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Σχέδιο μαθήματος: Κώδικας συμπεριφοράς ! 

Θεματική: Ψηφιακός αλφαβητισμός, δεοντολογία και κώδικας συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο 

(netiquette) 

Διδακτικός στόχος: οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με βασικούς κανόνες ορθής συμπεριφοράς 

που πρέπει να εφαρμόζονται στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου.  

Διάρκεια: 1 ή 2 διδακτικές ώρες (σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε και την αφόρμηση).  

Βαθμός δυσκολίας: μικρός 

Μέσα διδασκαλίας:  

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 Προβολέας 

 Πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών 

 Σύνδεση στο Διαδίκτυο  

 Χρήση των κανόνων «netiquette σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τους μαθητές  

Προετοιμασία:  

Αφόρμηση 

Φύλλο εργασίας 1.  

1. Στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή σας, ανοίγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος http://www.tabby.eu  

Πηγαίνετε στην επιλογή >GO DIRECTLY TO THE ONLINE QUESTIONNAIRE <<  και επιλέγετε την 

ελληνική γλώσσα.  

Στη σελίδα του ερωτηματολογίου (http://www.surveygizmo.com/s3/2178825/tabby-GRE-NEW), 

προσοχή επιλέγετε Όχι στην 1η ερώτηση:   

 

1. Η τάξη σου συμμετέχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Tabby; *This question is required. 

 Ναι 

 Όχι 

2. Βάζετε τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμπληρώσουν ατομικά και μεμονωμένα στους 

Η/Υ του εργαστηρίου με τη σειρά το ανώνυμο ερωτηματολόγιο Tabby.eu. (Σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, δίνετε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να το συμπληρώσουν τα παιδιά στο σπίτι και να σας φέρουν 

στο μάθημα το προφίλ που θα προκύψει).  

3. Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, προκύπτει ένα από τα 4 δυνατά προφίλ δηλ. 

πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.  

4. Ανατροφοδότηση: Το tabby είναι ένα διαδραστικό εργαλείο και σε κάθε ένα από τα προφίλ 

υπάρχει παράλληλα από το πρόγραμμα εξήγηση, προκειμένου να κατανοήσει ένα παιδί: 

http://www.tabby.eu/
http://www.tabby.eu/question.html
http://www.surveygizmo.com/s3/2178825/tabby-GRE-NEW
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α. τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

     β. σε ποιο βαθμό κινδυνεύει να υποστεί παρενόχληση και διαδικτυακές απειλές, οι οποίες 

μπορούν να περιορίσουν την ελευθερία του και να επηρεάσουν αρνητικά, τόσο την ποιότητα 

της ζωής του, όσο και την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε ανάλογες καταστάσεις.  

5. Με βάση τα αποτελέσματα του online ερωτηματολογίου, μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση 

και την καταγραφή των απόψεων των μαθητών/-τριών στο μάθημα. 

 

Φύλλο εργασίας 2. 

Οι μαθητές ενημερώνονται ότι σήμερα θα μάθουν για τον κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει όλοι 

μας να ακολουθούμε στις διαδικτυακές μας επικοινωνίες, το λεγόμενο “Network Etiquette” ή 

συνοπτικά “Netiquette”. Ιδιαίτερα θα μάθουν 12 βασικούς κανόνες.  

1. Στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή σας, ανοίγετε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του webinar “Network Etiquette: Βασικοί κανόνες της σωστής 

διαδικτυακής συμπεριφοράς” (διάρκεια 6.28 λεπτά).  

2. Δημιουργείστε μια διαφάνεια όπου ενσωματώνετε τη σελίδα 16 ή όπου γράφετε 

εσείς τους 12 κανόνες της ίδιας σελίδας (βλ. βοήθημα).   

3. Προβάλλετε μέσω του προβολέα το διαδικτυακό σεμινάριο-webinar που θα βρείτε 

στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=f3u5kOvTyrg&list=PLNf-

aW6DR1nw1jn61mH4tEIE_B9sRKQ7J&index=3  

4. Προβάλλετε μέσω του προβολέα τους 12 κανόνες για το “Netiquette” που μόλις 

άκουσαν, στη διαφάνεια-βοήθημα που έχετε ετοιμάσει. 

5. Συζητάτε με τους μαθητές και τις μαθήτριες σας γι’αυτά που άκουσαν.  

Παραδείγματα ερωτήσεων κατά τη συζήτηση:  

 Γνώριζαν μέχρι σήμερα τι είναι το “Netiquette”;  

 Έχουν στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα σε πολλούς παραλήπτες που δεν είναι όλοι 

μεταξύ τους γνωστοί, χωρίς να βάλουν όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο 

“κρυφό αντίγραφο” (blind carbon copy); Κατανόησαν τι είναι το κρυφό αντίγραφο;  

 Έχουν γράψει μηνύματα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, δίχως να γνωρίζουν ότι αυτό 

ισοδυναμεί με φωνές;  

 Γνωρίζουν τι είναι τα Greeklish;  

 Αν έχει τύχει να συνομιλήσουν με ένα άγνωστο στο διαδίκτυο….. 

 

6. Για το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας ενημερώνετε τους μαθητές και τις μαθήτριες 

σας ότι θα παίξουν το κουίζ “Netiquette”. Αν απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον 8 

από τις 10 ερωτήσεις του κουίζ, θα λάβουν το πιστοποιητικό γνώσεων για το 

“Netiquette”. Χωρίζετε τους μαθητές σε ομάδες, αναλόγως του αριθμού των 

διατιθέμενων υπολογιστών. Προβάλλετε σε όλους τους υπολογιστές το κουίζ για το 

“Netiquette” που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html  

https://www.youtube.com/watch?v=f3u5kOvTyrg&list=PLNf-aW6DR1nw1jn61mH4tEIE_B9sRKQ7J&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f3u5kOvTyrg&list=PLNf-aW6DR1nw1jn61mH4tEIE_B9sRKQ7J&index=3
../../AppData/Local/Βοήθημα%20για%20τη%20συζήτηση%20για%20το%20Netiquette.doc
https://www.youtube.com/watch?v=f3u5kOvTyrg&list=PLNf-aW6DR1nw1jn61mH4tEIE_B9sRKQ7J&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f3u5kOvTyrg&list=PLNf-aW6DR1nw1jn61mH4tEIE_B9sRKQ7J&index=3
../../AppData/Local/Βοήθημα%20για%20τη%20συζήτηση%20για%20το%20Netiquette.doc
http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html
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7. Για όσους/-ες  μαθητές/-τριες λάβουν το πιστοποιητικό του κουίζ, μπορείτε να το 

αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και να το εκτυπώσετε αργότερα 

για να τους το διανείμετε.  

 

-Καλή επιτυχία- 


