
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Ταμπακοπούλου Κυριακή ΠΕ06 Αγγλικών

Δοξαστάκης Μανόλης ΠΕ19 Πληροφορικής

Υπό την επίβλεψη του Δ/ντη του σχολείου

Καλογιαννάκη Μανόλη



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΙΚΣ

●Οι μαθητές του Ε1 με αφορμή τις συζητήσεις και 

την προβολή σχετικών βίντεο με θέμα την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο, δημιούργησαν και 

μετέτρεψαν σε κόμικς τις δικές τους μικρές 

ιστορίες πάνω στο θέμα.

●Χρησιμοποίησαν το διαδικτυακό εργαλείο 

StoryJumper



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ







ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
●Προβάλαμε το ακόλουθο βίντεο για να 

ενημερωθούν οι μαθητές για τους κινδύνους που 

παραμονεύουν στο διαδίκτυο.

●https://www.youtube.com/watch?v=QcRdFGgWh

MQ&feature=youtu.be

●Το βίντεο μεταφράστηκε στα Ελληνικά από την 

εκπαιδευτικό Αγγλικών Ταμπακοπούλου Κυριακή.

https://www.youtube.com/watch?v=QcRdFGgWhMQ&feature=youtu.be


ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

●Προσκαλέσαμε στο σχολείο μας την ψυχολόγο 

του “Χαμόγελου του Παιδιού”  Φωτεινή 

Παπαδάτου που μας εξέθεσε αληθινές εμπειρίες 

παιδιών, θύματα διαδικτύου.

●Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές της Ε΄ και 

Στ’ Δημοτικού ώστε να ενημερωθούν για το τι 

πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν κάποιο 

διαδικτυακό κίνδυνο.





ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ 

ΓΟΝΕΙΣ
●Διοργανώσαμε επίσης μια δεύτερη συνάντηση 

της κυρίας Φωτεινής Παπαδάτου από το 

“Χαμόγελο του Παιδιού”, αυτή τη φορά με τους 

γονείς των μαθητών.

●Παρουσιάστηκαν όλοι οι κίνδυνοι που 

παραμονεύουν στο Διαδίκτυο και οι γονείς 

μπόρεσαν να κουβεντιάσουν με την ψυχολόγο και 

να εκφράσουν τις ανησυχίες τους πάνω στο θέμα.





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

●Από πηγές του διαδικτύου τα παιδιά του Ε1 

δημιούργησαν με το χέρι σκίτσα για να 

κατασκευάσουν μια αφίσα που τοιχοκολλήθηκε σε 

όλες τις αίθουσες του σχολείου.





ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

●Στο  2ο τεύχος της εφημερίδας 2016 – 2017 

δημοσιεύσαμε κόμικς που έφτιαξαν τα παιδιά του 

Ε1 στα αγγλικά με το χέρι.

●Επίσης με το ίδιο θέμα ασχολήθηκαν τα παιδιά 

του Στ2 υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους, 

Μαρίας Χαρουλάκη, φτιάχνοντας διάφορα 

παιχνίδια (ακροστιχίδα, κρυπτόλεξο).







ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ



ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

●Οι μαθητές του Ε1 

δημιούργησαν μια 

πρόσκληση για την 

ομιλία της κυρίας 

Παπαδάτου στους 

γονείς και τη διένειμαν 

σε όλα τα τμήματα του 

σχολείου



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΩΝ

●Οι μαθητές τέλος κατασκεύασαν αφίσες με τη 

χρήση Η/Υ με θέμα τους κανόνες ασφαλούς 

χρήσης του διαδικτύου.

●Για την υλοποίηση των αφισών χρησιμοποίησαν 

το λογισμικό LibreOffice Draw.











Σας ευχαριστούμε για την

προσοχή σας


