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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη σημασία
της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Επίσης, όλοι γνωρίζουν πλέον ότι το διαδίκτυο αποτελεί
στοιχείο της καθημερινότητας σε κάθε οικογένεια, γεγονός το οποίο αποτελεί σημείο
προβληματισμού σχετικά με το πόσο ασφαλές είναι ένα παιδί κατά τη διαδικτυακή πλοήγηση.

Με αφορμή τη συμμετοχή μας στο Θεματικό Δίκτυο και σε συνδυασμό την εφαρμογή της
Αγωγής Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε το θέμα της ασφαλούς
πλοήγησης στο διαδίκτυο, μέσα από τα προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών.
Ενημερωθήκαμε για την αναγκαιότητα πλέον του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου αλλά και για τους κινδύνους που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει σε αυτό. Δεχτήκαμε
την επίσκεψη της ψυχολόγου του Χαμόγελου του Παιδιού στο Σχολείο, με την οποία συζητήσαμε για
τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το διαδίκτυο για τα παιδιά. Κατασκευάσαμε ένα
ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από τους μαθητές της Στ’ Τάξης του Σχολείου μας και
προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε κατά πόσον τα παιδιά γνωρίζουν για την αναγκαιότητα της τήρησης
κανόνων ασφαλείας στο διαδίκτυο. Με τη δύναμη της φαντασίας μας, φτιάξαμε τις δικές μας μικρές
ιστορίες για το διαδίκτυο και κατασκευάσαμε σελιδοδείκτες των οποίων το θέμα ήταν η διαδικτυακή
ασφάλεια.

Όλα αυτά, μας βοήθησαν να καταλάβουμε πως το διαδίκτυο είναι παρόν στη ζωή όλων μας στη
σημερινή εποχή. Και, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, όπως δεχόμαστε την αναγκαιότητα των
κανόνων στην καθημερινή μας ζωή, έτσι πρέπει να δεχόμαστε την αναγκαιότητα κανόνων που θα
εξασφαλίζουν την ασφάλειά μας στα διαδικτυακά μας ταξίδια. Έτσι μόνο, το διαδίκτυο θα είναι
πολύτιμο εργαλείο στην εργασία μας αλλά και διασκεδαστικός τόπος στον οποίο θα μπορούμε να
περνάμε ευχάριστα κάποιες στιγμές από τον χρόνο μας, μαθαίνοντας νέα πράγματα και παίζοντας με
πρωτότυπα, δημιουργικά παιχνίδια.



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η γνωριμία των μαθητών με το θέμα της ασφαλούς πλοήγησης και η
ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων 
προστασίας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις κύριες εφαρμογές του διαδικτύου.

 Να αναζητήσουν τις αιτίες που καθιστούν αναγκαία την τήρηση κανόνων ασφαλούς

διαδικτυακής πλοήγησης.

 Να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από την μη τήρηση κανόνων

ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης.

 Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χώρος του διαδικτύου δεν είναι ένας πλασματικός κόσμος, ούτε

καλύπτεται από κάποιο αόρατο δίκτυ προστασίας και ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται ως

χώρος που μπορεί να μας προσφέρει πολλά αλλά και που μπορεί να μας εκθέσει σε κινδύνους.

 Να κατανοήσουν την έννοια του διαδικτυακού εκφοβισμού.

 Να ενημερωθούν για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν φορείς και οργανώσεις όπως

«Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να συνεργάζονται με τρόπο βιωματικό, υπεύθυνο και εν

τέλει ευχάριστο.



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα, πριν αρχίσει τις εργασίες της 
σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 
υπέγραψε συμβόλαια, όπως το παρακάτω, 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας, δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιαστεί από τους εκπαιδευτικούς της 
τάξης το γενικό πλαίσιο του προγράμματος. 
Οι όροι του συμβολαίου προτάθηκαν από τα 
ίδια τα παιδιά της τάξης.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ένα πρωινό του Οκτώβρη, δεχθήκαμε στο σχολείο μας την επίσκεψη 
της ψυχολόγου από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Μιλήσαμε για τον σχολικό εκφοβισμό 
και τον ρόλο που μπορεί να παίξει το 
διαδίκτυο σ’ αυτόν. 

Διατυπώσαμε τις απόψεις μας και 
προτείναμε τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια 
περίπτωση εκφοβισμού, ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιείται και ο χώρος του 
διαδικτύου.

Όταν τελείωσε η συζήτησή μας, όλοι ήταν σίγουροι για ένα τουλάχιστον πράγμα: ο
εκφοβισμός μέσω διαδικτύου δεν αντιμετωπίζεται με φόβο αλλά με θάρρος και
εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους που μας αγαπούν και βρίσκονται στο πλάι μας,
έτοιμοι πάντα να μας βοηθήσουν.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματός μας, ξεχωρίζουμε το ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε σχετικά 
με την ασφάλεια των παιδιών κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Το 
μοιράσαμε, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω, στα παιδιά των δύο τμημάτων της Στ’ 
Τάξης του Σχολείου μας.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αφού απαντήθηκε το ερωτηματολόγιο, μελετήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών, οι οποίες 
παρουσιάζονται, στη συνέχεια, με μορφή μικρών γραφημάτων.

Παρουσιάζονται ενδεικτικά, μερικά από αυτά.



Μελετώντας τις απαντήσεις των παιδιών της Στ’ Τάξης, μπορούμε 
να οδηγηθούμε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

Η πλειοψηφία των παιδιών (26 από το σύνολο των 34 παιδιών) θεωρεί αυτονόητη 
την χρήση κωδικού ασφαλείας στον Η/Υ τους.

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών (19) έχει λογαριασμό στο FACEBOOK ενώ ένα 
παιδί δεν επιθυμεί να απαντήσει. 

Η στάση των παιδιών απέναντι στα αναδυόμενα διαφημιστικά παράθυρα είναι 
εντυπωσιακή. Κανένας παιδί δεν επισκέπτεται την προτεινόμενη σελίδα διαφήμισης.

Στην ερώτηση, σχετικά με το ποιους επιλέγουν ως «φίλους» στο FACEBOOK, 21 
παιδιά αναφέρουν ότι επιλέγουν τους γνωστούς τους. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε 
ποια έννοια έχει για τα παιδιά η λέξη «γνωστός». Επίσης, ένα παιδί επέλεξε να μην 
απαντήσει.

Στην 5η ερώτηση, 18 παιδιά ανέφεραν ότι εμπιστεύονται τους κωδικούς του Η/Υ 
τους στους γονείς. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 13 παιδιά δεν τους 
εμπιστεύονται σε κανέναν.

Η πλειοψηφία των παιδιών θεωρεί ότι μπορεί να ελέγξει την ταυτότητα των 
«φίλων» στο FACEBOOK. 



Για άλλη μια φορά, σχεδόν όλα τα παιδιά θεωρούν ότι πρέπει να διαγράφονται ύποπτα 
μηνύματα. Δεν περνά βέβαια απαρατήρητο το γεγονός ότι 3 παιδιά θεωρούν μηδαμινή 
την επικινδυνότητα τέτοιου είδους μηνυμάτων.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών θεωρεί λογικό να 
διαγράφονται email από αγνώστους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμό το ότι 
μόνο 6 παιδιά θεωρούν ότι πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς ή ο δάσκαλος.

Είναι εντυπωσιακό ότι μόνο 11 από τα 34 παιδιά θεωρούν το διαδίκτυο ασφαλή χώρο 
για ένα μικρό παιδί, όπως επίσης εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι 32 παιδιά 
δηλώνουν ότι δεν θα δέχονταν να συναντηθούν με κάποιον «φίλο» από το FACEBOOK. 
Στην ίδια ερώτηση, 2 παιδιά δεν απάντησαν.

Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν εγκατεστημένο λογισμικό αντιμετώπισης ιών. Ένα παιδί 
μόνο ανέφερε ότι ο Η/Υ του δεν έχει προστασία κατά των ιών.

Όσον αφορά στα αιτήματα φιλίας μέσω FACEBOOK, φαίνεται ότι σχεδόν όλα τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται την πιθανότητα ψευδούς ταυτότητας, ειδικά όταν αναφέρονται 
ονόματα γνωστών καλλιτεχνών ή αθλητών.

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, σχεδόν όλα τα παιδιά δηλώνουν με 
την απάντησή τους ότι γνωρίζουν την επικινδυνότητα μηνυμάτων που αναφέρουν 
χρηματικά κέρδη σε υποτιθέμενους διαγωνισμούς.



Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό των 
απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά 
στο ερωτηματολόγιο, θα μπορούσαμε 
να σημειώσουμε ότι είναι 
ενθαρρυντική η διαπίστωση πως η 
πλειοψηφία των παιδιών γνωρίζει για 
την αναγκαιότητα της υιοθέτησης 
κανόνων και συμπεριφορών που 
εξασφαλίζουν ασφαλή διαδικτυακή 
πλοήγηση. Όμως, νομίζουμε ότι 
πρέπει να σταθούμε και στις 
απαντήσεις της μειοψηφίας, οι οποίες 
δηλώνουν ξεκάθαρα πως οι κίνδυνοι 
στο διαδίκτυο είναι υπαρκτοί, ειδικά 
για τα παιδιά, και οι οποίες 
απαντήσεις καθιστούν αναγκαία την 
πραγματοποίηση προγραμμάτων 
ενημέρωσης τόσο για τα παιδιά όσο 
και για τους γονείς.



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στα πλαίσια του 
προγράμματος, τα παιδιά 
έφτιαξαν δικές τους 
μικρές ιστορίες σχετικά 
με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο. Όπως 
φαίνεται και σε αυτές 
που ενδεικτικά 
παρουσιάζουμε 
παρακάτω, σε όλες 
υπάρχει το στοιχείο του 
προβληματισμού σχετικά 
με τους πιθανούς 
κινδύνους αλλά και το 
ενθαρρυντικό και 
αισιόδοξο στοιχείο της 
εύρεσης λύσης με τη 
βοήθεια των γονέων, 
των δασκάλων ή και των 
αρχών.

«Η περιπέτεια ενός email»
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια παρέα παιδιών: ο 
Γιώργος, ο Αριστείδης και η Δήμητρα. Ήταν έντεκα ετών 
όλοι.
Μια μέρα, καθώς έπαιζαν στο FRIV, ένα άγνωστο παιδί 
βρήκε το email της Δήμητρας και άρχισε να της στέλνει 
προσβλητικά μηνύματα. Η Δήμητρα φοβήθηκε πάρα πολύ κι 
έτσι αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς της και να τους 
δείξει και τα μηνύματα. Όμως οι γονείς της Δήμητρας δεν 
ήξεραν πώς να βρουν αυτό το άγνωστο παιδί.
Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε στην αστυνομία. Η αστυνομία 
ανακάλυψε αυτό το παιδί και ειδοποίησε τους γονείς του 
για να τους ενημερώσει. Η αστυνομία έκανε αυστηρές 
συστάσεις στο παιδί και έδωσε οδηγίες στους γονείς του 
ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους.
Αν ήταν πιο προσεκτικοί οι γονείς και τα παιδιά 
περισσότερο ενημερωμένα, δεν θα υπήρχαν τέτοιες 
άσχημες καταστάσεις.



«Η περιπέτεια ενός email»

Μια μέρα, η Δήμητρα, ο Γιώργος και ο Αριστείδης

έπαιζαν στο FRIV. Ξαφνικά, εμφανίστηκε στην οθόνη

της Δήμητρας ένα παράξενο πρόσωπο.

Πρέπει να ξέρετε ότι για να παίξετε σε αυτό το

παιχνίδι, χρειάζεται να έχετε δώσει το email σας.

Μάλλον, λοιπόν, κάποιος χάκερ, κατάφερε να

αποκτήσει πρόσβαση στο email της Δήμητρας. Την

επόμενη μέρα, η Δήμητρα είδε ότι κάποιος της είχε

στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

πολύ άσχημα λόγια.

Οι γονείς της, έβλεπαν τη Δήμητρα, κάθε μέρα,

στενοχωρημένη και σκεπτική. Μετά από μια

εβδομάδα, οι γονείς της αποφάσισαν να ελέγξουν τον

υπολογιστή της ενώ αυτή ήταν στο σχολείο.

Έκπληκτοι, ανακάλυψαν τα προσβλητικά μηνύματα

και αποφάσισαν να ενημερώσουν την αστυνομία.

Οι υπεύθυνοι της Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος, έστειλαν ένα μήνυμα στον άγνωστο,

δήθεν από τη Δήμητρα, με το οποίο του ζητούσαν να

συναντηθούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ο

άγνωστος, βέβαια, νόμιζε ότι επικοινωνούσε με τη

Δήμητρα και όχι με τους αστυνομικούς. Έτσι,

κατάφεραν και τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη

δικαιοσύνη.

«Μια περιπέτεια στο διαδίκτυο»

Νωρίς την Κυριακή, ο Αριστείδης διηγήθηκε στον

Γιώργο και τη Δήμητρα την περιπέτεια που έζησαν

αυτός και η οικογένειά του την προηγούμενη νύχτα.

Ενώ ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του,

ανακάλυψε ότι από κάτω του ήταν ένας μεγάλος

ποντικός. Ο Αριστείδης, μέσα στο σκοτάδι, όπως ήταν

φυσικό φοβήθηκε και έβαλε τις φωνές. Μετά από

μεγάλη προσπάθεια, ο πατέρας του κατάφερε να

πιάσει τον ποντικό με τη σκούπα.

Της Δήμητρας της φάνηκε τόσο αστεία η

αντίδραση του Αριστείδη που όλη την υπόλοιπη μέρα

το συζητούσε με φίλους της στο Viber. Ένας απ’

αυτούς, ο Κώστας, τη ρώτησε ποιο ήταν το email του

Αριστείδη, δήθεν διότι ήθελε να μάθει ακριβώς τον

τρόπο με τον οποίο έπιασαν τον ποντικό. Η Δήμητρα,

χωρίς να το καλοσκεφτεί, έκανε το λάθος και του το

έδωσε.

Ο Κώστας, όμως, και κάποιοι άλλοι φίλοι του,

άρχισαν να κοροϊδεύουν τον Αριστείδη και να

διαδίδουν ότι φοβήθηκε και φώναζε σαν κοριτσάκι

στη θέα ενός ποντικού. Αφού ο Αριστείδης

προσπάθησε, για αρκετές ημέρες, να τους κάνει να

σταματήσουν να τον κοροϊδεύουν, αποφάσισε να το

πει στους γονείς του.

Τελικά, μετά από επικοινωνία των γονιών του

Αριστείδη με τους γονείς των παιδιών που τον

ενοχλούσαν, σταμάτησαν οι κοροϊδίες και τα

πειράγματα. Ο Κώστας και οι φίλοι του, μάλιστα,

ζήτησαν και συγγνώμη από τον Αριστείδη. Η Δήμητρα

που είχε ενημερωθεί για όλα αυτά, κατάλαβε ότι στο

μέλλον θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική!



«Η περιπέτεια ενός email»

Ο Γιώργος έκανε έναν καινούριο φίλο στο Viber.
Κάποια στιγμή, καθώς μιλούσαν, ο φίλος αυτός
ζήτησε από τον Γιώργο το email του κολλητού του,
του Αριστείδη. Αυτός, δίχως να το πολυσκεφτεί, του
το έδωσε.

Την άλλη μέρα στο σχολείο, ο Αριστείδης δεν
φαινόταν καλά. Όταν τον ρώτησαν τι είχε, είπε ότι
είχε λάβει κάποια πολύ προσβλητικά email. Ο
Γιώργος του είπε να ενημερώσει τους γονείς του
αλλά αυτός είπε πως φοβόταν μήπως δεν τον
πιστέψουν. Στο διάλειμμα ο Γιώργος συνάντησε τη
Δήμητρα και της είπε τι είχε συμβεί. Ίσως έχει
κάποιον εχθρό ο Αριστείδης, είπε η Δήμητρα. Ίσως
να είναι ο Γιάννης από το Στ2.

Σε ένα από τα επόμενα διαλείμματα, ο Γιώργος
βρήκε τον Γιάννη, το παιδί με το οποίο είχαν γίνει
φίλοι στο Viber και τον ρώτησε αν αυτός έστειλε τα
προσβλητικά μηνύματα στον Αριστείδη. Αυτός
νεύριασε και είπε στον Γιώργο να μην ενδιαφέρεται
για ό,τι κάνει.

Το απόγευμα, ο Γιώργος συνεννοήθηκε με τη
Δήμητρα και τον Αριστείδη και κανόνισαν να
συναντηθούν με τον Γιάννη. Ευτυχώς, κατάφεραν να
του εξηγήσουν πόσο άσχημο για τον Αριστείδη ήταν
αυτό που είχε κάνει. Ο Γιάννης κατάλαβε ότι δε θα
έπρεπε να στέλνει τέτοιου είδους μηνύματα σε
κανέναν. Δεν ξέχασε την ερώτηση των παιδιών: «θα
σου άρεσε να πάθεις αυτό έκανες στον Αριστείδη;»
Από τότε ο Αριστείδης δεν αντιμετώπισε ξανά τέτοια
προβλήματα.

«Η περιπέτεια ενός email»
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν τρία παιδιά: ο Γιώργος, η

Δήμητρα και ο Αριστείδης. Μια μέρα, μετά το σχολείο,
έπαιζαν στο Friv με άλλα παιδιά από όλη την Ελλάδα.

Μετά από λίγο, η μαμά του, φώναξε στον Αριστείδη ότι το
φαγητό ήταν έτοιμο. Αυτός της είπε ότι θα έπαιζαν λίγο ακόμα
και ότι θα έτρωγε αργότερα. Το μεσημέρι πέρασε και κανένα
από τα παιδιά δεν σταμάτησε το παιχνίδι για να φάει. Είχαν
τόσο πολύ εθιστεί που δεν τους ένοιαζε τίποτα άλλο παρά το
παιχνίδι στον υπολογιστή. Την άλλη μέρα το απόγευμα,
έπαιζαν πάλι στον υπολογιστή. Η Δήμητρα, είπε στα παιδιά
ότι μπορούσε να τους δώσει το email της ώστε να μπορούν να
συνεννοούνται καλύτερα και να παίζουν πιο συχνά. Έτσι κι
έκανε. Δυο μέρες αργότερα, η Δήμητρα κατάλαβε το λάθος
της. Άρχισε να δέχεται άσχημα, προσβλητικά μηνύματα και να
αισθάνεται πολύ άσχημα. Η Δήμητρα δεν ήθελε να μιλήσει γι’
αυτό σε κανέναν. Ντρεπόταν. Είχε κλειστεί στον εαυτό της.
Αυτό, βέβαια, δεν την βοηθούσε γιατί δεν μπορούσε να βρει
λύση στο πρόβλημά της, μόνη της.

Κανείς από τους φίλους της δεν είχε καταλάβει κάτι αλλά
η Δήμητρα αισθανόταν πολύ άσχημα γιατί στα μηνύματα την
αποκαλούσαν με πολύ άσχημα επίθετα. Ένα βράδυ, πριν
κοιμηθεί, η μαμά της την ρώτησε αν την απασχολούσε κάτι
γιατί την έβλεπε ανήσυχη. Η Δήμητρα είπε ότι δεν είχε
τίποτα. Το επόμενο πρωί, η Δήμητρα δεν άντεξε άλλο και
μίλησε στους φίλους της. Ο Γιώργος και ο Αριστείδης της
είπαν ότι σίγουρα έπρεπε να μιλήσει σε κάποιον μεγάλο γιατί
το πρόβλημα μπορεί να χειροτέρευε. Η Δήμητρα,
ανακουφισμένη, πήρε την απόφασή της. Θα μιλούσε στους
γονείς της!

Τα τρία παιδιά πήγαν μαζί στο σπίτι της Δήμητρας και
εκείνη μίλησε στη μαμά της για την περιπέτειά της. Εκείνη,
της είπε ότι έπρεπε να της είχε μιλήσει αμέσως. Της είπε
επίσης, ότι έπρεπε να διαγράψουν τον λογαριασμό email της
και να ανοίξουν έναν καινούριο. Έτσι κι έκαναν. Η Δήμητρα
ήξερε τώρα ότι στις δύσκολες ώρες πρέπει να εμπιστεύεται
τους γονείς της!



«Η περιπέτεια ενός email»
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν τρία παιδιά: ο

Γιώργος, η Δήμητρα και ο Αριστείδης. Ήταν
αγαπημένη παρέα αλλά από καιρό είχαν σταματήσει
να παίζουν στο πάρκο. Έπαιζαν μόνο διαδικτυακά
παιχνίδια.

Μια μέρα, όταν πήρε τον καινούριο του
υπολογιστή, ο Αριστείδης προσπάθησε να κάνει
εγγραφή σε ένα παιχνίδι στο Friv δίνοντας το email
του. Αυτό ήταν λάθος γιατί κάποιος μάλλον
υπέκλεψε τη διεύθυνση του email του και άρχισε να
του στέλνει απειλητικά μηνύματα.

Ο Γιώργος και η Δήμητρα κατάλαβαν ότι κάτι
συνέβαινε γιατί κάθε φορά που τον καλούσαν για
παιχνίδι, αυτός έβρισκε δικαιολογίες και αρνιόταν.
Ο Αριστείδης μετά από μέρες, μην αντέχοντας άλλο,
τους είπε για τα απειλητικά μηνύματα. Στο
τελευταίο μάλιστα, ο άγνωστος του έλεγε να
συναντηθούν στο παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι στο
τέρμα του δρόμου τους.

Οι φίλοι του είπαν στον Αριστείδη ότι έπρεπε να
μιλήσει οπωσδήποτε με τους γονείς του. Έτσι κι
έκανε. Αυτοί επικοινώνησαν με τις Αρχές και ο
άγνωστος συνελήφθη πολύ σύντομα.

Ο Αριστείδης ήταν πια σίγουρος για δύο
πράγματα. Έπρεπε να εμπιστεύεται τους γονείς του
και να προτιμά το παιχνίδι στο πάρκο και όχι στον
υπολογιστή!

«Μια άσχημη περιπέτεια στο διαδίκτυο»

Πριν αρκετό καιρό ένας παλιός μαθητής του σχολείου

μας βρέθηκε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, λόγω

εργασίας των γονιών του. Αλληλογραφούσε μέσω e-mail

καθημερινώς, με το σχολείο μας και μας έλεγε πόσο

πολύ ήθελε να μας δει.

Μια μέρα μας έστειλε μήνυμα ότι θα ερχόταν

αεροπορικώς. Όμως τελευταία στιγμή λόγω απεργίας τα

αεροπλάνα δεν θα ταξίδευαν. Έτσι, στενοχωρημένος,

άνοιξε τον υπολογιστή, ψάχνοντας κάποια λύση.

Τότε ξαφνικά βρέθηκε στην οθόνη του υπολογιστή του

ένας καινούριος «φίλος » και πιάνοντας τη συζήτηση μαζί

του, του είπε το πρόβλημά του. Τότε εκείνος

προσφέρθηκε με το δικό του υποτιθέμενο αεροπλάνο, να

τον φέρει στα Χανιά. Ο φίλος μας τότε, πέταξε από την

χαρά του, έφτιαξε κρυφά μια βαλίτσα και έφυγε

τρέχοντας από το σπίτι για να τον συναντήσει.

Οι γονείς του μικρού, βλέποντας τον να

απομακρύνεται χωρίς κουβέντα, τον παρακολούθησαν.

Όταν έφτασε το ραντεβού του, βρήκε έναν άνθρωπο

πολύ διαφορετικό, πιο τρομακτικό και σίγουρα χωρίς

αεροπλάνο. Ήταν αργά όμως… Την ώρα που

προσπαθούσε να τον βάλει με το ζόρι στο αυτοκίνητο,

εμφανίστηκαν οι γονείς του, οι οποίοι με φωνές και

χτυπώντας τον άγνωστο άντρα κατάφεραν να πάρουν

τον μικρό πίσω.

Γυρίζοντας στο σπίτι, συζήτησαν για όλα αυτά τα

λάθος πράγματα που έκανε ο γιος τους, αλλά και για όλα

αυτά που θα συνέβαιναν, αν οι γονείς του δεν τον είχαν

ακολουθήσει. Μόλις μας έγραψε τι του συνέβη το μόνο

που τον συμβουλέψαμε εμείς και οι δάσκαλοι ήταν να τα

λέει όλα στους γονείς του και να προσέχει με ποιους

μιλάει στο διαδίκτυο.



«Μια άσχημη περιπέτεια στο διαδίκτυο»

Η μικρή Σοφία απέκτησε έναν καινούριο υπολογιστή για
τους καλούς βαθμούς που πήρε στο σχολείο. Μόλις τον
αγόρασε ήταν στο διαδίκτυο για πολλές ώρες. Την άλλη
μέρα η καλύτερή της φίλη, η Ελένη, της είπε για ένα
παιχνίδι που ντύνεις κούκλες, το «star doll ». Σε αυτό
το παιχνίδι κάνεις φίλους, φτιάχνεις τη σουίτα σου, την
εμφάνιση της κούκλας σου, την πας σε διάφορα πάρτι και
φυσικά μιλάς με φίλους.
Μια μέρα, η Ελένη πήγε στο σπίτι της για να διαβάσουν
και για να της φτιάξει ένα προφίλ στο «star doll ». Μετά
από 2-3 ώρες διάβασμα μπήκαν στον υπολογιστή και της
έφτιαξε το προφίλ.
Μόλις έφυγε η Ελένη και η Σοφία ξαναμπήκε στο
παιχνίδι και είδε πολλά νέα αιτήματα φιλίας, τα
αποδέχτηκε όλα χωρίς να ξέρει ποιος κρύβεται πίσω
από την κούκλα του. Μετά από λίγες ημέρες, άρχισε
κάποιος να μιλάει με την Σοφία. Εκείνη νόμιζε ότι εκτός
από φίλος της ήταν και συνομήλικός της, γιατί την
προηγούμενη μέρα την είχε ρωτήσει πού μένει για να
έρθει να παίξουνε. Καθώς μιλούσαν στο τσατ, του είπε
ότι το Σαββατοκύριακο θα το περάσει με την οικογένειά
της στο χωριό, στην γιαγιά της. Το Σάββατο το βράδυ,
πήγε στο σπίτι τους και τους έκλεψε.
Όταν γύρισαν σπίτι και το είδαν έτσι, η Σοφία κατάλαβε
ότι αυτή έφταιγε και το είπε στους γονείς της. Εκείνοι
την ρώτησαν αν ξέρει κάτι γι’ αυτόν, αλλά εκείνη
απάντησε αρνητικά. Το άλλο πρωί, πήγαν στο αστυνομικό
τμήμα και η Σοφία τότε τους είπε ακριβώς τι έγινε. Της
εξήγησαν πόσο επικίνδυνο είναι να δέχεται κανείς
αιτήματα από ξένους και να τους επιτρέπει να
μαθαίνουν τα προσωπικά του δεδομένα. Και εκείνη
φοβισμένη είπε ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο
προσεχτική όσον αφορά το διαδίκτυο.

«Μια περιπέτεια στο διαδίκτυο με καλό τέλος»

Κάποτε, ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Άννα.
Ήταν 10 χρονών μόνο και ζητούσε κάθε μέρα από την
μαμά της να την αφήσει να φτιάξει ένα προφίλ στο
ίντερνετ. Επειδή εκείνη δεν την άφηνε, έφτιαξε ένα
στα κρυφά. Άρχισε έτσι μέσα από αυτό να μιλάει με
τους φίλους της εκεί. Επειδή έβλεπε ότι όλοι είχαν
περισσότερους φίλους από εκείνη, αποφάσισε να
αρχίσει να δέχεται και αιτήματα φιλίας από αγνώστους.

Σιγά σιγά άρχισε να μιλάει πιο πολύ με έναν
άγνωστο, που είχε δεχτεί τις τελευταίες μέρες. Ήταν
πολύ χαρούμενη με τον νέο της φίλο και του ζήτησε να
βρεθούν στο πάρκο το Σάββατο. Όταν έφτασε η μέρα
την συνάντησης, η Άννα κατέφθασε στο πάρκο και είδε
ότι στο παγκάκι που είχαν δώσει ραντεβού καθόταν η
μαμά της.

Όμως δεν την μάλωσε όπως συνήθως, αλλά της
είπε να σκεφτεί πόσο εύκολο είναι να την ξεγελάσει
κάποιος στο ίντερνετ, αφού τόσον καιρό, αντί για τον
Κώστα που νόμιζε, μιλούσε με τη μαμά της. Η Άννα
συμφώνησε ότι είναι ακόμα πολύ μικρή για να έχει
προφίλ στο ίντερνετ αφού δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί
σωστά.



«Η περιπέτεια ενός email»

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια παρέα παιδιών: ο

Αριστείδης, ο Γιώργος και η Δήμητρα. Αυτά τα παιδιά

έπαιζαν πολλά παιχνίδια μαζί, ειδικά στο FRIV.

Μια μέρα όμως, ο Γιώργος έκανε ένα λάθος. Χωρίς να το

καλοσκεφτεί, έδωσε τα στοιχεία του Αριστείδη σε έναν

άγνωστο, ως τότε, συμπαίκτη στο FRIV. Ο άγνωστος,

άρχισε να επικοινωνεί μέσω email με τον Αριστείδη και

να τον ρωτάει διάφορα προσωπικά στοιχεία όπως για

παράδειγμα, πού ήταν το σπίτι του.

Ο Αριστείδης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν ήταν

φυσιολογικό και άρχισε να αποφεύγει να παίζει και να

επικοινωνεί με τον άγνωστο. Προσπάθησε μάλιστα να

τον διαγράψει και από φίλο του στο FRIV. Δεν τα

κατάφερε όμως.

Ο Αριστείδης είχε αρχίσει να στενοχωριέται και

σταμάτησε να βγαίνει έξω για να παίξει με τους φίλους

του. Οι γονείς του κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε και

προσπάθησαν να μιλήσουν μαζί του. Μόλις τους είπε τι

είχε συμβεί, αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Λίγες

μέρες αργότερα, ο άγνωστος παίχτης, που δεν ήταν

μικρό παιδί αλλά ενήλικος, συνελήφθη και τιμωρήθηκε.

Ο Γιώργος λυπήθηκε πολύ όταν έμαθε ότι εξαιτίας

του, ο φίλος του υπέφερε τόσες μέρες. Του ζήτησε

συγγνώμη λοιπόν, ο Αριστείδης τον συγχώρησε και από

τότε οι δύο φίλοι υποσχέθηκαν ότι θα είναι περισσότερο

προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν παίζουν στο

διαδίκτυο.

«Μια περιπέτεια στο διαδίκτυο»

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που το έλεγαν

Μελίνα. Η Μελίνα πήγαινε στην Έκτη τάξη.

Κάθε φορά που γυρνούσε σπίτι από το σχολείο, η

Μελίνα έμπαινε στο FACEBOOK. Μια μέρα, μόλις

συνδέθηκε, είδε ένα αίτημα φιλίας από κάποιον Πέτρο

Πετράκη. Χωρίς να το καλοσκεφτεί και χωρίς να ξέρει

ποιος είναι, αποδέχτηκε το αίτημα.

Ο Πέτρος της έγραφε πως είναι μαθητής της Έκτης

τάξης και ότι είναι έντεκα χρονών. Μια μέρα, όμως, ο

Πέτρος χάκαρε τον υπολογιστή της, την τράβηξε

φωτογραφία όταν άλλαζε και ανέβασε αυτή τη

φωτογραφία στο διαδίκτυο. Η Μελίνα όταν είδε τη

φωτογραφία, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είχε

συμβεί αυτό.

Μια μέρα, ο Πέτρος της ζήτησε, αν θέλει, να

συναντηθούν μετά το σχολείο. Αυτή δέχτηκε. Την

επόμενη μέρα, μόλις τέλειωσε το σχολείο, ένας άντρας

περίπου τριάντα πέντε χρονών, την πλησίασε μόλις

βγήκε από την κεντρική πύλη της αυλής του σχολείου.

Όταν της είπε ότι αυτός ήταν ο Πέτρος, η Μελίνα άρχισε

να τρέχει προς το σπίτι της. Για καλή της τύχη, μερικά

μέτρα παρακάτω είδε το αυτοκίνητό τους και τη μαμά

της μέσα να την περιμένει. Στη διαδρομή προς το σπίτι,

διηγήθηκε την περιπέτειά της στη μαμά της με δάκρυα

στα μάτια.

Η Μελίνα ήξερε πια ότι οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί

που είναι δίπλα μας και όχι στο διαδίκτυο. Κατάλαβε

επίσης, ότι ο καλύτερος σύμβουλος για εμάς τα παιδιά

είναι οι γονείς μας!



ΟΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αφού φτιάξαμε τις μικρές διαδικτυακές μας ιστορίες, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν
καλή ιδέα να φτιάξουμε και τους δικούς μας σελιδοδείκτες με μηνύματα για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο.















ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του
προγράμματος, δόθηκε στα παιδιά το παρακάτω
ερωτηματολόγιο, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απολογισμός
και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα σχετικά με την όλη
διαδικασία της εργασίας:

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μας, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσέφερε
πολλά στις μαθήτριες και τους μαθητές αλλά και τους
εκπαιδευτικούς της τάξης, οι οποίοι, ήρθαν πιο κοντά στα
παιδιά και ένιωσαν, επίσης, τους προβληματισμούς τους
για τον θαυμαστό και παρόντα στην καθημερινότητα όλων,
κόσμο του διαδικτύου.

Ήταν πολύ εντυπωσιακή η προσοχή με την οποία
συμμετείχαν τα παιδιά στη συζήτηση με την ψυχολόγο από
το Χαμόγελο του Παιδιού όπως και οι ερωτήσεις που της
απηύθυναν. Επίσης, όταν δόθηκε το ερωτηματολόγιο στους
μαθητές της Στ’ Τάξης, νιώσαμε την ανυπομονησία,
σχεδόν την αγωνία, των παιδιών για το είδος των
απαντήσεων που θα έπαιρναν στις ερωτήσεις που αυτά
είχαν φτιάξει.

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την όλη
διαδικασία, είναι ότι τα παιδιά ζουν, στην πλειοψηφία τους,
στον κόσμο του διαδικτύου για αρκετές ώρες την
εβδομάδα, αν όχι την ημέρα. Γνωρίζουν πολλά για το
διαδίκτυο αλλά αγνοούν επίσης πολλά για αυτό.
Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος τόσο των γονέων όσο και των
εκπαιδευτικών σε αυτή την πορεία των παιδιών. Ο
καινούριος κόσμος στον οποίο ζουν τα παιδιά είναι σίγουρα
«θαυμαστός», αλλά για να γίνει ιδανικός για αυτά, τα
παιδιά είναι απαραίτητο να αγωνιστούν για να αναπτύξουν
μηχανισμούς άμυνας, κριτικής αντιμετώπισης, δημιουργίας.
Εμείς, δεν έχουμε παρά να σταθούμε στο πλάι τους.

Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο κατά τη διάρκεια του
προγράμματος και γιατί;

________________________________________________________________
____________________________________________________________

Πώς έκριναν οι συμμαθητές μου την προσπάθειά μου;

________________________________________________________________
______________________________________________________________

Ποια είναι η προσωπική μου γνώμη για το πρόγραμμά μας;

________________________________________________________________
______________________________________________________________

Ποιο τμήμα του προγράμματος ευχαριστήθηκα πιο πολύ;

(επιλέγω από 1 έως 6)

Εισαγωγή και συμβόλαιο ομάδας.
[     ]

Ενημέρωση από την ψυχολόγο.
[     ]

Δημιουργία ερωτηματολογίου.
[     ]

Διαδικτυακές ιστορίες.                           
[     ]

Σελιδοδείκτες του διαδικτύου.
[     ]

Απολογισμός
[     ]


