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''PROJECT για	το	Διαδίκτυο”

� Οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) κατά το
φετινό σχολικό έτος 2016-17 συμμετείχαν στο
πρόγραμμα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο με
μεγάλη χαρά και προθυμία.

� Κρίθηκε σημαντικό να συμμετέχουν τα παιδιά σε
αυτό το πρόγραμμα, καθώς χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο και τα μέσα δικτύωσης και από
συζητήσεις που κάναμε διακρίνονταν ότι δεν ήταν
προσεκτικοί και ενδεχομένως να κινδύνευαν.



Στόχοι
� Ο στόχος που τέθηκε ήταν διπλός:
α) Από τη μία οι μαθητές να ενημερωθούν για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που
παραμονεύουν, αλλά και από την άλλη β) μέσω του
υλικού που θα τους δίνονταν να πετύχαιναν
στόχους των εξατομικευμένων προγραμμάτων
τους, με ένα πιο ενδιαφέρον τρόπο για εκείνα και
κατά επέκταση πιο διασκεδαστικό. Πρόκειται για
μαθητές με γενικευμένες και ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες



Μέθοδος	
� Εφαρμόστηκε	η	μέθοδος	project.



Δημιουργία	ομάδων
� Σε	αρχικό	επίπεδο	σχηματίστηκαν	οι	ομάδες.	
Δημιουργήθηκαν	δύο	τετραμελείς		ομάδες.	Η	μία	
ομάδα	αποτελούνταν	από		τέσσερις	μαθητές	της	Γ΄	
τάξης	(	τρεις	μαθητές	από	το	Γ2	και	μία	μαθήτρια	
από	το	Γ1)	και	η	δεύτερη	ομάδα	αποτελούνταν	από	
τους	μαθητές	της	Έκτης	τάξης	(ένας	μαθητής	από	
το		ΣΤ1	και	τρεις	μαθητές	από		ΣΤ2).



δράσεις
� Στη συνέχεια περάσαμε στο στάδιο της δράσης,
όπου οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα . Η κάθε ομάδα δούλεψε
ανεξάρτητα. Οι δράσεις περιελάμβαναν ανάγνωση
βιβλίων, παρακολούθηση βίντεο, δημιουργία
αφίσας και πάρα πολύ συζήτηση ώστε να γίνει
πλήρως κατανοητό το θέμα και να λυθούν όλες οι
απορίες των μαθητών .



Ασχοληθήκαμε	με	δύο	βιβλία:
� «η	φάρμα	του	διαδικτύου»	της	Β.	Σαμαρά	και	του	Γ.	
Κορμά.	

� «Ο	Θέμης	σερφάρει	στο	Διαδίκτυο»	της	Λ.	Μήτρου



� Κατά	την	ανάγνωση	του	πρώτου	βιβλίου	οι	μαθητές	
κατέγραφαν	τα	σημεία	εκείνα	τα	οποία	είχαν	
συμβουλευτικό	περιεχόμενο	και	τα	συγκέντρωσαν	
δημιουργώντας	έτσι	μια	τριπλή	αφίσα	με	τίτλο	
«συμβουλές	ασφαλούς	πλοήγησης	από	τους	
μαθητές	του	1ου ΔΗΜ.	ΣΧ.	ΜΟΥΡΝΙΩΝ».



Πληροφορίες	για	την	αφίσα
Η αφίσα αποτελείται από τρία χρώματα και σε κάθε
χρώμα υπάρχουν συμβουλές διαφορετικού χαρακτήρα.
Στο κόκκινο υπάρχουν συμβουλές αποτρεπτικού
χαρακτήρα, στο πορτοκαλί συμβουλές που μας θέτουν
σε σκέψη και στο πράσινο συμβουλές που πρέπει να
κάνουμε. Η ιδέα εμπνεύστηκε από το φανάρι των
συναισθημάτων που έχουμε στο Τ.Ε. Και άρεσε πάρα
πολύ στους μαθητές. Πλέον η αφίσα, μετά τις δύο
παρουσιάσεις που κάναμε στις τάξεις των
συμμετεχόντων, βρίσκεται αναρτημένη σε τοίχο του
σχολείου μας, ώστε όλοι βλέποντάς την να
ενημερώνονται!



Τέλος ολοκληρώσαμε με την παρουσίαση της δουλειάς
των μαθητών. Η κάθε ομάδα παρουσίασε στην τάξη
της τη δουλειά που έκανε στο Τ.Ε., ώστε με αυτό τον
τρόπο να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους σχετικά
με το θέμα, αλλά και από την άλλη με αυτό τον τρόπο
τονώθηκε το αυτοσυναίσθημα των μαθητών του Τ.Ε.
Και οι συμμαθητές τους εκτίμησαν την προσπάθεια
τους και διαπίστωσαν τις δυνατότητες που κρύβουν
μέσα τους.



Η	ΟΜΑΔΑ	ΤΗΣ		Γ΄	ΤΑΞΗΣ

� Με αφορμή το γεγονός ότι οι μαθητές της Γ΄ τάξης
ασχολούνταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και
στη τάξη τους με τη δασκάλα του τμήματός τους
και στο μάθημα τον Αγγλικών, στο Τ.Ε.
καταπιαστήκαμε με την ανάγνωση αποσπασμάτων
από το παραμύθι «η φάρμα του διαδικτύου» της
Β. Σαμαρά και του Γ. Κορμά.



στόχοι
� Ο στόχος ήταν διπλός, από τη μία να εξασκηθούν
οι μαθητές αυτοί στην ανάγνωση και την
αναγνωστική κατανόηση, όπου παρουσίαζαν
δυσκολίες και από την άλλη να ενημερωθούν
πάνω στο θέμα και να μάθουν να χρησιμοποιούν το
ίντερνετ σωστά και με ασφάλεια και να μπορούν
να συμμετέχουν και εκείνοι κατά την ενασχόληση
με το συγκεκριμένο θέμα εντός της τάξης τους,
εφόσον θα το έχουν ήδη δουλέψει στο Τ.Ε. και θα
έχουν κατανοήσει κάποια πράγματα.



� Μετά την ανάγνωση των παραμυθιών ακολουθούσε
συζήτηση με τους μικρούς μαθητές, αλλά και συμπλήρωση
των ασκήσεων κατανόησης που περιέχονται στο βιβλίο.

� Σε συνδυασμό με το παραμύθι οι μαθητές
παρακολούθησαν τα βίντεο:
«Βγάλτε	τις	μάσκες	από	το	διαδίκτυο»

https://www.youtube.com/watch?v=L8AkpjbW5cM&list=P
LIJHYIv7-Cz2Kuh329u_MkxA7P0mE0hG1&index=3

� “όταν	βλέπεις	κάτι	παράξενο	στο	διαδίκτυο	πάντα	να	
ζητάς	βοήθεια”

https://www.youtube.com/watch?v=6TJvBfeUFA4&list=PL
IJHYIv7-Cz2Kuh329u_MkxA7P0mE0hG1&index=2



� Στο τέλος παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στην τάξη
τους, όπου οι μαθητές παρουσίασαν την αφίσα,
σχολιάσαμε κάθε ένα από τα μηνύματα που
έγραψαν, μίλησαν στους συμμαθητές τους για τα
βίντεο που παρακολούθησαν και το συνδυάσαμε με
τη δουλειά που κάνουν στην τάξη τους πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα.



Η	φωτογραφία	μας



Η	ΟΜΑΔΑ	ΤΗΣ	ΣΤ΄	ΤΑΞΗΣ

� Οι μαθητές της ΣΤ τάξης που φοιτούν στο Τ.Ε. την
φετινή σχολική χρονιά έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα. Κρίθηκε
αναγκαίο οι μαθητές αυτοί να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, καθώς όλοι ασχολούνταν με το
ίντερνετ και τα μέσα δικτύωσης, και να
ενημερωθούν για τους κινδύνους που ελοχεύει.



� Οι	μαθητές,	αρχικά		ως	έναυσμα,	μελέτησαν	δύο	
αφίσες	με	τίτλο	“top 10	υποχρεώσεις	μαθητών”	και	
“	top 10	δικαιώματα	μαθητών”	και	ακολούθησε	
συζήτηση.



� Παρακολούθησαν	τα	εξής	βίντεο:
Ø το	Παντοπωλείο

https://www.youtube.com/watchv=ceSUuKMr4xo&list
=PLXwglD8GiuacW4FocHqJoKCyxRhpBIDFp

Ø Ημέρα	Ασφαλούς	Διαδικτύου,7	Φεβρουαρίου-
"Εκπαιδεύοντας	τη	γιαγιά	στο	Διαδίκτυο"(Full HD	
1080p)
https://www.youtube.com/watch?v=QK9DQnx2Fho



Ασχοληθήκαμε ακόμη με την ανάγνωση των δύο
βιβλίων:

� «η φάρμα του διαδικτύου» της Β. Σαμαρά και του Γ.
Κορμά

� «Ο Θέμης σερφάρει στο Διαδίκτυο» της Λ. Μήτρου.
Κατά τη μελέτη οι μαθητές δυσκολεύονταν στην
κατανόηση κάποιων εννοιών και της ορολογίας
που συνδέεται με το διαδίκτυο. Έτσι προέκυψε η
ανάγκη δημιουργίας του λεξικού μας.



� Στο τέλος έγινε η παρουσίαση της δουλειάς των
μαθητών του Τ.Ε. στους υπόλοιπους συμμαθητές τους
στην τάξη.

� Κατά την παρουσίαση στην τάξη οι μαθητές του Τ.Ε.,
παρουσίασαν την τριπλή αφίσα και σχολιάσαμε ένα –
ένα όλα τα μηνύματα που είχαν γράψει και έτσι έγινε
και μια μικρή συζήτηση και ενημέρωση.

� Βέβαια η ΣΤ΄ τάξη ήταν ήδη ενημερωμένη πάνω στο
θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς
είχαν δουλέψει το πρόγραμμα την προηγούμενη
χρονιά και έτσι συμμετείχαν πιο ενεργά στη συζήτηση.

� Στη συνέχεια παρουσίασαν το λεξικό και διάβασαν
ορισμούς, ενώ όλοι οι συμμαθητές του είχαν την
ευκαιρία να το ξεφυλλίζουν.



� Επίσης	έγινε	η	παρουσίαση	κουίζ με	τη	μορφή	power 
point.
Έτσι	όλοι	οι	μαθητές	παίζοντας	έκαναν	ένα	
φρεσκάρισμα	στις	γνώσεις	τους	πάνω	στο	
συγκεκριμένο	θέμα.

� Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι μαθητές
της ΣΤ΄ του Τ.Ε. Έδειξαν ιδιαίτερη ικανοποίηση και
αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή τους μεγαλύτερη ενώ οι
συμμαθητές τους έδειξαν εκτίμηση στα πρόσωπα των
παιδιών που φοιτούν στο Τ.Ε., κατάλαβαν πόσο
σκληρά δούλεψαν ώστε να παρουσιάσουν αυτό το
έργο και εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητες που
κρύβουν.




