τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση



Το διαδίκτυο μας προσφέρει πολλά :



Επικοινωνία



Γνώσεις και παράλληλα σπουδές



Ψυχαγωγία



Γρήγορες  αγορές



Το διαδίκτυο έχει όμως και πολλές παγίδες και 
πρέπει να είμαστε προσεχτικοί 



Grooming Η διαδικτυακή αποπλάνηση «grooming»
συμβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επαφή
µέσω του διαδικτύου µε ένα παιδί ή έφηβο
προκειμένου να το συναντήσει από κοντά και να
το εκμεταλλευτεί µε πολύ άσχημο τρόπο.



Μια επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος
επιχειρείται όταν κάποιος προσπαθεί
να σας ξεγελάσει, ώστε να
κοινοποιήσετε προσωπικά στοιχεία
στο διαδίκτυο π.χ. τραπεζικούς
λογαριασμούς.

Phishing



Cyberbulling
Μέσω του διαδικτυακού εκφοβισμού μπορεί
κάποιος να προσπαθήσει να προσβάλει, να
ενοχλήσει, να δυσφημίσει, να γελοιοποιήσει,
να εκθέσει αρνητικά, να αποκλείσει κοινωνικά
ή ακόμα και να απειλήσει έναν συνάνθρωπό
του ή ένα παιδί.



Μπορεί να προκύψει με την πολύωρη χρήση του διαδικτύου, όπως οι

διάφορες διαδικτυακές δραστηριότητες (παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων,

ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα). Ένα άτομο που είναι εθισμένο συνήθως

παραμελεί την προσωπική του υγεία, γευματίζει ανθυγιεινά, σταματά τα

αγαπημένα του ενδιαφέροντα, εγκαταλείπει το σχολείο, συγκρούεται

έντονα στο σπίτι με τους γονείς του, έχει μεγάλη ένταση και θυμό.

Υπερβολική ενασχόληση



Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν άπειρες ώρες
μπροστά στον υπολογιστή παίζοντας διαδικτυακά
παιχνίδια, σερφάροντας στο Διαδίκτυο ή ακόμα και
επικοινωνώντας με φίλους τους μέσω του διαδικτύου. Η
πολύωρη ενασχόληση με τα πιο πάνω, οδηγεί πολλές
φορές στην αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο και
στην μείωση της επικοινωνίας με γονείς, με φίλους κλπ.

Αποξένωση



Fake NewsΨευδείς, συχνά εντυπωσιακές,
πληροφορίες που διαδίδονται υπό το
πρόσχημα της είδησης. Αφορούν τη
δημιουργία ιστοσελίδων που έχουν ως
στόχο να παραπλανήσουν τους αναγνώστες,
ώστε να πιστεύετε πως ανήκουν σε έγκυρο
οργανισμό media ή πρόσωπο.



Επικοινωνία

Πληροφόρηση

Ψυχαγωγία

Γρήγορες Αγορές

ΕΠΙΛΕΓΩ

Γνώση

Κάνω 
Block

Ψευδείς 
ειδήσεις 

Υπερβολική 
ενασχόληση

Διαδικτυακός
εκφοβισμός

Αποξένωση

Διαδικτυακή
αποπλάνηση



Για τον λόγο αυτό προστατεύουμε τον 
εαυτό μας και το σύστημά μας!



… με προγράμματα antivirus



Και τηρούμε τον δεκάλογο ασφαλούς πλοήγησης!!!

1. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με μέτρο, διατηρώντας τις ισορροπίες μεταξύ των ωρών που δαπανώ στον 
ψηφιακό κόσμο και τις ασχολίες μου στην πραγματική ζωή.

2. Δεν παίζω παιχνίδια, δεν επισκέπτομαι ιστοσελίδες και δεν χρησιμοποιώ κοινωνικά δίκτυα που είναι 
ακατάλληλα για την ηλικία μου.

3. Δεν επικοινωνώ, δεν αποδέχομαι αιτήματα φιλίας και σε καμία περίπτωση δε δέχομαι να συναντηθώ με 
ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω στην πραγματική ζωή.

4 Ακολουθώ κανόνες καλής συμπεριφοράς και επικοινωνώ με ευγένεια όταν βρίσκομαι στο διαδίκτυο.

5 Χρησιμοποιώ ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και φροντίζω για την υγιεινή των συσκευών μου.

6 Σκέφτομαι πριν κοινοποιήσω οτιδήποτε στο διαδίκτυο και φροντίζω να έχω ένα θετικό ψηφιακό 
αποτύπωμα.

7 Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα και δεν κοινοποιώ προσωπικά δεδομένα άλλων.

8 Δεν πιστεύω οτιδήποτε διαβάζω στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώ την κριτική μου σκέψη.

9 Φροντίζω να μάθω τα εργαλεία με τα οποία μπορώ να καταγγείλω/ μπλοκάρω κάποιον που με 
αναστάτωσε διαδικτυακά και δεν διστάζω να κάνω χρήση αυτών των εργαλείων αν χρειαστεί.

10 Οτιδήποτε σου συμβεί στο διαδίκτυο το λέω αμέσως σε έναν ενήλικα που εμπιστεύομαι.



Πηγές: 
https://saferinternet4kids.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://www.google.com/imghp

https://saferinternet4kids.gr/

