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«Α	Σ	Φ	Α	Λ	Η	Σ			Π	Λ	Ο	Η	Γ	Η	Σ	Η		Σ	Τ	Ο			
Δ	Ι	Α	Δ	Ι	Κ	Τ	Υ	Ο»
¨ Το σχολείο μας για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει
στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο για την
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» υπό τη συνεχή στήριξη,
καθοδήγηση και συντονισμό της Σχ. Συμβούλου κ.
Ντούλια Αθηνάς, με σκοπό την ενημέρωση της
σχολικής κοινότητας, αλλά κυρίως την
ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων σχετικά με την
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους τρόπους και τις
πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων
κατά την πλοήγηση αλλά και τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης, καθώς και την αποφυγή κινδύνων
εθισμού.



ΔΡΑΣΕΙΣ

¨ Με αφορμή την «Ημέρα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο»,
αφιερώσαμε τον μήνα Φεβρουάριο-αρχές Μαρτίου
στο σημαντικό αυτό θέμα και πραγματοποιήθηκαν σε
όλες τις τάξεις διάφορες δραστηριότητες, όπως:
παρουσιάσεις για την ασφάλεια, αφήγηση σχετικών
ιστοριών-παραμυθιών, προβολή βίντεο, συζήτηση και
προβληματισμός, ζωγραφιές, δημιουργία
ηλεκτρονικού βιβλίου και έντυπου για τα μέτρα
αποφυγής κινδύνων στο διαδίκτυο, οδηγίες για
ασφαλή πλοήγηση, δημιουργία λεξικού με τις
κυριότερες λέξεις/φράσεις του διαδικτύου κ.ά.



ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟ	ΟΛΟΗΜΕΡΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

¨ Στο	Ολοήμερο	Πρόγραμμα	του	Σχολείου	μας	οι	
μαθητές	των	μεγάλων	τάξεων	Γ΄-Στ΄,
παρακολούθησαν	με	τη	Δ/ντρια	του	Σχολείου,	κ.	
Σουχλάκη Στυλιανή,	τα	παρακάτω	ενημερωτικά	
βίντεο	:
Βγάλτε	τις	μάσκες	από	το	Διαδίκτυο		
https://youtu.be/L8AkpjbW5cM

¨ Ασφαλείς	γνωριμίες	στο	διαδίκτυο	(1&	2)	
https://youtu.be/tnyn_CgkHpM ,
https://youtu.be/sO1TYzWDdLg



¨ Στη συνέχεια, οι μαθητές του Ολοήμερου της Γ΄-Δ΄
τάξης κατασκεύασαν σχετική αφίσα με τίτλο
«Σερφάρω με ασφάλεια» στέλνοντας τα δικά τους
μηνύματα για την ηλεκτρονική ασφάλεια:
Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο γιατί είναι χρήσιμο
και μας ευχαριστεί αλλά πάντα με προσοχή και
ακολουθώντας τους κανόνες προστασίας για να
σερφάρουμε με ασφάλεια και να μη …
«βουλιάξουμε» στο απέραντο πέλαγος του
διαδικτύου…



Η	ΑΦΙΣΑ	ΜΑΣ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ		ΜΕ	ΤΟ	«	ΧΑΜΟΓΕΛΟ	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΙΟΥ»
Ευαισθητοποίηση	μαθητών	και	γονέων

¨ Επίσης, στις 26 Απριλίου 2017 σε συνεργασία με την
κ. Μαρκουλάκη Ειρήνη, ψυχολόγο του Χαμόγελου του
Παιδιού, διοργανώθηκε παρέμβαση για την ασφαλή
χρήση του διαδικτύου στους μαθητές της Ε΄τάξης, ενώ
το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε
και η παρέμβαση στους γονείς του σχολείου μας για
το θέμα αυτό σε δύο μέρη: α) Παρουσίαση για την
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από την κ. Μαρκουλάκη και
β) Βιωματική προσέγγιση του θέματος στο
ανακαινισμένο εργαστήριο ΤΠΕ από τον κ. Κουκλινό
Ανδρέα, εκπ/κό Πληροφορικής του σχολείο μας.




