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Στοιχεία  Προγράμματος  Σχολικών Επισκέψεων  

  Μάρτιος 2012 - Μάιος 2012:  30 σχολεία, 850 μαθητές (πιλοτική εφαρμογή) 

  Οκτώβριος 2012 - Μάιος 2013: αναμένονται  60 σχολεία,  1.500 μαθητές 

 

workshops.minedu.gov.gr 

  Διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών 

  Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου 

 



Συνοπτική περιγραφή προγράμματος 

workshops.minedu.gov.gr 

– Ιστορική αναδρομή: η εξέλιξη των υπολογιστών και οι απαρχές του Διαδικτύου 

– Τι είναι το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός 

– Διαδίκτυο και Μάθηση, Επικοινωνία, Πληροφόρηση, Ψυχαγωγία 

– Κοινωνική Δικτύωση 

– Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

– Κακόβουλο λογισμικό 

– Προστασία της ιδιωτικότητας 

– Εγκυρότητα της πληροφορίας 

– Σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία 

– Ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber bullying) 

– Εξάρτηση από το Διαδίκτυο 

– Εργονομία 

  



 

  

Διαδίκτυο και Πληροφόρηση 

  Αναζήτηση πληροφοριών μέσω των μηχανών αναζήτησης 

  Αναζήτηση οδηγιών και εικονικές περιηγήσεις σε διάφορα μέρη 

  Εικονικές ξεναγήσεις σε μουσεία ανά τον κόσμο 

  Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μέσω της Βικιπαίδειας 

  Ειδησεογραφικές, επιστημονικές, αθλητικές ιστοσελίδες 

 



 

  

Διαδίκτυο και Εκπαίδευση 

 Ψηφιακό σχολείο, digitalschool.minedu.gov.gr  

 

 Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη, www.e-yliko.gr  

  Μαθητική Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, students.sch.gr 

  Ηλεκτρονική Μάθηση  

    Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, www.eap.gr 

    Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

 

 Εκπαιδευτική Τηλεόραση www.edutv.gr  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
students.sch.gr
students.sch.gr
http://www.eap.gr/
http://www.edutv.gr/


 

  

Κοινωνική Δικτύωση 

  Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ δημοφιλή σε όλους τους μαθητές 

  Οι μαθητές κάτω των 13 ετών δημιουργούν προφίλ δηλώνοντας ψεύτικη 
ηλικία 
  Αρκετοί μαθητές γνωρίζουν τις ρυθμίσεις τις σχετικές με την 
ιδιωτικότητα 

   Ελάχιστοι ρυθμίζουν την επιλογή ώστε να μην είναι δυνατή η ανεύρεση 
του προφίλ τους μέσω των μηχανών αναζήτησης 

   Με ευκολία αναρτούν φωτογραφίες και δηλώνουν που είναι, τι κάνουν 
και με ποιους 

  Με μόνο κριτήριο τη φωτογραφία και τα ενδιαφέροντα απορρίπτουν 
αιτήματα φιλίας 

  Κίνδυνος αποπλάνησης μέσω Διαδικτύου (grooming) 



 

  

Κίνδυνοι Διαδικτύου  (1/2) 

  Προστασία από κακόβουλο λογισμικό (δυσάρεστη εμπειρία εκτέλεσης 
δούρειου ίππου, farmLand.exe) 

  Σεβασμός στην πνευματική δημιουργία 

  Ανεπιθύμητη αλληλογραφία 

  Προστασία των προσωπικών δεδομένων 

  Υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων και μηνύματα phishing 
Το παράδειγμα της τράπεζας 



 

  

Κίνδυνοι Διαδικτύου  (2/2) 

  Βάλε τέλος στην  ηλεκτρονική παρενόχληση! 

  Εσύ σε ποιον κόσμο ζεις; Το φαινόμενο της εξάρτησης από το Διαδίκτυο. 

  Πού να ζητήσεις βοήθεια! Γραμμή βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 

  Απόφυγε φυσικές παθήσεις σε μάτια, χέρια, μέση! Σωστή στάση του 
σώματος και συχνά διαλείμματα. 
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Ενημερωτικό  Φυλλάδιο  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 

 
Επικοινωνία:     e-yliko@minedu.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.e-yliko.gr 
        workshops.minedu.gov.gr   
 

http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/

