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1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ



Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : ΈΝΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί:
 Τσουκάτου Ελένη, Αγγλικής
 Γιαννάκη Βασιλική, Θεατρικής Αγωγής
 Καρανάσιος Κων/νος, ΠΕ19
 Μπουτζουκάκη Ελευθερία ΠΕ70
 Μυλωνάκης ε. Ιωάννης, ΠΕ70
 Παπαδομανωλάκη Ευαγγελία, ΠΕ70
 Σκαράκη Ιωάννα, ΠΕ70
 Σουχλάκη Στέλλα, ΠΕ70
 Συροκακης Κων/νος, ΠΕ70



Δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο

 Συμμετείχαν η Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ με ολοκληρωμένα project

και έρευνες, ενώ πλαισίωσαν ουσιαστικά και οι 
ειδικότητες Αγγλικής, Πληροφορικής και 
Θεατρικής Αγωγής με υλικό, ταινίες και 
προπάντων με μεράκι και διάθεση προσφοράς





Το υλικό 

Σύνδεσμος για puzzle

 http://users.sch.gr/crysana/joomla2016/index.ph
p/2016-03-12-21-26-27/9-1/17-addicted-to-the-
internet-why-not-play-a-puzzle-instead

Σύνδεσμος για Flip book

 http://users.sch.gr/crysana/wordpress/2016/05

/04/e-class-projectdrawings-on-internet-

addiction-flip-book/

http://users.sch.gr/crysana/joomla2016/index.php/2016-03-12-21-26-27/9-1/17-addicted-to-the-internet-why-not-play-a-puzzle-instead




κολλάζ



ταινίες

 Are you addicted to internet?



Και θεατρική αγωγή

Δράση για το θεματικό δίκτυο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Οι μαθητές της Ε’ τάξης ενημερώθηκαν πλήρως για τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από διάφορα βίντεο και εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, παρέθεσαν δικά τους
παραδείγματα από την καθημερινότητά τους και ανακάλυψαν τα οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου. Συμμετείχαν σε αυτοσχεδιασμούς και σε
αφηγήσεις ιστοριών σχετικές με την Ασφάλεια στο Ίντερνετ. Τέλος, παρέθεσαν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της θεατρικής αγωγής, ιδέες για μικρές
αυτοτελείς ιστορίες που παρουσιάζουν προβλήματα κατά την περιήγησή μας στο διαδίκτυο και τρόπους επίλυσής τους. Αυτές τις ιδέες τις μετατρέψαμε σε
σενάριο και γυρίσαμε μικρά, αυτοτελή βίντεο εκθέτοντας διαφόρους κινδύνους σε κάθε ιστορία μας.

Αριθμός βίντεο:6

 Βίντεο 1ο: Συνομιλίες με αγνώστους – Παραβίαση ιδιωτικότητας

 Βίντεο 2ο: Ανεπιθύμητα μηνύματα – Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων

 Βίντεο 3ο: Εκφοβισμός στο Διαδίκτυο

 Βίντεο 4ο: Εθισμός στο Διαδίκτυο – Αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο – Φυσικές παθήσεις

 Βίντεο 5ο: Ιοί – Ακατάλληλο Περιεχόμενο

 Βίντεο 6ο: Αποπλάνηση

 Οι ταινίες θα ανεβούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, όπου και θα μπορείτε να τις παρακολουθείτε (http://1o-dim-mournion.blogspot.gr/)

(Συντονίστρια: Αθηνά Ντούλια, Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Χανίων

Διευθύντρια: Σουχλάκη Στυλιανή

Υπεύθυνη δράσης: Γιαννάκη Βασιλική, εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

Συμμετέχοντες Δράσης: Μαθητές της Ε’ τάξης (Ε1 και Ε2)

Σχ.Έτος: 2015-16)

http://1o-dim-mournion.blogspot.gr/

