
7ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει στο  διαπεριφερειακό Δίκτυο «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο» το Σχολικό Έτος 2017-2018 με θέμα: «Facebook, Viber: Νέα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης – Προβληματισμοί». 

Η παιδαγωγική ομάδα του Σχολείου,  η οποία αποτελείται από τον Δ/ντή του 

Σχολείου κ. Παπαδόπουλο Χρήστο, την κα Κόρμπου Ελισάβετ, Εκπαιδευτικό 

Πληροφορικής, την κα Κυριαζίδου Ανθή, καθηγήτρια Αγγλικών, την κα Κακαρέτσου 

Σοφία, Εκπαιδευτικό υπεύθυνη του Στ3 Τμήματος και την κα Ζαφειροπούλου 

Ασπασία, Εκπαιδευτικό υπεύθυνη του Δ1 Τμήματος,  ασχολήθηκε με το παραπάνω  

Θέμα, διότι πιστεύει ότι είναι ένα θέμα το οποίο  προβληματίζει έντονα  κάθε 

μαθητή αλλά και κάθε γονέα. Μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί 

αισθανόμαστε ανήμποροι  στο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που προκύπτουν  

από τη χρήση του διαδικτύου και ιδιαίτερα από  την  χρήση των μέσων κοινωνικής  

δικτύωσης  νιώθοντας ότι διαταράσσονται   επικίνδυνα οι  σχέσεις, η ψυχική υγεία  

αλλά  και η αρμονική  συνύπαρξη  μελών της σχολικής μας κοινότητας. 

Με την συμμετοχή μας στο δίκτυο και με τις δράσεις που προγραμματίσαμε και 

υλοποιήσαμε επιδιώξαμε  την ενημέρωση  των μαθητών, γονέων αλλά και 

εκπαιδευτικών στην σωστή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης,  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπεύθυνης  επικοινωνίας αναδεικνύοντας  

τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους  που  κρύβουν οι 

νέες μορφές επικοινωνίας. Το Σχολικό έτος 2017-2018  συμμετέχουν στο δίκτυο 

συνολικά  211 μαθητές από τις  Δ΄, Ε και Στ΄ Τάξεις. 

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

Δ΄, Ε΄και Στ΄ Τάξεις 

Την εβδομάδα 5 έως 9 Φεβρουαρίου – εβδομάδα « Ασφαλούς Διαδικτύου- όλοι οι 

μαθητές ενημερώθηκαν από την εκπαιδευτικό της Πληροφορικής κα Κόρμπου  

Ελισάβετ και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους για θέματα 

χρήσης του διαδικτύου, όπου αξιοποιήθηκε υλικό από την ιστοσελίδα «Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο». Μέσα από διάφορες ιστοσελίδες ενημερώθηκαν για τους 

κινδύνους του διαδικτύου, για τους βασικούς κανόνες για ασφαλές διαδίκτυο και 

έπαιξαν με κουίζ που αφορούσε την σωστή χρήση του διαδικτύου. 

Μερικές από τις ιστοσελίδες είναι : 

1. http://internet-safety.sch.gr/   

http://internet-safety.sch.gr/


2.  https://saferinternet4kids.gr/http://www.e-

yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=1

26 

Δ΄, Ε’  και Στ΄Τάξεις 

Στις 26 Μαρτίου στην αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Σχολείου,  

πραγματοποιήθηκε πρωινή εκδήλωση ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα χρήσης 

του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  από την  Υποδιοίκηση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Οι μαθητές έθεσαν πολλές και 

εύστοχες ερωτήσεις στους  ομιλητές  της εκδήλωσης και  συζήτησαν μαζί τους 

θέματα που τους απασχολούν. 

Στ΄ Τάξη 

Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού της Πληροφορικής τα τμήματα Στ1, Στ2 και 

Στ3, εργάστηκαν υιοθετώντας την εταιρική μορφή συνεργασίας παράγοντας αφίσες 

με θέμα τα  πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου. Οι μαθητές 

συζήτησαν και παρήγαγαν υλικό με θέμα κανόνες σωστής και υπεύθυνης χρήσης 

του διαδικτύου.   

ΣΤ1 

ΣΤ2 

ΣΤ3 

Καλοί τρόποι στο διαδίκτυο 

Διάχυση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης  

¨Όλο το παραγόμενο υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας. 

Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε υπερσύνδεσμος (Ασφάλεια για γονείς και κηδεμόνες στο 

Διαδίκτυο), έτσι ώστε μαθητές και γονείς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου. 

Ενημέρωση Γονέων και Εκπαιδευτικών 

Με την πεποίθηση ότι οι γονείς είναι βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του 

όλου θέματος και γενικά ότι υπάρχει άγνοια των κινδύνων αλλά και των 

υποχρεώσεών τους για την σωστή άσκηση της γονικής μέριμνας, ζητήθηκε από τους 

οργανωτές του Δικτύου και από την Σύμβουλο της 17ης Περιφέρειας να 

πραγματοποιηθεί ενημερωτική εσπερίδα από διακεκριμένους ομιλητές ειδικά για 

τους γονείς. Στις 4 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα αυτή με 

σκοπό την ενημέρωση των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Με την 

καθοδήγηση της Συμβούλου κας Μέλλως-Αιμιλίας Κέκια και μετά από μια  
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ενδιαφέρουσα και όμορφη συζήτηση,  αναδείχθηκαν οι πτυχές του όλου 

προβλήματος αλλά και οι διαφορετικές τάσεις για την αντιμετώπισή του από 

παιδαγωγικής πλευράς. 


