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Διαδίκτυο και ενήλικες στο χώρο κατοικίας 

Χρήση του διαδικτύου στο σπίτι από τα παιδιά  

Αξιοποίηση του Διαδικτύου στο Σχολείο

Κατηγορίες δραστηριοτήτων

Οι γονείς και ο ρόλος τους

Κατηγορίες Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
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Διαδίκτυο- Τεχνολογίες της Επικοινωνίας 

  Διαδίκτυο (Internet), WWW και Εργαλεία επικοινωνίας- Συνεργασίας

      Πηγή πληροφόρησης και ‘υλικού’
      Μέσο δημοσιοποίησης
      Χρήση Υπηρεσιών
      Χρήση Εργαλείων και ‘χώρων’ επικοινωνίας
      Χρήση Εργαλείων και ‘χώρων’ Συνεργασίας
      …..

H αξιοποίηση του διαδικτύου, 
συνιστά σήμερα πρόκληση 

ή 
αναγκαιότητα και υποχρέωση;  
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   Διαδίκτυο  Ενήλικες - επαγγελματίες  

Ι) Ενήλικες στον χώρο της οικίας τους
   Πηγή Υλικού (πληροφορίες, γνώσεις, κείμενα, μουσική, video, κ.α.)
   Χρήση υπηρεσιών (π.χ. e-banking, κράτηση εισιτηρίων, υποβολή αιτήσεων)
   Μέσο επικοινωνίας (σύγχρονης ή ασύγχρονης)
   Μέσο συνεργασίας (σε πλαίσιο επαγγελματικό ή προσωπικών ενδιαφερόντων
   Μέσο ψυχαγωγίας (π.χ. παιχνίδια)

H αξιοποίηση του διαδικτύου, συνιστά σήμερα αναγκαιότητα
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   Διαδίκτυο  Ενήλικες - επαγγελματίες  

Ι) Ενήλικες ως επαγγελματίες  στην οικία τους:

H χρήση του διαδικτύου στο σπίτι, συνιστά σήμερα όχι μόνο 
αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικοί

   Διοικητική διαχείριση και ενημέρωση (έγγραφα, εγκύκλιοι, προκηρύξεις,..)
   Επιμόρφωση ή υποστήριξη επιμόρφωσης
   Ενημέρωση (εκπαιδευτικές πύλες), και 
   Πηγή αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού για προετοιμασία διδασκαλίας
   Μέσο συνεργασίας (στα πλαίσια Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών)
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Το Σχολείο και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αξιοποιούν το Διαδίκτυο:

Ι)  Το διαδίκτυο ως μέσο «Δημοσιοποίησης» και Παρουσίας/σης

ΙΙ) Το διαδίκτυο για συλλογικές και οργανωμένες Μαθησιακές δραστηριότητες:
      Χρήση- αναζήτηση υλικού
      Επικοινωνία
      Συνεργασία
      Παιχνίδι ?

ΙΙΙ) Το διαδίκτυο για διοικητική διαχείριση και επικοινωνία/συνεργασία   
      μεταξύ των εκπαιδευτικών,  μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 

H αξιοποίηση του διαδικτύου, από τη (Δημόσια) Εκπαίδευση 
(Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια) είναι Υποχρέωση 
προς το σημερινό μαθητή αλλά και τον αυριανό πολίτη

 Θέση :
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α)  Το διαδίκτυο ως μέσο «Δημοσιοποίησης»- παρουσίασης και προβολής 
      του έργου του Σχολείου αλλά και των Μαθητών:
       Ο Ιστοχώρος του σχολείου: 

         -    Ταυτότητα του Σχολείου & Δραστηριότητες Σχολείου

         -    Παρουσίαση δραστηριοτήτων και έργων των μαθητών 

               (π.χ. οι εκδηλώσεις με τα έργα των παιδιών)

      Διάθεση χώρου ελεύθερου για τα παιδιά (‘συζήτησης’, ‘έκφρασης’, κ.α) 

      Εφημερίδα του σχολείου (μαθητική εφημερίδα)

     ….

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 
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 Αναζήτηση και αξιοποίηση υλικού (κείμενα, εικόνες, video, ήχος)
          (συνήθως μέσα από προεπιλεγμένα sites) 
  
 ‘Εργασία’ αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες και τις ‘δυσκολίες’ των υπερκειμένων

      Διαχείριση της κατάστασης του «αποπροσανατολισμού» μέσα στα υπερκείμενα

      - Εργασίες σύνθεσης πληροφοριών από τις ίδιες πηγές- 

  Αξιολόγηση, Κριτική αποτίμηση πληροφοριών και ποιότητας υλικού 

 Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων 

     (στάση ενάντια στη ‘λογοκλοπή’), 

  Οι τεχνικές της ‘αναζήτησης’ [Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού)

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 
Δημοτικό Σχολείο
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 Επικοινωνία  στα πλαίσια οργανωμένων δραστηριοτήτων
        (ασύγχρονη : π.χ. μέσω e-mail & forum , 
         σύγχρονη: π.χ. μέσω chat, Instant messaging)

  Γιατί; 
       η ιδιαίτερη αξία: του προφορικού-γραπτού λόγου 
       η αξιοποίηση της ιδιαίτερα έντονης ενεργοποίησηs των μαθητών

          -  για τις θετικές επιστήμες

          -  για τη ‘γλώσσα’

         -  για τις ξένες γλώσσες

         -  στην καθημερινότητα  (είδος λόγου, και ‘συμπεριφορά’)
     

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 

Επικοινωνία με ομάδες μαθητών ή τάξεις σε άλλες 
χώρες. 
Δημιουργία ‘φυσικού χώρου επικοινωνίας’ σε 
αντιπαράθεση με τις συνήθεις απόλυτα τεχνητές 
καταστάσεις εκμάθησης ξένων γλωσσών

Πως; 
      Μέσω πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών 
       ή οργανωμένων κοινών projects (π.χ. e-twinning)
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 Επικοινωνία  στα πλαίσια οργανωμένων δραστηριοτήτων
        (ασύγχρονη : π.χ. μέσω e-mail & forum , 
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   Συνεργασία μέσω «συνεργατικών εκπαιδευτικών λογισμικών»
       στα πλαίσια συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 

Relations
Chat tool

Shared activity 
space

Collaboration

Panel

Primitive

Entities Relations
Chat tool

Shared activity 
space

Collaboration

Panel

Primitive

Entities

  Διεύρυνση των εκπαιδευτικών εκδρομών  (μουσεία, εκδρομές)
             και με αξιοποίηση «κινητής τεχνολογίας» 
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Κατηγοριοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων

            Δραστηριότητες που συνδέονται με αναζήτηση πληροφοριών
        Εύρεση υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, …) 

         Δημοσίευση
         Ιστοσελίδες σχολείων με εργασίες, ….

         Δραστηριότητες που συνδέονται με την επικοινωνία και 
          την ανταλλαγή δεδομένων
         Επικοινωνία μεταξύ σχολείων, διαγωνισμοί μέσω  e-mail 

        Δραστηριότητες που απαιτούν την από κοινού εργασία
        Εργασίες από κοινού (π.χ. συμπλήρωση μιας βάσης δεδομένων) 

        Συνεργατικές δραστηριότητες
        Χρησιμοποιώντας συνεργατικά λογισμικά και εργαλεία τηλεδιάσκεψης

Ποσοστό 
χρήσης 

Μαθησιακή
 αξία

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 
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 Πώς να προάγουμε ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες; 

• Να μη συγχέουμε την πληροφορία με τη γνώση 

•  Να μην προσπαθούμε μόνο να εξοικειώσουμε τους μαθητές με το Internet 
   αλλά να οργανώνουμε κατάλληλα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
• Να επινοούμε αυθεντικές δραστηριότητες 
• Na μη συγχέουμε τη συνεργασία με την από κοινού εργασία και την επικοινωνία 

• Επινόηση προγραμμάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν την 

   την επεξεργασία και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος 

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 

 Προσέγγιση:
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

      (εργαλεία, εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδίκτυο και ασύρματη τεχνολογία)  
με φυσικό τρόπο, ταυτόχρονα με τη χρήση και αξιοποίηση των παραδοσιακών 

εκπαιδευτικών μέσων και υλικών.
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 Πρόγραμμα Σπουδών Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
      Παιδαγωγικού Ινστιτούτο : Στοιχεία  [2005]

   Διαδίκτυο  Στο Σχολείο 

 [ Α’, Β’, Γ’ ]

Θεματικές Ενότητες

1.Τι είναι το διαδίκτυο και οι 
ιστοσελίδες του

2. Επεξεργάζομαι και αξιοποιώ τις 
πληροφορίες του διαδικτύου

3. Μαθαίνω για το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

4. Οι «σειρήνες» του διαδικτύου - 
Προβλήματα - Κίνδυνοι

[ Δ’, Ε’, ΣΤ’ ]

Θεματικές ενότητες

1.Επικοινωνία και συνεργασία μέσω 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

2. Γράφοντας μαζί με άλλους στο 
Διαδίκτυο - έκφραση και επικοινωνία 
μέσω Chat, Forum και Ιnstant 
Μessaging.

3. Αναζήτηση της πληροφορίας στο 
Διαδίκτυο

4. Συνεργασία για την κριτική 
επεξεργασία και την αξιοποίηση της 
πληροφορίας

5. Οι ΤΠΕ ως εργαλείο κοινωνικής 
ευθύνης και συμμετοχής
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 Προσφιλείς δραστηριότητες:  Παιδιά ηλικίας >13 ετών

-  Αναζήτηση μουσικών κομματιών, video τηλεσειρών, ταινιών (youTube) & 
Υλικού κάθε είδους 

-  ‘Ιnstant messaging’ με φίλους, e-mail,  forum συζητήσεων

- Αυτo-παρουσίαση σε ειδικούς χώρους (Μyface)

-  Παιχνίδια και ‘κοινωνικά παιχνίδια’

- Blogs (>15 ετών)

- ….                              

Υπάρχει σημαντική διακύμανση συνηθειών χρήσης ανάμεσα σε παιδιά 
   με διαφορετικές προσωπικές αλλά και χαρακτηριστικά 
   (παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά σε απομονωμένες περιοχές, παιδιά σε ‘γκέτο’ 

   Διαδίκτυο  Στο Σπίτι / Zητήματα ‘ασφάλειας’ 



16
LEARNING TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL ENGINEERING LABORATORY                                             www.LTEE.gr/adimitr

 Αναφορές:

 Ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα

http://www.saferinternet.gr 

http://www.e-yliko.gr/Safety/getsafe/pupil.htm
[ www.GetSafeOnline.org  ]

 
 Διεθνείς κόμβοι για Ασφαλές Διαδίκτυο
www.MSN.co.uk/youngpeoplesafeonline
www.Childnet-Int.org
www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
www.internetsafetyzone.co.uk
www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
www.websafecrackerz.com

   Διαδίκτυο  Στο Σπίτι / Zητήματα ‘ασφάλειας’ 
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http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
http://www.internetsafetyzone.co.uk/
http://www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
http://www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
http://www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
http://www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
http://www.virtualglobaltaskforce.com/index-childrens.html
http://www.websafecrackerz.com/
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 Αναφορές:
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http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/safesurfing
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 Χρήση του Ιnternet από παιδιά στο Σπίτι: Κίνδυνοι & εφιάλτες

- Μη Aσφαλή ‘downloads’: ιοί και δούριοι ίπποι

- Ε-mail/spams, ‘περίεργα μηνύματα’ και συνημμένα

- Πρόσβαση σε ακατάλληλο υλικό

- Χρήση Υπηρεσιών με χρέωση και αγορές από παιδιά μέσω Διαδικτύου

- Ιδιαίτερη έμφαση σε ‘συζήτηση’ με αγνώστους

- Προσκόλληση σε διαδικτυακά παιχνίδια (κίνδυνος ‘εθισμού’)

- Παρενόχληση από άλλους

   Διαδίκτυο  Στο Σπίτι / Zητήματα ‘ασφάλειας’ 
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 Βασικά Στοιχεία προφύλαξης – πρόληψης από γονείς

- Σύνδεση μέσω ‘παροχέα’ που παρέχει ασφαλές διαδίκτυο για παιδιά

- Χρήση φίλτρων (ρυθμίσεις Safe Search) (ασφαλούς αναζήτησης)

    & προσωπικό λογαριασμο στον κοινό υπολογιστή στο σπίτι

- Επεξεργασία συναφών ειδικών και γενικότερων θεμάτων στο σχολείο και στο σπίτι
                                                                      (ασφαλής χρήση, κουλτούρα χρήσης)
- Διαρκής ενημέρωση

-….

   Διαδίκτυο  Στο Σπίτι / Zητήματα ‘ασφάλειας’ 
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 Ενδεδειγμένη Χρήση Διαδικτύου σε διαφορετικές Hλικίες  Πηγή :SaferInternet

> 3 ετών: «μόνο μερικό ενδιαφέρον»

>4-6 ετών: «Ιστοσελίδες με αργές αλλαγές εικόνας διεγείρουν το ενδιαφέρον τους για το 
διαδίκτυο. Μικρές κοινές εκδρομές σε ειδικές παιδικές σελίδες, βοηθούν ώστε να καταλάβει
το παιδί τον περίπλοκο κόσμο του διαδικτύου. Όχι περισσότερο από 30 min/day»  

>7-11 ετών: Το διαδίκτυο εμφανίζεται όλο και πιο ενδιαφέρον 
            - Επιλογή ιστοσελίδων στα αγαπημένα,
            - Να μην εργάζονται μόνα τους (internet στο σαλόνι)
            - Eγκατάσταση φίλτρων
            - Υποστήριξη στη μάθηση της αναζήτησης
            - Ισορροπημένη χρήση από άποψη χρόνου

<12 ετών: «Πλέον τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο του Διαδικτύου συνεχώς καλύτερα και 
αρχίζουν να δημιουργούν εικονικές επαφές. Οι χρόνοι στο Διαδίκτυο αυξάνονται σημαντικά .. 
Ψυχραιμία !..
Οι οικιακοί κανόνες που ορίζονται από κοινού είναι απαραίτητοι.

   Διαδίκτυο  Στο Σπίτι
Σχόλια 

http://www.e-yliko.gr/Safety/getsafe/v_turvallisesti_pelisaannot.htm
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   Διαδίκτυο  Στο Σxoλείο και στο Σπίτι

H ισορροπημένη και ουσιαστική αξιοποίηση 
του διαδικτύου, 

στο σχολείο και στο σπίτι συνιστά σήμερα 
αναγκαιότητα και υποχρέωση 
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