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Το κείμενο αυτό: 

 περιγράφει τισ ςυνεργατικέσ δραςτηριότητεσ που θα εκτελούν ςε κάθε ςυνεδρία 

γονείσ και  παιδιά κατά τουσ πρώτουσ 3 μήνεσ του έργου, 

 απευθύνεται ςτουσ γονείσ που ςυμμετέχουν ςτο έργο Inetrisks 

Το χρονοδιάγραμμα των δραςτηριοτήτων που περιγράφονται δεν είναι ςε καμία 

περίπτωςη δεςμευτικό, αν και είναι καλό τηρείται όςο το δυνατόν περιςςότερο. Στο τέλοσ 

του εγγράφου υπάρχει παράρτημα  βοήθειασ που περιέχει περιςςότερεσ πληροφορίεσ και 

ςυμβουλέσ για την ευκολότερη εκτέλεςη των δραςτηριοτήτων.  

Τα δύο εργαςτήρια (το πρώτο ςτην 5η και το δεύτερο ςτην 8η ςυνεδρία) θα γίνουν με την 

ςυμμετοχή όλων: γονέων και παιδιών από τισ δύο χώρεσ (Κύπροσ και Ελλάδα) και των 

μελών τησ ομάδασ του έργου , ώςτε όλοι μαζί να  εντοπιςτούμε και να αντιμετωπίςουμε 

τυχόν προβλήματα και δυςκολίεσ και να μοιραςτούμε τισ εντυπώςεισ και εμπειρίεσ από την 

μέχρι τότε πορεία του έργου. 
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Inetrisks –  

Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related 

Risks for Young Adolescents 

 

Αγαπθτζ γονζα, 

για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνάσ μασ, θ ομάδα του ζργου InetRisks  ζχει ςχεδιάςει απλζσ δραςτθριότθτεσ 

ωσ προσ τθ χριςθ του διαδικτφου αξιοποιϊντασ δθμοφιλι διαδικτυακά εργαλεία και εικονικά 

περιβάλλοντα. Οι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςε 

ςυνεδρίεσ διάρκειασ  60- 90 λεπτϊν, ςε διάςτθμα 5 μθνϊν. 

τισ δραςτθριότθτεσ κα παίρνουν μζροσ: 

 τα ηευγάρια γονζων και παιδιϊν και από τισ δφο χϊρεσ που ςυμμετζχουν (Κφπροσ, 

Ελλάδα) 

 ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι “κάτοικοι” του εικονικοφ κόςμου  Second Life  που 

μπορεί να είναι ςυνεργάτεσ του ζργου, ι κι εντελϊσ  “άγνωςτα” άτομα. 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν ςκοπό: 

 να ςασ δϊςουν τθν ευκαιρία να μάκετε από τα παιδιά ςασ χριςιμεσ πλευρζσ του 

διαδικτφου που οι ίδιοι δεν είχατε μζχρι ςτιγμισ αξιοποιιςει ι δεν γνωρίηατε 

 να βοθκιςουν εςάσ  και τα παιδιά ςασ ςτθν κατανόθςθ των πραγματικϊν, πικανϊν 

κινδφνων τθσ χριςθσ του διαδικτφου 

 να βοθκιςουν εςάσ και τα παιδιά ςασ να εξοικειωκείτε με τουσ τρόπουσ «αςφαλοφσ» 

χριςθσ του διαδικτφου 
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Περιεχόμενο δραςτηριοτήτων 
 

1η και 2η ςυνεδρία: Δραςτηριότητεσ που έχουν ςχέςη με τη χρήςη του 

διαδικτύου (Internet) 

 

τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του διαδικτφου. Γονείσ και παιδιά ςυνεργάηονται και 

αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων.  

 

Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων: Επιλογι ςφντομων αςκιςεων από μικρζσ υποομάδεσ 

προτεινόμενων δραςτθριοτιτων, θ κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει ςκοπό τθν εξοικείωςθ με 

διαφορετικζσ δεξιότθτεσ όπωσ:   

  

Ανάκτθςθ περιεχόμενου από το Διαδίκτυο: 

 Να «κατεβάςετε» (download) ζνα τραγοφδι  

 Να βρείτε ζνα βίντεο από το you-tube  

 Να βρείτε εικόνεσ, ηωγραφιζσ ι φωτογραφίεσ ςχετικά με ζνα κζμα 

 Να βρείτε τουσ ςτίχουσ ενόσ τραγουδιοφ ι ενόσ ποιιματοσ 

 

Αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ: 

 Να βρείτε μια ςυνταγι 

 Να ςυγκρίνετε τιμζσ ςε κάτι που ςκοπεφετε να αγοράςετε 

 Να δείτε τθν πρόβλεψθ του αυριανοφ καιροφ για τθν περιοχι ςασ 

 

Επικοινωνία: 

 Να ςτείλετε ζνα email 

 Να ςτείλετε ζνα τραγοφδι ι μια εικόνα ι μια φωτογραφία 
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Δθμιουργία περιεχομζνου: 

 Να “ανεβάςετε” (upload) μια φωτογραφία 

 Να απαντιςετε ςε ζνα blog 

 Να “ανεβάςετε” ζνα βίντεο (π.χ. ςτο you-tube) 

 Να κάνετε τθν προςωπικι ςασ ςελίδα (π.χ. ςτο facebook) 

 

«Χαςομζρι»:  

 Να χρθςιμοποιιςετε εφαρμογζσ,  όπωσ Google earth ι Google maps, για να 

“επιςκεφτείτε” διάφορα μζρθ (π.χ. για ςχεδίαςθ διακοπϊν ι επίςκεψθ ςε μζροσ που 

είχατε πάει διακοπζσ) 

 Να παίξετε διαδικτυακά παιχνίδια 

 

Δραςτθριότθτα με εναλλακτικό τρόπο: 

 Να διαβάςετε τα  νζα από μια online εφθμερίδα 

 Να παρακολουκιςετε ζνα online μάκθμα (πχ μαγειρικισ) 

 Να ακοφςετε μουςικι από ζνα online ραδιοφωνικό ςτακμό 

 

υναλλαγζσ: 

 Να κλείςετε ζνα ταξίδι 

 Να πλθρϊςετε ζνα λογαριαςμό 

 Να αγοράςετε ζνα τραγοφδι  

 Να κάνετε θλεκτρονικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ (e-banking) 

 Να κάνετε θλεκτρονικά τθ φορολογικι ςασ διλωςθ 

 Να αγοράςετε κάτι (βιβλίο, ροφχα, CD κτλ) 

 

Αξιολόγηςη: Πριν προχωρήςετε ςτα επόμενα καλό θα ήταν να μπορείτε να κάνετε τισ 

προηγοφμενεσ δραςτηριότητεσ με ευκολία. Βζβαια, ςτον ψηφιακό κόςμο, ςυνήθωσ ξεχνάμε 

κάθε δραςτηριότητα που την  κάνουμε ςπάνια  . 
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3η και 4η ςυνεδρία: Γνωριμία με το περιβάλλον εικονικήσ 

πραγματικότητασ Second Life (SL) 

 

τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ περιβαλλόντων εικονικισ πραγματικότθτασ. Περιλαμβάνει 

ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ με το SL. Γονείσ και παιδιά ςυνεργάηονται και 

αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων.  

 

Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων:  

1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar 

2. Προςκζςτε τθν Elizart Glom ςτουσ φίλουσ ςασ 

3. Να μάκουμε  τθ κζςθ ςασ 

4. Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το αντικείμενο που 

αγοράςατε 

 

Δραςτθριότθτα 1: Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar  

Κάκε επιςκζπτθσ ενόσ εικονικοφ κόςμου, για να μπορζςει να κινθκεί και να ζχει τθ δικι του 

υπόςταςθ μζςα ςτον εικονικό κόςμο, πρζπει να αποκτιςει μορφι, που ςε τζτοια 

περιβάλλοντα είναι γνωςτι ωσ «avatar».  

 

Για να φτιάξετε το avatar ςασ: κα πρζπει να επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

τριςδιάςτατου εικονικοφ κόςμου που ονομάηεται Second Life (http://secondlife.com/ ) και να 

κάνετε λογαριαςμό (“Join now”). τθ ςυνζχεια δίνετε τα ςτοιχεία ςασ και φτιάχνετε το avatar 

ςασ. Σζλοσ, κα ςασ ηθτθκεί να “κατεβάςετε” το παιχνίδι ςτον υπολογιςτι ςασ.  

 

Σα βαςικά του εικονικοφ κόςμου: Μόλισ πραγματοποιιςετε για πρϊτθ φορά τθν είςοδό ςασ 

τον εικονικό κόςμο, κα παρουςιαςτεί ςτθν οκόνθ ςασ ζνα ςφντομο εγχειρίδιο βοικειασ που 

περιλαμβάνει 8 βιματα:   

o πωσ να κινείςτε,  

o πωσ να πετάτε,  

http://secondlife.com/
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o πωσ να αλλάηετε τθν οπτικι γωνιά με τθν οποία βλζπετε τον εικονικό κόςμο,  

o πωσ να κάνετε γραπτι κουβεντοφλα (chat),  

o πωσ να “προφζρετε” φιλία και να κάνετε λίςτα φίλων,  

o πωσ να βλζπετε τα “υπάρχοντα” που ζχετε ςτο “ντουλάπι”(inventory) ςασ,  

o πωσ να αλλάηετε τθν εμφάνιςθ του avatar ςασ και τζλοσ, 

o  πωσ να χρθςιμοποιείτε τθν μθχανι αναηιτθςθσ.   

Κακϊσ κάνετε τθν πρϊτθ ςασ βόλτα ςτο SL κα ςασ ςυμβουλεφαμε να πειραματιςτείτε με τισ 

βαςικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Δραςτθριότθτα 2: Αποκτιςτε τον πρϊτο ςασ «εικονικό» φίλο. 

Tο avatar τθσ ομάδασ inetrisks με το όνομα Elizart Glom, κα είναι online ϊςτε να τθν 

προςκζςετε ςτθ λίςτα των φίλων ςασ και να επικοινωνιςετε μζςω chat μαηί τθσ για να 

γράψετε τισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ ςασ. Προςκζςτε τθν Elizart Glom ςτουσ φίλουσ ςασ. 

 

Δραςτθριότθτα 3: Δθλϊςτε τθ κζςθ ςασ  

τθ ςυνζχεια τθσ κουβζντα μασ (chat)  κα ςασ ενθμερϊςουμε για μια ρφκμιςθ  που κα πρζπει 

να κάνετε ςτο λογαριαςμό ςασ για να μποροφμε να γνωρίηουμε που βρίςκεται το avatar ςασ 

κάκε φορά που κα είμαςτε και οι δφο μζςα ςτον κόςμο του SL.  

 

Δραςτθριότθτα 4: Προφορικι επικοινωνία 

το SL υπάρχει και θ δυνατότθτα προφορικισ επικοινωνίασ (voice chat), θ οποία 

ενεργοποιείται αν πατιςετε (παρατεταμζνα) το κουμπί “Talk” ςτθν κάτω δεξιά γωνιά τθσ 

οκόνθσ μασ κάκε φορά που κζλουμε να μιλιςετε ι αν πατιςετε μια φορά τθν κλειδαριά που 

φαίνεται δίπλα από το κουμπί “Talk”. 
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5η ςυνεδρία: Πρώτο  Εργαςτήριο (workshop)  ανταλλαγήσ εμπειριών 

και ιδεών 

το πρϊτο εργαςτιριο, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για τισ εμπειρίεσ που 

αποκομίςατε, τισ δυςκολίεσ που ςυναντιςατε από τθν αρχι του ζργου μζχρι τθ ςτιγμι και τισ 

ιδζεσ κακϊσ και τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ ςε ςχζςθ με τθν πορεία του ζργου.  

 6η και 7ηςυνεδρία: Σύνθετεσ δραςτηριότητεσ μέςα ςτον εικονικό 

κόςμο 

 

τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του περιβάλλοντοσ εικονικισ πραγματικότθτασ “Second Life” 

(SL). Περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ με το SL. Οι γονείσ και παιδιά 

ςυνεργάηονται και αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των 

δραςτθριοτιτων.  

 

Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων:  

1. Αγορά αντικειμζνων ςτο SL και φωτογράφιςι τουσ 

2. Αναηιτθςθ «βοικειασ» ςε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε κακόβουλο ςχόλιο ι προςβλθτικό 

υλικό 

3. Εξερευνείςτε το προφίλ ςασ  

4. Επιςκεφτείτε νζα μζρθ και «αποκθκεφςτε» τισ αγαπθμζνεσ ςασ τοποκεςίεσ 

5. Επεξεργαςία τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ του avatar ςασ μζςα ςτον εικονικό κόςμο 

 

Δραςτθριότθτα 1: Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το αντικείμενο 

που αγοράςατε 

Ο λογαριαςμό ςασ ςτο SL κα πιςτωκεί με 200 linden dollars (το νόμιςμα του SL) για να κάνετε 

ψϊνια (π.χ. να αγοράςετε ζνα 3D αντικείμενο, το οποίο μετά τθν αγορά κα βρίςκεται 

ςυνεχϊσ ςτο inventory ςασ, μία «αποκικθ» αντικειμζνων διακζςιμθ ςε κάκε χριςτθ) από τα 

μαγαηιά του SL.   
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Μπορείτε να βρείτε αυτό που κζλετε να αγοράςετε πθγαίνοντασ ςτθν μθχανι  αναηιτθςθσ 

που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ ςασ (“Search”) και να πλθκτρολογιςετε ςτθ 

ςυνζχεια ςτθν καρτζλα”Places” τισ κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδιά ςτα αγγλικά ( π.χ. “clothes”, 

“balloons”, “weapons”…). τθ λίςτα που κα εμφανιςτεί μπορείτε να επιλζξετε να 

μεταφερκείτε (“teleport”) ςτο κατάλλθλο μζροσ, με βάςθ τθν περιγραφι και τθν εικόνα του 

μζρουσ αυτοφ που κα εμφανιςτεί ςτο δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ. Όταν βρείτε το κατάλλθλο 

μζροσ για ψϊνια, μπορείτε να αγοράςετε το αντικείμενο τθσ αρεςκείασ ςασ κάνοντασ δεξί 

κλικ πάνω ςτο αντικείμενο αυτό κι επιλζγοντασ “Buy”). τθ ςυνζχεια, βγάλτε το μια 

φωτογραφία (“Snapshot”) επιλζγοντασ να ςωκεί θ φωτογραφία αυτι ςτο inventory. Ελζγξτε 

ότι  θ φωτογραφία που τραβιξατε είναι τοποκετθμζνθ ςτο ντουλάπι ςασ κάτω από το τίτλο 

“Photo Album” για να βεβαιωκείτε ότι πραγματοποιιςατε επιτυχθμζνα τθ διαδικαςία.  

 

Δραςτθριότθτα 2: Ζθτιςτε βοικεια ςε περίπτωςθ ζκκεςισ ςασ ςε κακόβουλα / 

προςβλθτικά ςχόλια ι αντικείμενα 

 

o Επικοινωνία με τουσ «Lindens» 

Κάτι που κα πρζπει να γνωρίηετε κακϊσ περιθγείςτε ςτον εικονικό κόςμο του SL είναι οι 

τρόποι με τουσ οποίουσ μπορείτε να προςτατευτείτε απζναντι ςε κακόβουλα /προςβλθτικά 

ςχόλια ι ακόμα και προςβλθτικά 3D αντικείμενα, αλλά και να ηθτιςετε κάποια βοικεια ι 

ςυμβουλι.  

Αρχικά, υπάρχουν τα avatars με επίκετο ‘Linden’ που είναι εξουςιοδοτθμζνα άτομα ϊςτε να 

βοθκοφν άλλα avatars παρζχοντασ τουσ πλθροφορίεσ κι επιβάλλοντασ τθν τάξθ ςτθν εικονικι 

πραγματικότθτα. Είναι, οι δθμοτικοί αςτυνόμοι των περιοχϊν τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ. 

Οι Linden «δζχονται» επιςκζψεισ από avatars ςτα γραφεία τουσ ςτον εικονικό κόςμο.  Σο 

«χωριό» τουσ λζγεται Linden Village κι ζχουν όλοι το επίκετο “Linden”. Μπορείτε να 

δοκιμάςετε να γράψετε “Linden Village” ςτθν καρτζλα “Places” και να μεταφερκείτε ςε 

κάποιο ςθμείο του χωριοφ τουσ (όλο και κάποιον κα βρείτε, αν περιθγθκείτε ςτο χωριό)  ι να 

ψάξετε ςτθν καρτζλα “People” με το επίκετο Linden και να ςτείλετε μινυμα ςε κάποιον από 

αυτοφσ.  
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θμείωςθ: Οι ϊρεσ γραφείου τουσ ζχουν ανακοινωκεί ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://wiki.secondlife.com/wiki/Office_Hours#Lindens_with_Main_Grid_office_hours  

o Επικοινωνία μζςω διαδικαςίασ «Report Abuse1» 

Μπορείτε να αναφζρετε κάποιο  περιςτατικό που κεωρείτε ότι ςασ κίγει με οποιοδιποτε 

τρόπο ςτο Linden Lab, τθν εταιρεία που καταςκευάηει και ςυντθρεί τον εικονικό κόςμο τουSL. 

To εργαλείο που είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για αυτό το ςκοπό είναι το εργαλείο “Report 

abuse” (εικόνα 1), το οποίο χρθςιμοποιείται για: 

o να αναφζρουν τα avatars  ςτουσ Linden τθν κακι χριςθ , αν πρόκειται για 

κάποιο αντικείμενο που κεωροφν ότι είναι προςβλθτικό κτλ,  

o να αναφζρουν τα avatars  ςτουσ Linden τθν λεκτικι κακοποίθςθ/προςβολι 

από κάποιο άλλο avatar, 

o οποιοδιποτε άλλο λόγο από αυτοφσ που αναφζραμε παρακάτω. 

Χριςθ τθσ διαδικαςίασ «Report Abuse»: Από το μενοφ επιλογϊν που εμφανίηεται ςτο πάνω 

μζροσ τθσ οκόνθσ μασ, επιλζγουμε “Help” και ςτθ ςυνζχεια “Report Abuse”. Σότε, 

εμφανίηεται θ οκόνθ του εργαλείου αυτοφ,  ςτθν οποία κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτοιχεία 

όπωσ: το όνομα του avatar του ατόμου που παρενοχλεί/προςβάλει, τον τόπο, τθν 

θμερομθνία, τθ φφςθ τθσ παρενόχλθςθσ και μια ςφντομθ περιγραφι με δικά μασ (ευπρεπι) 

ςχόλια.  Σζλοσ, επιλζξτε το πλικτρο “Report abuse” ϊςτε να ςταλεί θ αναφορά ςασ ςτο 

mailbox των υπεφκυνων του Linden Lab και να διερευνθκεί από αυτοφσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Report Abuse = Διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ μίασ φόρμασ παραπόνων ςε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο ι ςε 

ενοχλθτικό/προςβλθτικό υλικό.  

http://wiki.secondlife.com/wiki/Office_Hours#Lindens_with_Main_Grid_office_hours
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εικόνα 1 Η φόρμα του εργαλείου "Report Abuse" 

 

Εναλλακτικά: ε περίπτωςθ που είναι κάποιο αντικείμενο και όχι κάποιο άλλο άτομο/avatar θ 

αιτία που κζλετε να υποβάλλετε αναφορά, τότε μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω ςτο 

αντικείμενο και επιλζγοντασ ςτθ ςυνζχεια “More” ςασ δίνεται πάλι θ επιλογι “Report Abuse” 

ςτθν οποία ζχει προςτεκεί αυτόματα το όνομα του δθμιουργοφ του αντικειμζνου και το 

μζροσ του εικονικοφ κόςμου που βριςκόςαςταν εςείσ και το αντικείμενο τθ ςτιγμι τθσ 

αναφοράσ κακισ χριςθσ.  

Επικοινωνία με άλλουσ κατοίκουσ του SL για τον ίδιο λόγο 

Μπορείτε, ακόμθ, να μιλιςετε και με άλλα avatars ςχετικά με παρόμοιεσ εμπειρίεσ τουσ  (π.χ. 
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αντίςτοιχουσ κινδφνουσ και πωσ τουσ αντιμετϊπιςαν) ϊςτε να βγάλετε μόνοι ςασ τα  δικά ςασ 

ςυμπεράςματα. 

 

Δραςτθριότθτα 3: Εξερευνείςτε το προφίλ ςασ 

Κάκε avatar ζχει ζνα προφίλ το οποίο μποροφν να βλζπουν οι άλλοι. Μπορείτε να:  

o δείτε το προφίλ ςασ επιλζγοντασ “Edit” και ςτθ ςυνζχεια “Profile” 

o δείτε το προφίλ των avatars που ζχετε προςκζςει ςτθ λίςτα των φίλων ςασ 

επιλζγοντασ “Communicate” (εμφανίηεται ςτο κάτω αριςτερά μζροσ τθσ οκόνθσ) και 

ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα “Contacts”. Από τθ λίςτα των επαφϊν ςασ διαλζγετε το 

avatar που κζλετε και ςτθ ςυνζχεια  βλζπετε το προφίλ του (“Profile”).  

 

Δραςτθριότθτα 4: Επιςκεφτείτε νζα μζρθ και «αποκθκεφςτε» τισ αγαπθμζνεσ ςασ 

τοποκεςίεσ  

Βρείτε από το profile τθσ “Elizart Glom” το μζροσ που λζγεται “ichat” και μεταφερκείτε ςε 

αυτό. Αυτό το μζροσ «αποκθκεφςτε» το ςτα αγαπθμζνα ςασ, μζςα από το προφίλ ςασ, για να 

το βρίςκετε εφκολα, ωσ εξισ: τθν καρτζλα “Picks” του προφίλ ςασ επιλζγετε “New..” . 

Πρόκειται για  τθ δικι μασ γωνιά ςτον εικονικό κόςμο του SL! 

 

Δραςτθριότθτα 5: Επεξεργαςτείτε τθν εμφάνιςι ςασ μζςα ςτον εικονικό κόςμο 

τθν δραςτθριότθτα αυτι κα προετοιμαςτοφμε για το διαγωνιςμό ομορφιάσ που κα 

διοργανϊςουμε ςε κάποια από τισ επόμενεσ ςυνεδρίεσ. Γι  αυτό το λόγο κα αςχολθκοφμε με 

τθν εμφάνιςθ του avatar.  

o Φτιάξτε τθν εμφάνιςθ ςασ: 

Σα βαςικά τθσ αλλαγισ τθσ εμφάνιςθσ τα ζχετε ιδθ δει από το ςφντομο εγχειρίδιο 

βοικειασ που εμφανίςτθκε όταν επιςκεφτικατε για πρϊτθ φορά το SL. Κάκε φορά που 

κζλετε να επεξεργαςτείτε τθν εμφάνιςι ςασ, με δεξί κλικ ςτο avatar ςασ, επιλζξτε “edit 

appearance” και καλι ςασ διαςκζδαςθ 

o Για να «φορζςετε» νζα ροφχα κι αξεςουάρ που ζχετε ψωνίςει: 

Για να ψωνίςετε ροφχα, μαλλιά, τατουάη, κοςμιματα, παποφτςια και άλλα επιςκεφτείτε 
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τα freebies (γράφουμε “freebies” ςτθν καρτζλα “places”  τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ). Θ 

Elizart Glom ςτο προφίλ τθσ το αγαπθμζνο τθσ μαγαηί με freebies. Ρωτιςτε και τα άλλα 

avatars. ίγουρα κα ζχουν  να ςασ προτείνουν κάποιο άλλο μαγαηί με freebies. 

Αγοράηοντασ ζνα αντικείμενο, αυτό μεταφζρεται αυτόματα ςτο ντουλάπι ςασ. Ανοίγοντασ 

το ντουλάπι ςασ μπορείτε να το φορζςετε (δεξί κλικ και ςτθ ςυνζχεια “Wear”) και να το 

βγάλετε, αν κζλετε (κλικ επάνω ςτo avatar και ςτθ ςυνζχεια “Take off”). Μόλισ νιϊςετε 

ικανοποιθμζνοι με τισ αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςι ςασ, κυμθκείτε να βγάλετε μια 

φωτογραφία του εαυτοφ ςασ και ςτθ ςυνζχεια να πάτε ςτο μζροσ ichat. το μζροσ αυτό, 

μζςα ςτο ςπίτι, κα βρείτε άδειεσ κορνίηεσ που περιμζνουν τθ φωτογραφία ςασ!  

 

8η ςυνεδρία:  Δεύτερο Εργαςτήριο (workshop): καλλιςτεία   

το πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ κα πραγματοποιθκοφν εικονικά «καλλιςτεία». το 

διαγωνιςμό ομορφιάσ κα ςυμμετάςχουν όλα τα avatars και κα βραβευτοφν οι πιο 

«εμπνευςμζνεσ» και πρωτότυπεσ αμφιζςεισ. 

Επιπλζον, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για τισ εμπειρίεσ, τισ ιδζεσ και τουσ 

προβλθματιςμοφσ ςασ.  
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 9η και 10η  ςυνεδρία: Περιήγηςη ςε διάφορα μέρη του εικονικού 

κόςμου 

 

Δραςτθριότθτα: Επιςκεφτείτε διάφορα μζρθ του εικονικοφ κόςμου και ςυγκρίνετε τα  3D 

αντίγραφα του εικονικοφ κόςμου ςτα μζρθ αυτά με φωτογραφίεσ του πραγματικοφ κόςμου 

 Ο εικονικόσ κόςμοσ ζχει -ανάμεςα ςτα άλλα- αντίγραφα μνθμείων και τοποκεςιϊν του 

αλθκινοφ κόςμου. Θ ξενάγθςθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω τοποκεςίεσ: 

 

1. Καπζλα ιςτίνα, Βατικανό 

http://slurl.com/secondlife/Vassar/178/89/25 

 

2. Λευκόσ Πφργοσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα 

http://slurl.com/secondlife/Macedonia/31/67/21 

 

3. Ακρόπολθ,  Ακινα, Ελλάδα 

http://slurl.com/secondlife/GREECE/122/145/42 

 

4. Πφργοσ του Άιφελ, Παρίςι, Γαλλία 

http://slurl.com/secondlife/Paris%20Eiffel/16/120/22 

 

5. London Eye & Big Ben, Λονδίνο, Θνωμζνο Βαςίλειο 

http://slurl.com/secondlife/TARDIS/242/193/24 

 

6. Άγαλμα τθσ Ελευκερίασ, Νζα Τόρκθ, Θ.Π.Α. 

http://slurl.com/secondlife/Carnforth/22/170/23  

 

7. Stonehenge, Salisbury, Θνωμζνο Βαςίλειο 

http://slurl.com/secondlife/Tefnut/53/84/60  

 

http://slurl.com/secondlife/Vassar/178/89/25
http://slurl.com/secondlife/Macedonia/31/67/21
http://slurl.com/secondlife/GREECE/122/145/42
http://slurl.com/secondlife/Paris%20Eiffel/16/120/22
http://slurl.com/secondlife/TARDIS/242/193/24
http://slurl.com/secondlife/Carnforth/22/170/23
http://slurl.com/secondlife/Tefnut/53/84/60
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8. Σαη Μαχάλ, Ινδία 

http://slurl.com/secondlife/FRANCE3D%20Virtualya/125/203/28  

 

9. ινικό Σείχοσ, Κίνα 

http://slurl.com/secondlife/Mao/178/94/39 

 

10. Θ Παναγία των Παριςίων (Notre Dame), Παρίςι, Γαλλία 

http://slurl.com/secondlife/FRANCE3D%20Virtualya/170/129/24 

 

11. Hollywood,  Λοσ Άντηελεσ, Θ.Π.Α. 

http://slurl.com/secondlife/Give/188/210/36 

 

12. Αρχαία πάρτθ, Ελλάδα 

http://slurl.com/secondlife/The%20Spartan%20Empire/185/130/38 

 

13. Περιιγθςθ ςτον κόςμο του παραμυκιοφ «Θ Αλίκθ ςτθ χϊρα των καυμάτων» 

(Κάντε κλικ ςτο πράςινο ςφυρί και ςτθν κάρτα που κα εμφανιςτεί επιλζξτε “Gondola”. 

‘Όταν ζρκει θ γόνδολα, επιλζξτε “Sit” για να κακίςει επάνω τθσ το avatar – χωράει 2 

avatars, οπότε μπορείτε να κακίςετε και οι δφο -  και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ επάνω 

ςτο χρυςό ρολόι για αρχίςει θ αυτόματθ ξενάγθςθ, θ οποία ζχει διάρκεια 4 λεπτά. 

υνίςταται θ ρφκμιςθ: World-> Environment Settings-> Midnight) 

http://slurl.com/secondlife/Carnivale%20Quarry/177/122/62 

 

 

 

 

 

 

 

http://slurl.com/secondlife/FRANCE3D%20Virtualya/125/203/28
http://slurl.com/secondlife/Mao/178/94/39
http://slurl.com/secondlife/FRANCE3D%20Virtualya/170/129/24
http://slurl.com/secondlife/Give/188/210/36
http://slurl.com/secondlife/The%20Spartan%20Empire/185/130/38
http://slurl.com/secondlife/Carnivale%20Quarry/177/122/62
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11η  ςυνεδρία: Συμμετοχή ςε «επικίνδυνη» εκδήλωςη και αποςτολή 

email από το Second Life 

 

Δραςτθριότθτα 1: Επιλζξτε να ςυμμετάςχετε ςε μία εκδιλωςθ 

 

το Second Life διοργανϊνονται πολυάρικμεσ εκδθλϊςεισ (“events”). Παρακάτω,  φαίνεται (εικόνα 2) 

θ λίςτα των εκδθλϊςεων που διεξάγονται ταυτόχρονα ςε διάφορα ςθμεία τθσ εικονικοφ κόςμου, 

κακϊσ   και μία ‘επικίνδυνθ’ εκδιλωςθ (εικόνα 3).   

 

εικόνα 2 Η λίςτα των εκδθλϊςεων 
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εικόνα 3 Παράδειγμα 'επικίνδυνθσ' εκδιλωςθσ 

 

Μπορείτε να βρείτε  ποιεσ εκδθλϊςεισ διοργανϊνονται τθν ςτιγμι τθσ ειςόδου ςασ ςτθν εικονικι 

πραγματικότθτα από τθν μθχανι αναηιτθςθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6 . Από τθ λίςτα που κα 

εμφανίςει τισ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα, οι ενιλικεσ κα διαλζξουν  τθν εκδιλωςθ εκείνθ που  

οι ίδιοι κεωροφν “επικίνδυνθ” (με βάςθ τον τίτλο τθσ εκδιλωςθσ και τθ ςφντομθ ςυνοδευτικι 

περιγραφι), εξθγϊντασ  γιατί διάλεξαν τθν ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ και τι φοβοφνται ότι ενδεχομζνωσ 

κα χρειαςτεί να  αντιμετωπίςει κάποιοσ, αν ςυμμετάςχει ςε αυτιν.  

τθ ςυνζχεια τθλε-μεταφερκείτε (λειτουργία ‘teleport’) οι ίδιοι και τα παιδιά ςασ  (λειτουργία ‘offer 

teleport’) ςτο μζροσ αυτό όπου λαμβάνει χϊρα θ εκδιλωςθ. Μπορείτε να τθν παρακολουκιςετε ι 

ακόμα και να ςυμμετάςχετε ςε αυτιν.  

το τζλοσ, εξθγείςτε αν οι αρχικοί ςασ φόβοι είχαν βάςθ και αν αυτοί ζχουν αντικαταςτακεί από άλλα 

ςυναιςκιματα ι άλλουσ φόβουσ.  
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Δραςτθριότθτα 2: τείλτε ζνα email από το SL 

Αν βρίςκεςτε ςτο μζροσ “Ichat”  ςτο Second Life μπορείτε να ςτείλετε email, με τον τρόπο που 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

1. το κάτω αριςτερά μζροσ τθσ οκόνθσ ςασ πατιςτε “Communicate” και μετά “Local 

chat”.  

2. Γράψτε @Record και πατιςτε “Say” 

3. Γράψτε το μινυμά ςασ και πατιςτε “Say” 

4. Γράψτε @ Stop και πατιςτε “Say” 

5. Γράψτε @Mail anna12345@yahoo.gr αν κζλετε να το ςτείλετε ςτο άτομο που ζχει 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ anna12345@yahoo.gr , δθλαδι μετά το @Mail γράψτε τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του παραλιπτθ και πατιςτε “Say” 

6. Γράψτε το κζμα του μθνφματοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι @Subject, για 

παράδειγμα @Subject Second Life και πατιςτε “Say” 

7. Γράψτε @Send για να ςτείλετε το μινυμα και πατιςτε “Say” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna12345@yahoo.gr
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Πληροφορίεσ και ςυμβουλέσ  που θα ςασ βοηθήςουν  να εκτελέςετε 

ευκολότερα τισ δραςτηριότητεσ 

 

Για τθ δραςτθριότθτα «Ανάκτθςθ περιεχόμενου από το Διαδίκτυο» 

 Μπορείτε να κατεβάηετε ζνα τραγοφδι ςτον υπολογιςτι ςασ ςε μορφι mp3 από 

διάφορεσ ιςτοςελίδεσ, όπωσ αυτι  (http://www.emp3world.com/). Για να βρείτε και 

άλλεσ τζτοιεσ ςελίδεσ, δοκιμάςτε να πλθκτρολογιςετε ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ 

λζξεισ-κλειδιά όπωσ: download free songs.  

υμβουλι: Δε κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να δίνετε ςθμαςία ςε μθνφματα που ςασ 

δίνουν ςυγχαρθτιρια! Απλά, κλείςτε τισ ςελίδεσ αυτζσ, όταν και εφόςον εμφανιςτοφν. 

 Ο δικτυακόσ τόποσ για τθν εφαρμογι you-tube είναι youtube.com  

 ‘Ζνασ τρόποσ για να βρείτε εικόνεσ και φωτογραφίεσ είναι μζςω τθσ μθχανισ 

αναηιτθςθσ (search engine) του google (www.google.com ). Αφοφ γράψετε λζξεισ 

κλειδιά ςχετικά με το κζμα που ςασ ενδιαφζρει, πατιςτε «Εικόνεσ» επάνω αριςτερά 

ςτθν οκόνθ ςασ. Για παράδειγμα, δείτε τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με λζξθ 

κλειδί “sunset”  

(http://images.google.com/images?hl=el&source=hp&q=sunset&btnG=%CE%91%CE%

BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD&gbv=2&aq=f&oq= ) 

Για τθ δραςτθριότθτα «χαςομζρι» 

 Σο Google earth είναι ζνα εργαλείο  που προςφζρει εικόνεσ υψίςτθσ ποιότθτασ από κάκε 

μζροσ, τραβθγμζνεσ από δορυφόρο . Μπορείτε να το κατεβάςετε ςτον υπολογιςτι ςασ από 

εδϊ (http://dl.google.com/earth/client/ge4/release_4_3/googleearth-win-plus-

4.3.7284.3916.exe )  

ενϊ το Google maps είναι απευκείασ διακζςιμο online (http://maps.google.com/ ). 

Πλθκτρολογιςτε αυτό που ψάχνετε ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ. Παραδείγματα: 

- κεςςαλονίκθ 

- καφζ κοντά ςτθν τςιμιςκι, κεςςαλονίκθ 

- λευκωςία 

- spa λεμεςοσ 

http://www.emp3world.com/mp3/
http://www.emp3world.com/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/
http://images.google.com/images?hl=el&source=hp&q=sunset&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD&gbv=2&aq=f&oq
http://images.google.com/images?hl=el&source=hp&q=sunset&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD&gbv=2&aq=f&oq
http://images.google.com/images?hl=el&source=hp&q=sunset&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD&gbv=2&aq=f&oq
http://dl.google.com/earth/client/ge4/release_4_3/googleearth-win-plus-4.3.7284.3916.exe
http://dl.google.com/earth/client/ge4/release_4_3/googleearth-win-plus-4.3.7284.3916.exe
http://dl.google.com/earth/client/ge4/release_4_3/googleearth-win-plus-4.3.7284.3916.exe
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Ζνασ τρόποσ για να παίξετε διαδικτυακά παιχνίδια είναι να γράψετε “Mindjolt games" 

ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του facebook.  τθ ςυνζχεια διαλζγετε το παιχνίδι που 

κζλετε να παίξετε. 

 

Για τθ δραςτθριότθτα «υναλλαγζσ» 

 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν μζςω του e-banking 

μπορείτε να βρείτε εδϊ  

(http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=207&nwc_id=21) 

 τθν Ελλάδα θ υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ μζςω διαδικτφου γίνεται εδϊ 

 (http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html).  

Θα πρζπει πρϊτα να κάνετε εγγραφι χριςτθ, επιλζγοντασ “εγγραφι νζου χριςτθ” 

από τθν καρτζλα “online υπθρεςίεσ” και ςτθ ςυνζχεια “ΕΙΟΔΟ”. τθν Κφπρο θ 

θλεκτρονικι υποβολι Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ γίνεται (μζςω του ςυςτιματοσ 

TAXISnet)  εδϊ (http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html), και θ 

διαδικαςία εγγραφισ που κα πρζπει να ζχει γίνει προθγουμζνωσ περιγράφεται εδϊ 

(http://taxisnet.mof.gov.cy/displayFaq.do?dispatch=faq4). 

 Ζνασ τόποσ ςτο διαδίκτυο που μπορείτε να αγοράςετε κάτι που ςασ ενδιαφζρει είναι 

το http://www.ebay.com/ . 

 

Για τθ δραςτθριότθτα «Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar» 

Σι πρζπει να προςζξετε:  

1. Προςοχι ςτθν θλικία: αν δθλϊςετε ότι είςτε κάτω από 18 ετϊν ο λογαριαςμόσ 

ςασ δεν κα είναι ζγκυροσ ςτο SL, αλλά ςτο Teen SL - τθν ζκδοςθ του SL θ οποία 

είναι προοριηόμενθ για παιδιά- με το οποίο κα αςχολθκοφμε αργότερα 

2. Προςοχι ςτο Όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ: θμειϊςτε το 

ονοματεπϊνυμο του avatar ςασ (username), κακϊσ και τον προςωπικό ςασ 

κωδικό (password). Θα ςασ ηθτοφνται κάκε φορά πριν από τθν είςοδό ςασ ςτον 

εικονικό κόςμο. 

 

http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=207&nwc_id=21
http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=207&nwc_id=21
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
https://taxisnet.mof.gov.cy/login.jsp
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
http://taxisnet.mof.gov.cy/displayFaq.do?dispatch=faq4
http://taxisnet.mof.gov.cy/displayFaq.do?dispatch=faq4
http://www.ebay.com/
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Για τθ δραςτθριότθτα «Αποκτιςτε τον πρϊτο ςασ εικονικό φίλο.» 

υμβουλι: Ηθτιςτε βοικεια από τθν Elizart όποτε χρειαςτεί. Επίςθσ μπορείτε να ηθτιςετε 

βοικεια από κάποιο άλλο avatar που βρίςκεται κοντά ςασ.  

 

Για τθ δραςτθριότθτα «Προφορικι επικοινωνία» 

υμβουλι: Αν δεν ακοφτε τθ φωνι ςασ μζςω του παιχνιδιοφ, κα πρζπει να εξετάςετε αν ζχετε 

τισ ςωςτζσ ρυκμίςεισ: από το μενοφ “Edit” επιλζγετε “Preferences”. τθν καρτζλα “Audio & 

Video” κα πρζπει να είναι τςεκαριςμζνεσ και οι 4 επιλογζσ (εικόνα 4) ενϊ ςτθν καρτζλα “Voice 

chat” κα πρζπει να είναι τςεκαριςμζνθ θ επιλογι “Enable voice chat” και θ επιλογι “Hear 

voice chat from avatar position” (εικόνα 5)  

 

εικόνα 4 Ρυκμίςεισ ιχου και βίντεο 
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εικόνα 5 Προφορικι επικοινωνία  

 

Για τθ δραςτθριότθτα «Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το 

αντικείμενο που αγοράςατε» 

υμβουλι: Για να τραβιξετε μια καλι φωτογραφία πειραματιςτείτε με τα κουμπιά “Camera 

controls” (εικόνα 6), τα οποία ρυκμίηουν τθν μεγζκυνςθ (ηουμ) και τθν οπτικι γωνία από τθν 

οποία κα τραβθχτεί θ φωτογραφία. Για να εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ ςασ τα κουμπιά αυτά κα 

πρζπει να ζχουν επιλεχτεί από το μενοφ “View” και ςτθ ςυνζχεια “Camera Controls”. 
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εικόνα 6 Camera Controls 

Για τθ δραςτθριότθτα «Περιιγθςθ ςε διάφορα μζρθ του εικονικοφ κόςμου» 

Βοικεια: Αν κάνετε κλικ ςτουσ ςυνδζςμουσ που ςασ δίνονται παραπάνω, κα ανοίξει ο 

φυλλομετρθτισ (browser) και κα ςασ παρουςιάςει μια ιςτοςελίδα. Όταν ανοίξει θ 

ιςτοςελίδα, κάντε κλικ εκεί που γράφει “Teleport now” και ςτθ ςυνζχεια “Ok”.   

 

Για τθ δραςτθριότθτα «υμμετοχι ςε επικίνδυνθ εκδιλωςθ» 

Βοικεια: Για να μεταφζρετε κάποιο avatar ςτο μζροσ που είςτε εςείσ (‘offer teleport’), πθγαίνετε ςτισ 

επαφζσ ςασ (εικόνα 7) και ςτθ ςυνζχεια ανοίγετε το προφίλ του avatar που κζλετε να τθλε-

μεταφζρετε. τθ ςυνζχεια, επιλζγετε «offer teleport» (εικόνα 8). 
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εικόνα 7 Η καρτζλα επαφϊν ("Friends") 

 

Εικόνα 8 Η λειτουργία "offer teleport" 

 

Για τθ δραςτθριότθτα «τείλτε ζνα email από το Second Life» 

Βοικεια:  Δείτε ζνα μινυμα που ζςτειλε θ Elizart Glom  
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Εικόνα 9 Πωσ να ςτείλει το avatar ςασ email 

 

 

 


