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Meμε τα ματια των παιδιών…

από το 



 Πώς μπορούμε να περνάμε την ώρα μας;

• Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους;

• Πώς μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας;

Στην εποχή του Covid 19…



•

Πώς ψυχαγωγούμαστε…

Μεσα στην καραντίνα…



Ψυχαγωγία με e-gaming



Διαδικτυακό ταξίδι στην Νέα Υόρκη



Με τον κοροναϊό έχουν 
απαγορευτεί τα ταξίδια. 

Όμως έχουμε και τα 
διαδικτυακά ταξίδια που 

μπορούμε να πάμε 
οπουδήποτε γρήγορα και 

εύκολα.
Χαλαρώνουμε και περνάμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας.

Tαξιδεύουμε μένοντας σπίτι!



Metropolitan opera με …Google maps!

Υπάρχει live
streaming! Μπορείς 
να ακούσεις μέσω της 
πλατφόρμας της 
metropolitan opera
διάφορες άριες καθώς 
και μέρος από κάποια 
αγαπημένη σου 
παράσταση!Επιλεγεις
μέρος από την κάτω 
δεξιά εικόνα κ πετάς 
το κιτρινο ανθρωπάκι 
μέσα!

https://www.metopera.org/?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwfkJRBdTgCg1P7XsFgk3FNQ5voDYW-aAu-bWKBY1OnEZmrx3gdzUAaAhI-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.metopera.org/?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwfkJRBdTgCg1P7XsFgk3FNQ5voDYW-aAu-bWKBY1OnEZmrx3gdzUAaAhI-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.metopera.org/?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwfkJRBdTgCg1P7XsFgk3FNQ5voDYW-aAu-bWKBY1OnEZmrx3gdzUAaAhI-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Ζωντανή επικοινωνία στο 
διαδίκτυο…αλλά πως?



Επικοινωνία Φίλων μέσω Skype



Ομαδική ταινία …



Καλώ τους φίλους στο Skype,Viber και
messenger



Online shopping 

 Για να κάνουμε τις 
αγορές μας μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 
διάφορους ιστότοπους 
μαγαζιών που έχουν E-
shop.



Εμπιστα

καταστήματα



Κίνδυνοι  Διαδικτύου?

Να προσεχουμε όμως μην 
πέσουμε θύματα:

● catfishing
● dogfishing
● ghosting,
● zombieing
● cyberstalking
● wokefishing
● cyber bullying



Κάποιος κίνδυνος στο 
online shopping;

• Στις διαδικτυακές αγορές 
γίνονται απάτες.

• Υπάρχει κίνδυνος παραβίασης 
ή υποκλοπής προσωπικών 
δεδομένων.

* Προσθέστε εικόνα



Ολων μας τα ρούχα κάποτε 
κονταίνουν…



Τότε... τρέχουμε να αγοράσουμε 
καινούρια… 



Αλλά! Πρέπει να προσέχουμε!



Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…



Προστασία στις online αγορές

• Δεν δίνουμε τα στοιχεία της 
κάρτας μας  μέσω email και 
ελέγχουμε τον λογαριασμό της 
κάρτας μας για λάθος 
χρεώσεις.

• Προτιμάμε να ψωνίζουμε από 
e-shop γνώριμων 
καταστημάτων.

• Δεν αποθηκεύουμε τους 
κωδικούς της κάρτας μας στον 
browser. 



Εθισμός σε video games

Το φαινόμενο του εθισμού 
σε video games είναι συχνό. 
Όταν κάποιος εθιστεί 
μπορεί να αποκτήσει πιο 
βίαιες ή και αυτοκτονικές 
συμπεριφορές . 

Συμπτώματα του εθισμού:
● Μειωμένος έλεγχος στο gaming
● Προτεραιότητα του gaming έναντι άλλων 

ενδιαφερόντων και καθημερινών συνηθειών
● Συνέχιση, ή κλιμάκωση του gaming παρά τις 

αρνητικές συνέπειες.



Διαδικτυακές Διαδρομες με ασφάλεια, 
υπευθυνότητα και σεβασμό.



Επομένως τι κάνουμε;

• Περιηγούμαστε σε ασφαλείς 
ιστότοπους

• Δεν δημοσιεύουμε προσωπικά 
δεδομένα.

• Επικοινωνούμε μόνο με γνωστούς μας 
και όταν δεχόμαστε μήνυμα από 
άγνωστο αποστολέα τον 
«μπλοκάρουμε».

• Έχουμε περίπλοκους κωδικούς σε κάρτες και 
email.

• Δεν έχουμε τους ίδιους κωδικούς σε όλους τους 
λογαριασμούς.

• Περιορίζουμε την χρήση του ίντερνετ.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
Οι μαθητές του Α2Β:

Σιδηροπούλου Δέσποινα Νίκη
Σισμανίδης Χρυσοβαλάντης

Σταμπουλής Δημήτρης
Σταύρου Κωνσταντίνος

Τάντσης Ιωάννης
Τορτοπίδου Αναστασία Παρασκευή

Τσαλίκης Ευστράτιος
Τσιπούρα Χριστίνα
Φωτιάδης Φοίβος
Χαντζίδου Ησαΐα

Χατζιζαμάνη Σοφία Ίορι
Χονδροκώστα Ανδριάνα

Υπεύθυνη καθηγήτρια  Βικτωρία Μυρώνη

ομαδικη εργασια

μεσω webex breakout sessions


