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Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ύστερα από πρόταση του Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου κ. Ηρακλή Αγγελόπουλου και τη σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή του Σχολείου κ. Ιωάννη Αντωνίου αποφάσισαν την υλοποίηση του 

προγράμματος του θεματικού δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό 

έτος 2018-2019. Οι τάξεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι η Γ΄ 

τάξη, τα δύο τμήματα της Δ΄ (Δ1, Δ2) και τα δύο τμήματα της Στ΄ (Στ1, Στ2). 

         Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευτικοί των τάξεων πραγματοποίησαν κοινή 

συνάντηση με σκοπό την οργάνωση,  τον καθορισμό των στόχων, των δράσεων και 

το χρονικό πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν ο καταιγισμός ιδεών, η εννοιολογική χαρτογράφηση, η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος, η μέθοδος project και η διαθεματική προσέγγιση.  

Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν το πρόγραμμα στους μαθητές των 

τάξεων και όρισαν μέρα και ώρα υλοποίησης του προγράμματος, όπου επιλέχθηκε η 

ώρα της ευέλικτης ζώνης. Οι μαθητές μέσω εκτεταμένης συζήτησης και αναφοράς 

στις εμπειρίες που έχουν στο θέμα όρισαν τις υποενότητες και τις δράσεις που 

αναφέρονται σε κάθε υποενότητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση 

http://isecurenet.sch.gr/portal/


μαθητών και εκπαιδευτικών όπου παρουσιάστηκε η τελική μορφή του προγράμματος, 

και επιμερίστηκαν οι δράσεις ανά τάξη και τμήμα. Ο τίτλος που δόθηκε στο 

πρόγραμμα είναι «Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τους κινδύνους του». 

Οι μαθητές  ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του Διαδικτύου αλλά και τους 

κινδύνους που κρύβονται στους εξής θεματικούς άξονες: Ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

Εθισμός στο Διαδίκτυο, Υγεία και Διαδίκτυο, Παραπληροφόρηση. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε γνωριμία με τη θεματική «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» μέσω 

συζήτησης, καταιγισμού ιδεών, δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη, επεξεργασία κόμικ 

με θέμα το διαδίκτυο και προβολή βίντεο. Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσα με τα 

θετικά και τα αρνητικά του Διαδικτύου, την οποία πρόβαλαν σε ευκρινές σημείο για 

όλους τους μαθητές του σχολείου.  

Στη συνέχεια οι μαθητές συζήτησαν για τις εμπειρίες τους με τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και ενημερώθηκαν για τη βία που προβάλλουν. Παρακολούθησαν σχετικό 

βίντεο και αξιολόγησαν τις αποκτηθείσες γνώσεις μέσω ακροστιχίδας και φύλλων 

εργασίας.  Ανάλογα κινηθήκαν και στον δεύτερο άξονα «Εθισμός στο Διαδίκτυο», 

όπου οι μαθητές γνώρισαν μέσω στατιστικών αναλύσεων το πραγματικό μέγεθος του 

προβλήματος του διαδικτυακού εθισμού.  

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα της υγείας που προκαλεί η 

υπερέκθεση στο διαδίκτυο και στην επιτακτική ανάγκη διαχείρισης του χρόνου 

παραμονής σε αυτό. Μέσω φύλλου εργασίας οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και 

προβληματίστηκαν για τα παθολογικά και τα ψυχικά συμπτώματα που σχετίζονται με 

το διαδίκτυο. Τέλος εμβάθυναν σε θέματα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που 

προβάλλονται στις διαδικτυακές διαφημίσεις και στις πληροφορίες που προσφέρονται 

από το διαδίκτυο και τονίστηκε η αναγκαιότητα άσκησης κριτικής και ορθής 

επιλογής έγκυρων και επίσημων ιστοσελίδων. 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργήθηκαν από τους μαθητές 

μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διάφορα φύλλα εργασίας με σταυρόλεξα, 

κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες και άλλες εργασίες. Επίσης για την πληρέστερη 

ανταπόκριση και επίτευξη των στόχων οι μαθητές ενεπλάκησαν σε παιχνίδια ρόλων, 

παντομίμες και θεατρικά παιχνίδια. Μέσω αυτών των δράσεων οι μαθητές με την 

καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς τους αποφάσισαν να παρουσιάσουν στη 

σχολική και τοπική κοινότητα τα παραγόμενα του προγράμματος. Έτσι οι μαθητές 

της Στ΄ τάξης ενεπλάκησαν στη συγγραφή ενός θεατρικού έργου με θέμα την 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την παρουσίασή του στην τελική εκδήλωση του 

σχολείου. Επίσης οι μαθητές έγραψαν ποιήματα για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, τα 

οποία τα παρουσίασαν και αυτά στην τελική γιορτή. Οι μαθητές της Γ΄ και της Δ΄ 

τάξης κατασκεύασαν αφίσες με συμβουλές και καλές πρακτικές για την ασφαλή 

πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

Συνοπτικά, ο τρόπος εργασίας μας και οι δράσεις μας περιέχονται στην 

παρουσίαση (αρχείο ppt) με τίτλο «Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τους κινδύνους 

του» στο σύνδεσμο: https://drive.google.com/drive/folders/1ZkGe8iGibQdmC-

PTC9ynnIWosObFDLEs  
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Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε τους μαθητές διαφορετικών τάξεων να έρθουν 

σε επαφή και να συνεργαστούν αρμονικά με σκοπό την παραγωγή από κοινού ενός 

προγράμματος. Οι γνώσεις που απέκτησαν και τα θέματα για τα οποία 

προβληματίστηκαν ήταν άμεσης ανάγκης και το πρόγραμμα συνδέθηκε σε μεγάλο 

βαθμό με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τροφοδοτώντας τους με απαραίτητες 

γνώσεις για τη σωστή χρήση του διαδικτύου. Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο 

ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο. 

Ενδεικτικές εικόνες από τις δράσεις μας:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


