Σοφία-Φαίδρα Αγγελάκη, Νιόβη Γιακουμάτου, Χρήστος Διαπούλης
Δήμητρα Αργυροπούλου

«Όλοι

μαζί
για ένα καλύτερο
Διαδίκτυο»
«Επιρροή των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην εικόνα του εαυτού μας»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ου
2 ΕΠΑ.Λ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
@ 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Start

Σοφία-Φαίδρα Αγγελάκη, Νιόβη Γιακουμάτου, Χρήστος Διαπούλης

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δήμητρα Αργυροπούλου

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
@ 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Start
Σοφία-Φαίδρα Αγγελάκη, Νιόβη Γιακουμάτου, Χρήστος Διαπούλης

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δήμητρα Αργυροπούλου

Τα πιο παλιά χρόνια ήταν όλα ανέμελα και
ξέγνοιαστα. Οι άνθρωποι πήγαιναν στις
δουλειές τους με το χαμόγελο στα χείλη,
έλεγαν την καλημέρα τους σε όποιον και να
έβρισκαν μπροστά τους, τα παιδιά έτρεχαν
στις αλάνες με τα ποδήλατα και τους φίλους
τους. Εποχές που οι διαπροσωπικές σχέσεις
είχαν το κυριότερο ρόλο στη ζωή των
ανθρώπων.
Σήμερα, εν έτει 2020, τα πράγματα είναι
πάρα πολύ διαφορετικά. Η ζωή τρέχει με
γρήγορους ρυθμούς αλλά και με περισσότερη
πίεση για το πώς θα έρθουν εις πέρας οι
καθημερινές υποχρεώσεις.
Πάνε οι ξέγνοιαστες μέρες, οι χαλαρές
στιγμές με οικογένεια και παιδιά μιας και οι
απαιτήσεις μεγαλώνουν.
Είναι η εποχή του διαδικτύου αφού έχει
εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και μας
καθοδηγεί για τα πάντα.
Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την
τεχνολογία, θέλοντας και μη ακολουθούμε
πιστά την πορεία και την ανέλιξη της.
Η καθημερινότητα των περισσότερων
ανθρώπων ξεκινά με ένα πρωινό σερφάρισμα
για να διαβάσει τις αγαπημένες του
διαδικτυακές εφημερίδες, περιοδικά, νέα που
αφορούν τον κόσμο, να δει μηνύματα και
φωτογραφίες από διαδικτυακούς φίλους.

Η ζωή στο διαδικτυακό χώρο τρέχει με
γοργούς ρυθμούς και τα νέα μεταδίδονται μέσα
σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook,
twitter έχουν εισχωρήσει στη ζωή των νέων
ανθρώπων για να μπορούν με ένα πάτημα του
κουμπιού να ψάξουν ότι τους αφορά αλλά και
να γίνουν φίλοι με ένα άτομο που είναι από
άλλη χώρα χωρίς καν να έχουν γνωριστεί. Για
αρκετούς το σερφάρισμα στο διαδίκτυο τους
δίνει την αίσθηση της ελευθερίας και της
επικοινωνίας.
Με τον ερχομό του διαδικτύου στην ζωή
μας άλλαξαν πολλά πράγματα όπως η επιλογή
προϊόντων, ρούχων και γενικά υλικών
αγαθών.
Ο περισσότερος κόσμος έχει την επιλογή
του φθηνού προϊόντος από διάφορες
χώρες του κόσμου.
Ακόμη όταν ένα παιδί, ή ενήλικας, καθίσει
στο τραπέζι με την οικογένειά του, μπορεί να
μπει στο διαδίκτυο και να μιλά με άλλους
χρήστες ενώ κάθεται οικογενειακά και να έχει
μια παράλληλη επικοινωνία.
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Το διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό
περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να
επικοινωνούμε, να ενημερωθούμε, να
ψυχαγωγηθούμε, να εκπαιδευτούμε και
να διεκπεραιώνουμε συναλλαγές από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Το διαδίκτυο έχει καταργήσει κάθε
εμπόδιο και κάθε όριο αποστολής και
λήψης
πληροφοριών,
προσφέροντας
πρόσβαση σε ένα τεράστιο χώρο
περιεχομένου σε κάθε μορφή.
Είναι ένας νέος συναρπαστικός κόσμος!

«Παγκόσμιο χωριό»
(Το βιβλίο της ζούγκλας)

Πλεονεκτήματα Διαδικτύου
Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης
του διαδικτύου περιλαμβάνουν την
παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες, την
προσφορά απεριόριστων πληροφοριών με
μηδαμινό κόστος, τη δυνατότητα άμεσης
ανταπόκρισης και τη συνεισφορά του στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Το διαδίκτυο, επίσης, προσφέρει
ψυχαγωγία, επικοινωνία και συναλλαγές
σε επίπεδο και εύρος που κανένας δεν
θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

«Μην τα τρως …αμάσητα»

(Η Χιονάτη)

Προκλήσεις του Διαδικτύου
Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά
του, το διαδίκτυο υποκρύπτει και κάποιους
κινδύνους, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους
εφήβους.
Οι νέοι έχουν την τάση της αναζήτησης
και ως εκ τούτου είναι αναπόφευκτο να
πλοηγηθούν ακόμη και σε ακατάλληλο
περιεχόμενο του διαδικτύου, από το οποίο
βρίθει ο σημερινός κυβερνοχώρος.
Επιπλέον, η επαφή των παιδιών με
συγκεκριμένες ιστοσελίδες, sites κοινωνικής
συναναστροφής, συνομιλίες με άτομα μέσω
chats κλπ. μπορεί να τα οδηγήσει να
υποστούν εκμετάλλευση, ακόμη και βία ή
και αντιστρόφως, να υιοθετήσουν τα ίδια
μια αντικοινωνική έως και παραβατική
συμπεριφορά.
Εφόσον ο κυβερνοχώρος δεν έχει εθνικά
όρια, παράνομες δραστηριότητες μπορούν
να βρουν «εικονικό καταφύγιο»
πολύ εύκολα σε αυτό το μέσο.

«Βρείτε τις διαφορές»
(Η κοκκινοσκουφίτσα)

Η εξάρτηση από το Διαδίκτυο
Αφορά στην ψυχολογική κατάσταση
εκείνη στην οποία το άτομο θεωρεί ως
αδύνατη τη διαβίωσή του χωρίς τον
υπολογιστή.
Δεν είναι κριτήριο εξάρτησης οι ώρες
καθημερινής χρήσης, αλλά οι ψυχολογικές
μεταβολές που φαίνονται στο χαρακτήρα
του ατόμου (απόσυρση, άρνηση ότι έχει
πρόβλημα, ανοχή) και οι διαφορές στη
συμπεριφορά του.
Το πρόβλημα του εθισμού είναι πολύ
εκτεταμένο και είναι υπεύθυνο για
σοβαρές περιπτώσεις στις οποίες οι έφηβοι
δεν φεύγουν από το σπίτι, δεν έχουν
διαπροσωπικές σχέσεις και απομονώνονται
μπροστά στην οθόνη, ενώ μιλούν στη
γλώσσα των χαρακτήρων που υποδύονται
στα διάφορα παιχνίδια όπως σημειώνει η
Louise Nadeau, καθηγήτρια Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

«Μετράμε… προβατάκια»
(Ο μαγικός αυλός)

Κάθε κοινότητα θέλει να σε κρατήσει
μέσα της όσο το δυνατόν περισσότερο
γίνεται, έτσι και το facebook. Σου δίνει τις
δημόσιες σχέσεις στο πιάτο, όπου
αναπτύσσεις
φιλίες,
συναισθήματα,
παρακολουθείς τις ζωές των άλλων, σου
αναλώνουν χρόνο σε ψεύτικα, φτιαχτά
δεδομένα και στην πραγματικότητα,
αναλώνεις χρόνο σε άγνωστα άτομα.
Πίσω από το προφίλ πολλές φορές
κρύβονται
ανασφάλειες,
αδυναμίες,
συναισθήματα… Όσο περισσότεροι οι
φίλοι, οι followers, τα like, όσο καλύτερη η
αυταπάτη, τόσο πιο θετική η ψυχολογία.
Μία ψευδαίσθηση, χάνοντας την ουσία:
να ζήσουμε αληθινά.
«Ο πραγματικός κόσμος είναι εκεί,
έξω από τις οθόνες».
Βέβαια, πάντα σημαντικό ρόλο παίζει ο
τρόπος που εμείς χρησιμοποιούμε το fb,
όπως και τις υπόλοιπες κοινότητες,
πώς διαχειριζόμαστε τα social media
πώς είναι η δική μας πλοήγηση
μέσα στο διαδίκτυο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Privacy: τα παιδιά μπορεί να εμπιστεύονται
και να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες
χωρίς ενδοιασμούς, μπορεί να αντιμετωπίσει
το σοβαρό κίνδυνο κλοπής των δεδομένων
του, των προσωπικών.
Ασφάλεια: όταν είναι online, μπορεί να
εκτίθενται σε ιούς (κακόβουλα προγράμματα
που προκαλούν βλάβες σε υπολογιστικά
συστήματα) και hackers (άνθρωποι που
προσπαθούν να εισβάλουν σε υπολογιστικά
συστήματα).
Ψυχολογικά προβλήματα: μπορεί να εθιστούν
στο Διαδίκτυο και να αποκτήσουν προβλήματα
όσο αφορά την κοινωνικότητά τους με άλλους
ανθρώπους είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι.

Ανάρμοστο περιεχόμενο: μπορεί να εκτεθούν
σε υλικό που είναι ανάρμοστο και μπορεί να
περιλαμβάνει πορνογραφία, διαφημιστικό
υλικό, βία, εχθρότητα και εξτρεμιστικές
ομάδες. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή
σχετικά με την υγιή διανοητική ζωή των
παιδιών.

Online απάτες: αφορά σε απάτες που
πραγματοποιούνται online όπως γίνονται και
στον πραγματικό κόσμο, μόνο που οι
απατεώνες συνήθως δεν ενδιαφέρονται για
την ηλικία του ατόμου που εξαπατούν παρά
μόνο για αυτά που θα αποκομίσουν.
Ηλεκτρονικό έγκλημα: τα παιδιά μπορεί να
εμπλακούν σε παράνομες online ενέργειες.
Συνήθως δεν γνωρίζουν τα νομικά, ηθικά και
δεοντολογικά θέματα.
Identity theft: κάποιο άλλο άτομο μπορεί να
κλέψει την ταυτότητα ενός παιδιού και να
εκτελέσει παράνομες online δραστηριότητες.
H συμπεριφορά των παιδιών στον έξω κόσμο
μπορεί να αλλάξει αν κινδυνεύουν online. Τα
παιδιά συνήθως παρουσιάζουν επικίνδυνα
σημάδια και αν οι γονείς τα λάβουν υπ’ όψιν
τους, μπορεί να αποφευχθούν σοβαρά
προβλήματα.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φράγκο, o
οποίος εστίασε στην ιατρική πλευρά του
προβλήματος, τέσσερις είναι οι βασικοί
κίνδυνοι για την κοινωνία από τη χρήση του
Διαδικτύου:
-Η εξάρτηση,
-ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying),
-η ηλεκτρονική απιστία και
-η παιδοφιλία-πορνογραφία μέσω του
Διαδικτύου.

“Με την είσοδο του διαδικτύου δυστυχώς

οι διαπροσωπικές σχέσεις χάθηκαν και
αντικαταστάθηκαν με ψυχρές λέξεις και
ψυχρά συναισθήματα.
Πολλοί θεωρούν ότι αν δεν σερφάρεις στο
διαδίκτυο δεν έχεις και ευτυχισμένη ζωή.
Ε! όχι, την ευτυχία δεν μπορεί να σου την
καθορίσει ένα κουτί που μετρά τις λέξεις
σου, που αποθηκεύει ότι λες και που κάθε
στιγμή μπορεί και να σε διαλύσει.
Δεν μπορεί ένα κουτί αλλά και όποιος
βρίσκεται πίσω από αυτό να σου δώσει μια
αγκαλιά όταν τα μάτια σου βουρκώσουν, όταν
αισθάνεσαι μοναξιά, ή ακόμη και όταν
ερωτεύεσαι δεν υπάρχει κάποιος που να
είναι δίπλα σου. Βλέπεις μονάχα ένα κουτί
που το κοιτάς και τα λες αλλά απάντηση δεν
παίρνεις”.
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ
EΝΑ ΚΟΥΤΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ!!!
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ΠΗΓΕΣ
http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/pdf/odigos_asfalous_chrisis.pdf
www.pi.ac.cy/InternetSafety Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
https://saferinternet4kids.gr/

Χρήσιμες ιστοσελίδες
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip EU Safer Internet Programme
www.pegi.info/gr/ Pan European Game Information
www.helpline.cyberethics.info Ιστοσελίδα Εθνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Cyberethics
www.microsoft.com/hellas/protect Microsoft
http://explore.live.com/windows-live-family-safety Windows Live Family Safety 2011
www.microsoft.com/security_essentials Microsoft Security Essentials
www.pi.ac.cy/InternetSafety Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
https://saferinternet4kids.gr/

