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Θεµατικό Δίκτυο Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο 



Το έναυσµα-στόχοι

� Στη φετινή µας συµµετοχή στις εργασίες για την
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σκεφτήκαµε να
ασχοληθούµε µε τους κινδύνους που διατρέχουν τα
παιδιά όταν χρησιµοποιούν το διαδίκτυο είτε για να
διασκεδάσουν είτε για να µάθουν ή να
πραγµατοποιήσουν σχολικές εργασίες. Στόχος µας
ήταν να βεβαιωθούµε ότι γνωρίζουν καλά ποιοί
κίνδυνοι µπορεί να υπάρξουν στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης, αφού η µικρή ηλικία τους(Γ’ τάξη) αλλά
και η παιδική αθωότητα τους δεν τους επιτρέπουν να
γνωρίζουν πολλά για το συγκεκριµένο ζήτηµα.



ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΙΑ …ΔΡΑΣΗ 

� Έτσι, η κ. Ιγγλεζάκη και εγώ επιλέξαµε µικρής χρονικής
διάρκειας – αλλά πολύ εύστοχα - βίντεο και στις δύο
γλώσσες(Ελληνική και Αγγλική), τα δείξαµε στα παιδιά και
στη συνέχεια συζητήσαµε µαζί τους έτσι ώστε να
κατανοήσουν πλήρως το θέµα. Επόµενό µας βήµα ήταν να
φτιάξουµε σε µορφή λεζάντας τους κινδύνους και πάλι και
στις δύο γλώσσες και να ζητήσουµε από τα παιδιά να
ζωγραφίσουν µε βάση τις λεζάντες ό,τι περνάει από τη
σκέψη τους πάνω σε αυτές. Τους µοιράσαµε όµοιες
καρτέλες και... αυτό ήταν! Με πολύ επιτυχηµένο, κατά την
άποψη µας, τρόπο έδειξαν µε τις ζωγραφιές τους στα άλλα
παιδιά τους κινδύνους που διατρέχουν όταν είναι χρήστες
υπολογιστών και τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν για να
είναι ασφαλή.



ΤΑ LINKS TΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

� Στη συνέχεια, τις συγκεντρώσαµε και, δίνοντας τον τίτλο
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Τα Ναι και τα Όχι
της ασφάλειάς µας σε ζωγραφιές» - “Surfing Safely on the
Net – The Yes and No s of our Safety in Drawings”
δηµιουργήσαµε δύο ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελληνική και
στην Αγγλική όπου δίνουµε συµβουλές στα παιδιά, µε βάση
τις εικόνες. Επιπλέον, πλαστικοποιήσαµε τις ζωγραφιές και
προσθέτοντας εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, φτιάξαµε και
ένα «χειροποίητο» βιβλίο το οποίο φυλάσσεται σε
βιβλιοθήκη του σχολείου µας. Τα links των βιβλίων µας
είναι:

� https://www.storyjumper.com/book/index/36114626
και

� https://www.storyjumper.com/book/index/36369896



Δείγµατα από το χειροποίητο βιβλίο µας σε  φωτογραφίες:



Ελπίζουµε να απολαύσετε το αποτέλεσµα...


