
       
 

      

 

Σχέδιο Μαθήματος 
 

 

 

 

 

 

▪ Κατανόηση της διάκρισης μεταξύ υγιούς και μη υγιούς χρήσης του διαδικτύου.  

▪ Αναγνώριση των σημαδιών που χαρακτηρίζουν τον εθισμό στο διαδίκτυο. 

▪ Ικανότητα αξιολόγησης και ελέγχου της χρήσης του διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδοι Υλικό 

▪ Ατομική εργασία 

▪ Ομαδική συζήτηση  

▪ Χρήση παιχνιδιού AR εντός της τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Σύνδεση διαδικτύου 

▪ Κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ για τους 

μαθητές 

▪ Υπολογιστές για τους καθηγητές 

▪ Προβολέας / Οθόνη / Τηλεόραση για 

παρακολούθηση βίντεο  

▪ Κόκκινα και πράσινα μολύβια ή στυλό 

▪ Εκτυπωμένα φυλλάδια του Διαδικτυακός 

Εθισμός Πρόσθετο Υλικό - Άσκηση 1  

▪ Εκτυπωμένα φυλλάδια του   

Διαδικτυακός Εθισμός Πρόσθετο Υλικό - 

Αξιολόγηση 

Τίτλος : Εθισμός στο διαδίκτυο 

Απευθυνόμενες Τάξεις: Πρώτη Γυμνασίου – Δευτέρα Λυκείου 

Διάρκεια : 45 λεπτά 

Στόχοι 

 

Μέθοδοι & Υλικό 

 



       
 

 
 

Τίτλος Χρόνος Στόχος Περιγραφή της Δραστηριότητας Μέθοδοι & Υλικό 

 

Ορισμός 

του 

Εθισμού 

στο 

Διαδίκτυο 

 

10’ 

 

Κατανόηση της 

διάκρισης 

μεταξύ υγιούς 

και μη υγιούς 

χρήσης του 

διαδικτύου. 

 

Πώς οι μαθητές ορίζουν την ανθυγιεινή 

χρήση του διαδικτύου; Τί σημαίνει «να το 

παρακάνεις»; 

Άσκηση 1: Άσκηση με βάση σενάριο, όπου οι 

μαθητές πρέπει να συγκρίνουν τη ζωή δύο 

διαφορετικών ανθρώπων και να 

προσδιορίσουν ποια πρακτική θεωρούν 

υγιεινή (σήμανση με πράσινο χρώμα) και 

ποια ανθυγιεινή (σήμανση με κόκκινο 

χρώμα). 

Συμπέρασμα: Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι 

όταν χάνουμε τον έλεγχο του πόσου χρόνου 

σπαταλάμε χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο 

και κατ’ επέκταση όταν χάνουμε κομμάτια 

από τη ζωή μας. Όταν άλλοι τομείς στη ζωή 

μας παραμερίζονται, τότε έχουμε πρόβλημα. 

 

Ατομική Εργασία 

Φυλλάδια του «Διαδικτυακός 

Εθισμός Πρόσθετο Υλικό - 

Άσκηση 1» βλ. πρόσθετο 

υλικό. 

Κόκκινα και Πράσινα μολύβια 

ή στυλό. 

 

Σημάδια 

εθισμού 

στο 

Διαδίκτυο 

 

 

10’ 

 

Να είναι σε 

θέση να 

εντοπίζουν 

σημάδια 

εθιστικής 

συμπεριφοράς 

στον εαυτό 

τους και σε 

άλλους. 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, 

πραγματοποιήστε μια συζήτηση στην τάξη: 

Έχετε βρεθεί ποτέ σε θέση όπου δεν είχατε 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο; (είτε στο 

τηλέφωνό σας είτε στον υπολογιστή σας). 

Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτό; Πιστεύετε 

ότι έχετε μια υγιή σχέση με το Διαδίκτυο;  

Εναλλακτικά, εάν ο δάσκαλος πιστεύει ότι 

είναι ένα ευαίσθητο θέμα για ορισμένους 

μαθητές ώστε να μην συζητηθεί ανοιχτά, οι 

παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να τεθούν ως 

γραπτή άσκηση 2-3 προτάσεων. Οι 

απαντήσεις συλλέγονται ανώνυμα και ο 

δάσκαλος μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει 

μια συζήτηση βάσει αυτού. 

Σύνδεσμος για το βίντεο: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iOUsiXgtHGQ 

Προβολέας / Οθόνη / 

Τηλεόραση για 

παρακολούθηση βίντεο  

Περιγραφή του μαθήματος 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ
https://www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ


       
 

 

 

ON / OFF 

AR παιχνίδι 

 

 

15’ 

 

Να μάθουν για 

τον εθισμό στο 

Διαδίκτυο 

μέσω της 

χρήσης του 

παιχνιδιού ON 

/ OFF AR. 

 

Αναφέρετε το παιχνίδι AR και εξηγήστε πώς 

λειτουργεί. Βοηθήστε τους μαθητές να 

περάσουν το παιχνίδι στα κινητά τους 

τηλέφωνα ή στα tablet. 

Αφήστε τους μαθητές να παίξουν για λίγο 

και απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις που 

έχουν. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης 

να γίνει σε ζευγάρια ώστε να πυροδοτήσει 

τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών σχετικά με 

το θέμα του μαθήματος και να 

εξοικονομήσει χρόνο κατά τη ρύθμιση του 

παιχνιδιού σε συσκευές.  

Κινητά τηλέφωνα ώστε να 

μπορούν οι μαθητές να 

παίξουν το παιχνίδι.  

 

 

Αξιολόγηση 

 

 

 

10’ 

 

Για να δείτε τις 

γνώσει που 

αποκτήθηκαν 

κατά τη 

διάρκεια του 

μαθήματος. 

 

Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στην 

τάξη.  

Εκτυπωμένα φυλλάδια του   

«Διαδικτυακός Εθισμός 

Πρόσθετο Υλικό – 

Αξιολόγηση». 

 

 

 

▪ Διαδικτυακός Εθισμός Πρόσθετο Υλικό - Άσκηση 1 (αρχείο word) 

▪ Διαδικτυακός Εθισμός Πρόσθετο Υλικό – Αξιολόγηση (αρχείο word) 

▪ Σύνδεσμος για το βίντεο που θα παρακολουθήσετε στην τάξη: 

https://www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ 

 

 

 

  

Πηγές και επιπλέον υλικό 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ

