
 

 

Η Τούλα,  η Ταραντούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      …Και η ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 

 

 

 



 

Γνωστικό αντικείμενο και τεχνική στην οποία αναφέρεται:  

Οι μαθητές να ενημερωθούν για τους κινδύνους του 

διαδικτύου. 

 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται      

Η εν λόγω δραστηριότητα απευθύνεται στις Α΄ κ Β΄  τάξεις 

Χρήση λογισμικών 

Αξιοποιήθηκε  το λογισμικό παρουσίασης power point 

Διάρκεια      

1,5 διδακτική ώρα 

 

 Διδακτικοί Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την  ‘’Τούλα την Ταραντούλα’’ 

 

2. Ν’ αντιληφθούν τον συμβολισμό της 

 

3. Να ενημερωθούν για τους κινδύνους του διαδικτύου 

 

4. Να γνωρίζουν τους τρόπους προφύλαξης αλλά και από 

 ποιους πρέπει να ζητήσουν βοήθεια σε κάθε περίπτωση 

  

5. Να κατανοήσουν  πόσο εκτεθειμένοι  είναι σε κινδύνους  

 

 



 

α)  Φάση  πρόκλησης ενδιαφέροντος 

 Αρχικά ζητείται από τους από τους μαθητές να 

παρατηρήσουν την εικόνα της αράχνης και να κάνουν 

υποθέσεις για το τι  μπορεί να είναι η Τούλα. Η συζήτησή μας 

κατευθύνεται έτσι ώστε να εστιάσουν οι μαθητές το 

ενδιαφέρον τους στο συμπαθές έντομο, το οποίο μπορεί όμως 

κάποιες φορές να γίνει επικίνδυνο. 

Στη φάση αυτή καλό είναι να καταγράφονται οι ιδέες των 

μαθητών, προκειμένου στη συνέχεια να εμπλουτιστούν.  

 

β) Φάση ανάδειξης των ιδεών των μαθητών 

 Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης οι μαθητές 
αποκαλύπτουν και ξεδιαλύνουν τις εντυπώσεις που τους 
προξένησε η α’ φάση. Πρέπει να οδηγηθούν να εστιάσουν την 
προσοχή τους στο διαφορετικό.  Το έργο μας  σ' αυτήν τη φάση 
είναι ακριβώς αυτό. Η αποσαφήνιση αυτού που ήδη 
σκέπτονται, τους βοηθάει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη 
δόμηση των ιδεών και τους ενημερώνει για τις δικές τους 
διαδικασίες σκέψης. 
Η εξωτερίκευση των αντιλήψεών τους μας βοηθάει να 
διευκρινίσουμε το επίπεδό τους. Αυτό πρέπει να γίνεται, 
κυρίως με διάλογο μεταξύ των παιδιών και λίγο με 
ερωτήσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει και το "υποθετικό 
πείραμα", όπου τα παιδιά προβλέπουν πώς θα εξελιχτεί  «Η  
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ ΤΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ»  
Κατά τη φάση αυτή αποσαφηνίζεται ο ρόλος της Τούλας της 
Ταραντούλας αναφορικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και 
ο παραλληλισμός του ιστού της με ιστό του διαδικτύου, καθώς 
και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν . 



 

Καλό είναι στη φάση αυτή η εναλλαγή των εικόνων να γίνεται 

αργά, να συζητούνται-σχολιάζονται οι φωτογραφίες και να 

εξελίσσεται όλη η διαδικασία σαν ένα παραμύθι με αρχή, μέση 

και τέλος. 

γ) Φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών 

 Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν τις 
ιδέες τους, με σκοπό να τις επεκτείνουν, να τις 
αντικαταστήσουν, ή να αναπτύξουν νέες  αν δεν είχαν πριν. Η 
μετακίνηση προς την νέα γνώση πρέπει να γίνεται αυτόβουλα. 
Δημιουργείται  "γνωστική σύγκρουση" η οποία με τη σειρά της 
θα οδηγήσει στην εννοιολογική αλλαγή και θα κάνει τους 
μαθητές να αισθανθούν τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά 
και το πόσο εκτεθειμένοι είναι στον ιστό, που μπορεί να μην 
είναι αράχνης αλλά σίγουρα μπορείς εύκολα να μπλέξεις αν 
δεν είναι σωστά ενημερωμένος. 

δ) Φάση ελέγχου 

Στη φάση αυτή τα παιδιά ελέγχουν το κατά αντιλήφθηκαν 
πλήρως του κινδύνους του διαδικτύου και πως τελικά η Τούλα 
η Ταραντούλα είναι το ίδιο το διαδίκτυο το οποίο κάποιες 
φορές μπορεί να γίνει τρομερά επικίνδυνο και όπως η αράχνη 
προσπαθεί να μπλέξει στον ιστό της τα θύματά της, έτσι και 
κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν να μας αποπλανήσουν-
παραπλανήσουν, όχι φυσικά με καλό σκοπό!  
Σημαντικό σε όλο αυτό είναι να τονίζουμε συνεχώς στα 

παιδιά τα άτομα στα οποία πρέπει να απευθύνονται σε 
περίπτωση που καταλάβουν τον  κίνδυνο αλλά και το πόσο 
εθιστική είναι η πολύωρη χρήση του μέσου, καθώς και τα 
παιχνίδια βίας!  
 

 



ε)  Φάση της ανασκόπησης 

Εδώ οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτών που 
ανακάλυψαν. Συγκρίνουν τη νέα γνώση με την παλαιά και 
συνειδητοποιούν με ποια διαδικασία αποκτήθηκε. Είναι το 
μέσο του αυτοελέγχου και της συνειδητοποίησης της γνωστικής 
πορείας, αυτό δηλ. που ονομάζεται μεταγνώση. 
Η προβολή της παρουσίασης «της Τούλας της Ταραντούλας», 
επαναλαμβάνεται. Κρίθηκε σημαντική για εμπέδωση, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδασκαλία μας.  Είναι στην 
ουσία μια ανασκόπηση τον όσων ειπώθηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας  και σίγουρα πολύ διασκεδαστική!!!  
Με την παραδοσιακή διδασκαλία του αντικειμένου, το θέμα 
μας θα γινόταν λιγότερο κατανοητό, περισσότερο βαρετό.  
  

 

 

 

 


