
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ  

ΤΟΥ2ΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



Ερευνητικά Ερωτήματα: 

1. Τι είναι το Διαδίκτυο και ποιες δυνατότητες μας προσφέρει ; 
2. Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από την κακή ή υπερβολική χρήση 

του Διαδικτύου. 
3. Σε ποιούς τομείς  της ανθρώπινης  ζωής επιδρά το 

Διαδίκτυο. 
4. Υπάρχουν ακραίες καταστάσεις που βιώνουν συνάνθρωποί 

μας εξαιτίας του Διαδικτύου; 
5. Μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους και να 

χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το Διαδίκτυο; Αν πέσουμε 
θύματα τι πρέπει να κάνουμε; 

6. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους να 
αποφύγουν τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια το Διαδίκτυο και να αντιδράσουν αν πέσουν 
θύματα. 



 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο - Συλλογή  πληροφοριών  
από ιστοσελίδες στο  Διαδίκτυο  

 Αναζήτηση  στα σχολικά Βιβλία Πληροφορικής 
 Παρακολούθηση video με θέμα την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο 
 Συζήτηση – Ανταλλαγή ιδεών 
 Μοίρασμα ερωτηματολογίων 
 Συνέντευξη 
 Ζωγραφική 

Μέθοδοι 



Για την πραγματοποίηση της Ερευνητικής Εργασίας:  
Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες . Κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει 
μια ενότητα σχετική με το θέμα της Ερευνητικής μας Εργασίας: 
1. Διαδίκτυο. Οι δυνατότητες του Διαδικτύου. Οι βλαβερές 

επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου στον 
ανθρώπινο οργανισμό (Φυσικές Παθήσεις).  

2. Κυβερνοεκφοβισμός  
3. Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, 

πνευματικά δικαιώματα, hackers. Κακόβουλο Λογισμικό   
καιπροστασία από αυτό.  

4. Ψυχολογικές επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση του 
Διαδικτύου. Εθισμός στο Διαδίκτυο και ειδικά στα Διαδικτυακά 
Παιχνίδια . 

 
 

Μέθοδοι 



Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσμιο  
Σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων   
υπολογιστών, θα μπορούσαμε να πούμε  ότι είναι  
ένα ΥΠΕΡΔΙΚΤΥΟ. 
Η διασύνδεση των δικτύων γίνεται με τη βοήθεια 
διαφόρων πρωτοκόλλων,  δηλαδή κανόνων 
επικοινωνίας, για το υλικό  (τους  υπολογιστές  
κ.λ.π. ) και το λογισμικό (τα  προγράμματα),  που  
χρησιμοποιούνται για τη  Διασύνδεση. 



Οι άνθρωποι μέσω του Διαδικτύου μπορούν να 
διασκεδάσουν, να παίξουν,  να βρουν πληροφορίες,να 
κάνουν καινούριες γνωριμίες. 
Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σε πραγματικό χρόνο για 
όλες τις εξελίξεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη πάνω 
σε θέματα: πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά κ.ά. 
Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να δημιουργεί έναν 
εικονικό «κόσμο» όπου παύουν να υπάρχουν οι κοινωνικές 
και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν στον 
πραγματικό κόσμο. 
 

Πλεονεκτήματα της χρήσης του 
Διαδικτύου 



Η ηλεκτρονική δομή των βιβλίων που 
διατίθενται στο Διαδίκτυο δίνει στον 
αναγνώστη τους τη δυνατότητα να ανακτήσει 
εύκολα και γρήγορα 
λέξεις,παραγράφους,κεφάλαια κ.ά.,  με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. 
Επομένως, ο αναγνώστης μπορεί κάθε ώρα 
και στιγμή να εντοπίζει τα τμήματα εκείνα 
που τον ενδιαφέρουν. 



Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν τα εικονικά τους προφίλ και να 
αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών, με τις οποίες μπορούν 
να επικοινωνούν μέσω μιας ιστοσελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης .  
Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης παγκοσμίως είναι το Facebook, το Twitter 
και το Instagram. 
Τα ιστολόγια (Blog) είναι ιστοσελίδες που μπορούμε  
εύκολα και δωρεάν να δημιουργήσουμε  και να 
διαχειριζόμαστε και όπου άλλοι χρήστες μπορούν να 
προσθέτουν τα δικά τους σχόλια.  
 



Φυσικές Παθήσεις 
Κακόβουλο Λογισμικό  
Παραπληροφόρηση (Misinformation) 
ΑκατάλληλοΠεριεχόμενο 
Βίαια Παιχνίδια  
Εθισμός (Internet Addiction) 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying)  
Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam) 
Ηλεκτρονικό Έγκλημα -Παραβίαση Ιδιωτικότητας 



Κυριότερες Αρνητικές επιδράσεις στη φυσική 
κατάσταση του χρήστη , λόγωτης υπερβολικής χρήσης 
του Διαδικτύου: 
•Διατροφικές διαταραχές 
•Διαταραχές ύπνου 
•Μυοσκελετικές παθήσεις 
•Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα 
•Παχυσαρκία-Νευρική ανορεξία 
•Προβλήματα όρασης 
•Ημικρανίες 
•Παραμέληση προσωπικής υγιεινής 
 



 Είναι προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
(Η/Υ) που δημιουργούνται με σκοπό να 
προκαλέσουν ζημιά σε Η/Υ ή να εισχωρήσουν 
σε ένα Η/Υ για την υποκλοπή, αλλοίωση ή 
διαγραφή δεδομένων και προγραμμάτων.  

 Το κακόβουλο λογισμικό διακρίνεται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες:Ιούς, (viruses), σκουλήκια 
(worms) και Δούρειους ίππους (Trojan Horses). 

 Ο κύριος τρόπος διάδοσης των ιών σήμερα 
είναι  μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.  

 



Απάτες μέσω του Διαδικτύου  
 
Cracking και Ηacking  
Οικονομικά Εγκλήματα (π.χ. Πιστωτικες Κάρτες) 
Πειρατεία λογισμικού  - Κλοπή Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 
Παιδικη Πορνογραφία 
Διακινηση Ναρκωτικών μέσω Διαδικτύου 
 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα 



Υπάρχουν κακόβουλα άτομα που εισβάλουν, 
παρά τη θέληση μας, στο σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή μας, μέσω του Διαδικτύου. 
Σκοπός τουςείναι να αλλοιώσουν, να 
διαγράψουν ή να υποκλέψουν τις εργασίες μας.  



Έχει σκοπό την απόσπαση προσωπικών 
πληροφοριών του θύματος, όπως τον αριθμό 
της πιστωτικής του κάρτας, κωδικούς  
πρόσβασης , για να χρησιμοποιηθούν 
παράνομα σε βάρος του θύματος.  
Οι επιθέσεις αυτές γίνονται με διάφορους 
τρόπους και μεθόδους όπως αποστολή ενός e-
mail με παραπλανητικό περιεχόμενο. 



Η δημιουργία παράνομων αντιγράφων ενός 
προγράμματος και η χρήση τους. 
Η παράνομη εγκατάσταση προγραμμάτων 
χωρίς την άδεια του δημιουργού. 
Η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεση 
αντιγράφων προγραμμάτων με κίνητρο το 
οικονομικό όφελος (παρά τη θέληση των 
δημιουργών τους). 
  
 



Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας 
διευκολύνει την αναπαραγωγή αρχείων 
πολυμέσων (ήχου και εικόνας κ.λ.π) και την 
μετάδοσή τους μέσω Internet. 
Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των περιστατικών 
κλοπής της  πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 H  αναπαραγωγή και του μεγαλύτερου αρχείου 
δε διαρκεί πάνω από λίγα λεπτά και το κόστος για 
τον παραβάτη είναι συνήθως μηδενικό. 



Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι ένας εύκολος 
τρόπος ψυχαγωγίας, αλλά κρύβουν πολλές 
παγίδες.  
Τα πιο δημοφιλή είναι τα παιχνίδια δράσης, τα 
παιχνίδια ρόλων και τα παιχνίδια στρατηγικής.  
Ένας μεγάλος αριθμός μελετών παρουσιάζει 
στοιχεία που συνδέουν το παίξιμο βίαιων 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών με την αύξηση της 
επιθετικής συμπεριφοράς στα παιδιά, 
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα 



Πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές 
δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια 
συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.  
H συμπεριφορά του ατόμου διαταράσσει τη 
καθημερινότητα του.  
Tο διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και 
προτεραιότητα στη ζωή μας από τους φίλους, την 
οικογένεια και την εργασία μας, κυριαρχεί στη 
καθημερινότητα μας και είναι ένα στοιχείο της που 
δεν θέλουμε να αποχωριστούμε. 



Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στον 
υπολογιστή. 
Είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε την δραστηριότητα. 
Αποζητούμε όλο και περισσότερο χρόνο στον 
υπολογιστή. 
Παραμελούμε οικογένεια και φίλους. 
Νιώθουμε κενοί, θλιμμένοι και οξύθυμοι όταν δεν 
βρισκόμαστε στον υπολογιστή. 
Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους μας για τις 
δραστηριότητες μας. 
Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη δουλειά και το 
σχολείο. 
      www.safeline.gr 



Κυβερνοεκφοβισμός είναι οποιαδήποτε πράξη 
διατύπωσης απειλής εκφοβισμού, ταπείνωσης ή 
παρενόχλησης μέσω διαδικτύου, κινητών ή άλλων 
ψηφιακών επικοινωνιών. 



  Αποστολή κειμένων, e-mail, ή άμεσων μηνυμάτων με 
απειλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο. 

  Η δημοσίευση δυσάρεστων φωτογραφιών ή μηνυμάτων 
για άλλους,  σε ιστολόγια (blogs) ή ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook κ.λ.π.) 

  Χρήση ονόματος άλλου  χρήστη (κλοπή ταυτότητας), με 
σκοπό τη διάδοση φημών και ψεμάτων για κάποιον τρίτο. 

  
 
 



Έχεις  πέσει θύμα 

εκφοβισμού  στο 

σχολείο σου,τους 

τελευταίους δύο 

μήνες; 

Έχεις πέσει θύμα 

κυβερνοεκφοβισμο

ύ τους τελευταίους 

δύο μήνες; 

 

Όχι δεν υπήρξα 

θύμα. 

466 (85.7 %) 

 
429 (78.9 %)  

Μία ή δύο φορές. 54 (9.9 %) 

 

80 (14.7 %)  

Δύο ή τρείς φορές το 

μήνα. 

6 (1.1%) 

 

16 (2.9%)  

Μία φορά την 

εβδομάδα. 

7 (1.3%) 5 (0.9 %) 

Πολλές φορές 

μέσ’την εβδομάδα. 

8 (1.5%) 

 

11 (2%)  

 

Καπατζιά Αναστασία  2004    
                                                                    

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=http://www.ebooks.gr/gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-gutenberg-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-166/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-100022&ei=nGogU6GgIYPkywO414GIBg&usg=AFQjCNHHw0fnme6UfPU8TSJc8bUx1XyyvQ


     
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΛΑΝΙΣΗ 

ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ   

ΑΠΟ  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ.  
 



 Αποσπούν πληροφορίες. 
 Εμφανίζονται διαφημίσεις,  που στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων δεν ενδιαφέρουν τον χρήστη.  
 



 Ο κυβερνοεκφοβισμός συνήθως γίνεται 
ανώνυμα.  

 Δεν περιορίζεται σε ηλικίες κάτω των 18 
ετών.  

 Τα παιδιά και οι έφηβοι, θυματοποιούνται 
από τους συνομηλίκους τους, βιώνουν 
κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες. 
 



 Να ελαττώσουμε τις ώρες  χρήσης του 
υπολογιστή. 

 Να φροντίζουμε να καθόμαστε σωστά 
μπροστά στον υπολογιστή. 

 Αν καταλάβουμε ότι «δεν μπορούμε να 
ζήσουμε χωρίς τον υπολογιστή», να 
ζητήσουμε άμεσα ψυχολογική βοήθεια. 

 Αν παρατηρήσουμε ότι κάποιος φίλος ή 
γνωστός παρουσιάζει συμπτώματα εθισμού 
στο διαδίκτυο να προσπαθήσουμε να τον 
βοηθήσουμε. 
 
 



 Να προσέχουμε ποια προγράμματα «τρέχουμε» 
στον υπολογιστή μας. 

 Να φροντίσουμε για την εγκατάσταση στον 
υπολογιστή μας ενός αντιϊκού προγράμματος 
(antivirus program). 

 Να ανανεώνουμε συχνά το αντιϊκό μας πρόγραμμα 
από το Διαδίκτυο με την τελευταία ενημερωμένη 
έκδοση.  

 Να ενεργοποιήσουμε ένα πρόγραμμα «τείχους 
προστασίας» (firewall), ώστε να αποτρέπουμε την 
ανεπιθύμητη πρόσβαση στον υπολογιστή μας από 
τρίτους.  
 
 



 Δεν πρέπει να δίνουμε 
προσωπικές πληροφορίες, όπως 
διεύθυνση, e-mail, αριθμό 
τηλεφώνου, πληροφορίες για την 
οικογένειά μας ή τους φίλους 
μας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

VIDEO  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

http://paragoges.pi.ac.cy/?video=414


Αν κάποιος μας παρ-ενοχλεί  συνεχώς μπορούμε : 
 Να μπλοκάρουμε (αποκλείσουμε ) τα μηνύματά του 
 Να τον αποκλείσουμε   
 Να αλλάξουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
 Να «βγούμε» από το chat κ.τ.λ. με ένα απλό «κλικ». 
 Να τον καταγγείλουμε 



 
Αν κάποιος σας απειλεί μέσω του Διαδικτύου ή αν  
πιστεύετε ότι βρήκατε μια ιστοσελίδα στην οποία  
υπάρχει παράνομο υλικό,  
τότε  μπορείτε να έρθετε σε επαφή με  
 την Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή SafeLine: 

http://www.safeline.gr 
 Τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: 

ccu@cybercrimeunit.gov.gr 
 11012@hellenicpolice.gr 
 ΓΡΑΜΜΗ SOS : 11012 
 

 

http://www.safeline.gr/
mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
mailto:11012@hellenicpolice.gr


Συμπεράσματα: 

Η κακή επιρροή του Η/Υ  στους ανθρώπους 
είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ενημέρωσης 
για το πώς να τον χρησιμοποιούν κατάλληλα.  
Αν τα πράγματα μείνουν όπως είναι, ο 
υπολογιστής, μία από τις σημαντικότερες 
εφευρέσεις στον πλανήτη, θα γίνεται ολοένα 
και πιο καταστροφικός για την ανθρωπότητα, 
αλλά κυρίως για τις προσωπικές σχέσεις . 



 Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου 
 Βιβλίο Πληροφορικής  Λυκείου 
  http://el.wikipedia.org/ 
 www.microsoft.com/hardware/el-gr/support/healthy-

computing-guide 
  http://lyk-ampel.lar.sch.gr 
 Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου 
 http://www.hasiad.gr/ 
 http://www.abs-center.si/gbccd/papers/P198.pdf  
 http://www.cyberkid.gov.gr/main.html GetNetWise 
 Chatdanger-How to keep safe while chatting online   
 Learn the Net  

 
 


