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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Σχ. Έτος: 2014 - 2015 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:    1o Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:  ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:           ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ     

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Νιξίνα Μαρ., ΠΕ 19  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσουν οι μαθητές την έννοια, τις 

υπηρεσίες, τις δυνατότητες του Διαδικτύου, να εντοπίσουν τους κινδύνους από τη 

λανθασμένη χρήση του και τέλος να αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική στάση για 

την αποφυγή αυτών και την προσωπική τους ασφάλεια. 

Επιμέρους Στόχοι: 

 Αξιοποίηση λογισμικών και υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού στον 

τομέα που αφορά την ασφαλή χρήση των τεχνολογικών μέσων 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης 

 Καλλιέργεια κοινωνικών αξιών και συμπεριφορών στην ομάδα και την 

ανάπτυξη στάσεων ασφαλούς χρήσης και διαχείρισης του διαδικτύου. 

 Ενεργητικές, συμμετοχικές, βιωματικές προσεγγίσεις, ως προς τη χρήση 

των εργαλείων του διαδικτύου. 

 Ενεργοποίηση της σκέψης, της δημιουργικότητας αι της πρωτοβουλίας 

των μαθητών. 

 Ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας για τους μαθητές. 

Ενδεικτικά Ερευνητικά Ερωτήματα: 

 Τι είναι το διαδίκτυο; 

 Πως ξεκίνησε και πως είναι η κατάσταση σήμερα; 

 Ποιες είναι οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες του διαδικτύου; 

 Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα; 

 Ποιοι οι κίνδυνοι; 

 Ποια η συμπεριφορά κυρίως των μαθητών; 

 Τι προτείνουμε; 

 Τι πρέπει να αποφεύγουμε; 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 

λέξεις). 
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Στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών για τεχνολογικό αλφαβητισμό αλλά και η 

ευρεία χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή, κυρίως του Διαδικτύου, έχει 

αναγάγει την τεχνολογία σε αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της καθημερινής μας 

ζωής. Το Διαδίκτυο εγκυμονεί όμως και κινδύνους. Συνεπώς οι μαθητές της Α 

Γυμνασίου θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν την έννοια του διαδικτύου, να 

αναζητήσουν πληροφορίες για την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητές του. 

Κυρίως θα ενημερωθούν ώστε να εντοπίσουν τους κινδύνους που κρύβονται, να 

αναγνωρίζουν τις παγίδες, να δημιουργήσουν προτάσεις και καλές πρακτικές 

αντιμετώπισής τους για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. 
 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης 

και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

 Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. 

 Ενεργητικές, συμμετοχικές, βιωματικές προσεγγίσεις. 

 Σχολιασμός ιστοσελίδων. 

 Σχολιασμός και αξιολόγηση πηγών διαδικτύου. 

 Ομαδοκεντρική μέθοδος, συνεργατική μάθηση και ομαδική έρευνα. 

δραστηριότητες. 

 Επιμερισμός έργου και ερευνητικών ερωτημάτων στις επιμέρους 

εργασίες. 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(μέχρι 150 λέξεις). 

 

▪ Παροχή γνώσεων για το Διαδίκτυο 

▪ Διαπίστωση των κινδύνων του Διαδικτύου στη ζωή μας 

▪ Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης των μαθητών στις παγίδες που κρύβονται και 

τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη ασφαλής χρήση του.   

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 
 

Διαδραστικός Πίνακα. 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 

Έντυπο υλικό. 

Wiki (εργαλείο του web 2.0) 

Κατάλληλα λογισμικά για τη συλλογή, επεξεργασία, παρουσίαση των πληροφοριών 

π.χ. Word, PowerPoint, κ.α.. 

Φυλλομετρητές (browsers). 

Αναλώσιμα υλικά (τετράδιο, υλικά γραφής) 
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Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

Ματσαγγούρας Η. (2001) Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών, Αθήνα, ΟΕΔΒ. 

Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή (2011) Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Παπαγεωργίου, Μ. Πρακτικές Συμβουλές πάνω στις ερευνητικές εργασίες. 

Hafner Κ., Lyon Μ.,  Πως ξεκίνησε το Ίντερνετ, ΡΕΩ 
Σφακιανάκης Ε., Σιώμος Κ., Φλώρος Γ., Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες 
διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη. 
Διαδίκτυο και εφηβεία, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 

 

Έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης 

 ....................................................................... 

(Υπογραφή) 

 

 

 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου 

 

....................................................................... 

 

 

http://www.skroutz.gr/books/a.55842.Hafner-Katie.html
http://www.skroutz.gr/books/a.57927.Lyon-Matthew.html
http://www.skroutz.gr/books/149592.%CE%A0%CF%89%CF%82-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%8A%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%84.html
http://www.skroutz.gr/books/p.7224.%CE%A1%CE%95%CE%A9.html
http://www.skroutz.gr/books/a.101604.%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB.html
http://www.skroutz.gr/books/a.97384.%CE%A3%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82.html
http://www.skroutz.gr/books/a.101605.%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82.html
http://www.skroutz.gr/products/show/9175787
http://www.skroutz.gr/products/show/9175787
http://www.skroutz.gr/books/p.271.%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%91-%CE%91-%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7.html
http://www.skroutz.gr/products/show/15361425
http://www.skroutz.gr/books/p.6516.%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A0-%CE%A7-%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.html

