
Αγόρι 6 30%

Κορίτσι 14 70%

Ναι 20 100%

Όχι 0 0%

Λιγότερο από 1 ώρα 5 25%

1 - 2 ώρες 11 55%

2 - 4 ώρες 2 10%

Περισσότερες από 4 ώρες 2 10%

View all responses Publish analytics

Φύλο

Έχεις πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι;

Πόσο χρόνο αφιερώνεις στο ∆ιαδίκτυο ανά ημέρα;

Έχεις λογαριασμό στο Facebook;

Edit this form

70%

30%

100%

10%

10%

55%

25%

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή στις Αρχές της Επι... https://docs.google.com/forms/d/1WawKOtv9ltI4XTZ-a89KKfojA7JE-...

1 of 7 31/3/2016 12:29 μμ



Ναι 16 80%

Όχι 4 20%

Λιγότερο από 1 ώρα 9 45%

1 - 2 ώρες 7 35%

2 - 4 ώρες 2 10%

Περισσότερες από 4 ώρες 2 10%

Ναι 9 45%

Όχι 11 55%

Πόσο χρόνο αφιερώνεις στο Facebook ανά ημέρα;

Είσαι φίλος στο Facebook με άγνωστο/α άτομο/α;

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή στις
Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πολιτική Παιδεία)

1. Τι θεωρείς ότι αποτελεί ηλεκτρονικό έγκλημα;

Κάποιου είδους παρενόχληση

Η κλoπή αρχείων μεσω internet

Οταν κάπιος προσπαθεί να προκαλέσει κακό σε κάπιον άλλο μέσο του υπολογηστή.

ο εκφοβησμοσ ενωσ ατομου απο εναν γνωστο ή αγνωστο ανθρωπο που παραβιαζει

προσωπικα δεδομενα

Το να τρομοκρατείς και να εκφοβίζεις κάποιον κυρίως μέσω της ανωνυμίας του ∆ιαδικτύου.
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Ηλεκτρονικό έγκλημα είναι ο εκφοβισμός, οι απειλές και οι παρενοχλήσεις που δέχονται

συνήθως οι έφηβοι μέσω του διαδικτύου.

Η κλοπή προσωπικών στοιχείων και δεδομένων, συνήθως απο τον Η/Υ, και η εκμετάλευσή

τους με κακόβουλο τρόπο.

την παραβιαση προσωπικων δεδομενων

Ηλεκτρονικό έγκλημα είναι το έγκλημα το οποίο τελείται από το διαδίκτυο και κυρίως μέσω

των υπολογιστών

Κάθε εγκληματική πράξη που γίνεται μέσω του υπολογιστή.

παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η κοινοποίησή τους σε ιστοσελίδες κοινωνικής

δικτύωσης(facebook, youtube, twitter κλπ )

Εκβιασμους,προβολη ξενων προσωπικων αρχειων στο δημοσιο χωρο του

διαδυκτιου,Hacking,Cracking,Σπασιμο Κωδικων,παραβιαση πιστωτικης καρτας, παρανομο

κατεβασμα παιχνιδιων κλπ

Το να απειλεί/εκβιάζει κάποιος κάποιον άλλο μέσω διαδικτύου επειδή θέλει να τον εκδικηθεί

για κάτι.

Tin paraviasi prosopikwn logoriasmwn

Κλοπή προσωπικών δεδομένων (φωτογραφίες, αρχεία κλπ)

Ηλεκτρονικό έγκλημα είναι η παρενόχληση ενός παιδιού από κάποιον χρήστη του

διαδικτύου

Den 3erw

To hacking!

Οι αξιοπινες πραξεις που γινονται μεσω του Η/Υ.

Ηλεκτρονικό έγκλημα αποτελεί κάθε παράνομη ενέργεια που γίνεται μεσα στο διαδίκτυο.

2. Προσπάθησες ποτέ να προχωρήσεις σε πράξη που θα χαρακτήριζες ως
ηλεκτρονικό έγκλημα;

Οχι

Όχι.

οχι

Όχι

Oxi

οχι

οχι ποτε!

Όχι, ποτέ.

Κατέβασα τραγούδια απο τον διαδίκτυο χωρίς να καταβάλω κάποιο χρηματικό ποσό.

οχι

όχι

Πολλες φορες ες κατεβασει παιχνιδια και αλλες εφαρμογες και προγραμματα η τραγουδια

δεν ειναι και τοσο σημαντικο εγκλημα

Όχι.

Ναί...προσπάθησα να hackαρω έναν λογαριασμό Facebook.Με αποτέλεσμα να ψάχνω σε

σελίδες για να βρω κάποιον να με βοηθήσει και να στέλνω στο Facebook σε άγνωστα
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άτομα αιτήματα φιλίας.Αλλά και να κατεβάζω προγράμματα στον υπολογιστή που μπορεί

να είχαν ιούς.

Οχι δεν προσπαθησα.

3. Αν απαντήσεις ΝΑΙ στο 2: Ποιοι είναι οι λόγοι που σε ώθησαν στη
συγκεκριμένη πράξη;

...

Η εξοικονόμιση χρήματος και χρόνου.

ειχα την αναγκη να το κανω

'Ενας λόγος που με ώθησε στη συγκεκριμένη πράξη ήταν (η ερωτική απογοήτευση) τo

μίσος και το ενδιαφέρον μου παράλληλα.Απλά ήθελα να μάθω κάτι! Πίστευα πως να

hackαρεις ενα Facebook δεν είναι κάτι κακό.Τώρα άλλαξα γνώμη!

4. Υπήρξες ποτέ θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος;

οχι

Όχι

Οχι

Όχι.

οχι!

Όχι, ευτυχώς δηλαδή.

ναι! μιλουσα με ψευτικο λογαριασμο

όχι

oxi

Όχι.

Oxi

Πιστεύω πως ναί...Μου hackαραν το Facebook (εγώ δεν το είχα καταλάβει) διάβαζαν τα

μηνύματα μου και μόλις ανέφερα την υποψία μου σε μία φίλη στην συνομιλία... και μου

άλλαξαν τον κωδικό!

Οχι.

5. Γνωρίζεις πως μπορείς να προστατευθείς ώστε να μην γίνεις θύμα
ηλεκτρονικού εγκλήματος;

οχι

Ναι

Οχι

κρατωντασ προσωπικα σου δεδομενα ασφαλησ!

Γενικώς, να γνωρίζεις το ποιόν των ιστοσελίδων που επισκέπτεσαι και τις πραγματικές

προθέσεις των υπόλοιπων χρηστών, με τους οποίους επικοινωνείς.

Νομίζω πως ναι!

Η αποφυγή συνομιλιών με αγνώστους και η απόκρυψη των προσωπικών στοιχείων.

Να μην έχεις επαφές μέσω διαδικτύου με άγνωστα άτομα
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Ναι

νομίζω ναι

1ο να ανανεωνω τους κωδικους των μεσων κοινωνικης δικτυωσης συχνα 2ο να βαζω ενα

χαρτακι στην καμερα του υπολοογιστη ετσι ωστε αν καποιος εισβαλει στον υπολογιστη μου

να μην μπορεσει να με δει, 3ο να εχω παντα ενα καλο και αξιοπιστο προγραμμα

ANTIVIRUS 4ο να μην συνομιλω με ξενους και να μην τους κανω φιλους να μην κατεβαζω

αρχεια απο αγνωστες πηγες

Να μην έχεις διαδικτυακές συνομιλίες με άτομα που δεν γνωρίζεις. Να έχεις τείχος

προστασίας (και γενικά σύστημα ασφαλείας εγκατεστημένο στον υπολογιστή σου) όταν

σερφάρεις στο Ίντερνετ ώστε να μην μπορεί κάποιος χάκερ η κράκερ να έχει πρόσβαση

στον υπολογιστή σου.

Na mhn milame me agnwstous

∆ίνω όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την δημιουργία λογαριασμού και επιλέγω να μην

αναρτήσω προσωπικά δεδομένα.

νομιζω ναι

Oxi

Νομίζω πως όχι! Τα βασικά για το Facebook...δηλαδή να έχω τον λογαριασμό μου

κλειδωμένο, να ανεβάζω φωτογραφίες μόνο για τους φίλους μου και να μη δέχομαι και να

μην στέλνω αιτήματα φιλίας σε άτομα που δεν γνωρίζω.

Γνωρίζω μερικά πράγματα αλλά θα ήθελα να ξέρω περισσότερα

Αξιολόγηση της ∆ιδακτικής ∆ιαδικασίας

Μου άρεσε:

Ναι μου αρεσε ειχε αρκετό ενδιαφέρον

Μου άρεσε

Που πληροφορήθηκα για το πως να προστατεύωμαι

ηταν ενδιαφερον ~

Μου άρεσαν τα videos που προβλήθηκαν και οι ιστορίες των συμμαθητών μου.

Συνειδητοποίησα αρκετά σχετικά με την ασφάλεια περιήγησης μου στο ∆ιαδίκτυο.

Το πρώτο μέρος που ήταν να επιλέξεις.

Το γεγονός ότι μοιραστήκαμε προσωπικές εμπειρίες με τους συμμαθητές μας και

συνομιλήσαμε με τους υπεύθυνους καθηγητές.

η διαδικασια

Μου άρεσαν τα βίντεο και οι συζητήσεις μέσα στη τάξη

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε το μάθημα

ο τρόπος που έγινε η παρουσίαση και οι συζητήσεις που ακολούθησαν

πουγινεται αυτη η διδασκαλια επειδη ετσι μπορουμε εμεις να ενημερωθουμε να

προστατευτουμε και να μιλησουμε

Γενικά ότι δεν περιοριστήκαμε σ΄ αυτά που γράφει το βιβλίο και ενημερωθήκαμε για ένα

τόσο σημαντικό θέμα. Το ότι "ανοιχτήκαμε" και μιλήσαμε για προσωπικές εμπειριές.
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:-D

Μου άρεσε.

που είδαμε βιντεο

Olla

Η ενημέρωση στο σχολείο.

η γενικη παρουσιαση του θεματος γιατι εγινε απολυτα κατανοητη απο τους μαθητες και θα

τους βοηθησει να προστατευτουν και οι ιδιοι απο το ηλεκτρονικο εγκλημα.

Μου άρεσε γενικά η ιδέα γιατί είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης με περισσότερο

ενδιαφέρον. Πιο πολύ από όλα μου άρεσε η συζήτηση για τις εμπειρίες μας και το βίντεο.

∆ε μου άρεσε:

Που ηταν λιγη η διάρκεια της ενημέρωσης μας για ενα τέτοιο σοβαρό θεμα

Μου άρεσε

Ολα μου άρεσαν

μου αρεσε!

Το θεωρητικό κομμάτι της παρουσίασης, γιατί η χρήση εποπτικών μέσων κάνει την

παρουσίαση πιο ελκυστική.

∆ιότι ήταν μικρό, συνοπτικό.

∆εν υπήρχε κάτι στην παρουσίαση που να μην μου άρεσε.

ο μικρος αριθμος ερωτησεων

Ότι ο χρόνος διδασκαλίας αυτού του μαθήματος ήταν λίγος

Ήταν σύντομη η ώρα

που δεν προβλήθηκαν αρκετά βίντεο

ολα μου αρεσαν

:D

:-P

Η μικρή διάρκεια.

δεν υπήρχε κατι που να μην μου άρεσε

Tpt

∆ε μου αρέσουν τα ερωτηματολόγια που πρέπει να γράψεις.

...

∆εν υπήρξε κάτι που να μην μου αρέσει.

Προτείνω:

Να κανουμε και αλλες τέτοιες ενημερώσεις

να γίνει κι αλλη συναντηση

Να προβληθούν περισότερα βίντεο

να μασ πουνε τροπουσ προστασιασ και που μπορουμε να απευθυνθουμε οταν μας συμβει

κατι τετοιο και μια συναντηση με καποιον ιδικο !

Προτείνω να δοθεί περισσότερος χρόνος να ακουστούν οι ιστορίες όσων υπήρξαν θύματα ή
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θύτες του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

∆εν ξέρω, δεν απαντώ!

Η παρουσίαση του προγράμματος να συνεχιστεί και για πολλές ακόμη σχολικές ώρες.

να προστεθουν ερωτησεις

Να δούμε περισσότερα βίντεο

Να ξαναγίνει

περισσότερες συζητήσεις με κέντρο τους μαθητές με στόχο να ειπωθούν οι απορίες και οι

προβληματισμοί τους

να συνεχιστει η διδασκαλια αυτη

Να δούμε βιντεάκια σχετικά με το cyberbullying (αν βρεθούν).

:-D

Περισσότερα βίντεο.

να δούμε πιο πολλά βιντεο

Den exw ti na proteinw

Προτείνω και άλλη ενημέρωση!

να γινει ακομα μια παρουσιαση για να βοηθηθουμε εμεις οι μαθητες και να λυσουμε τις

αποριες μας .

Να αφιερώσουμε χρόνο στην συζήτηση για τις εμπειρίες μας και να ενημερωθούμε για το

πως θα προστατευθούμε από τους κινδύνους του διαδικτύου.
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