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ΤΑΞΗ Ε΄ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 – 2019 

ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕ 86), ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΠΕ 91.01) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ε΄ τάξης του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείο Αιγίου στο θεματικό 

δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2018 – 2019, έγιναν δράσεις με σκοπό να 

γνωρίσουν οι μαθητές τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ενασχόλησή τους με το 

Διαδίκτυο και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. 

Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές των δύο 

τμημάτων Ε1 και Ε2 αντίστοιχα, ώστε να καθορίσουν τις δράσεις του προγράμματος.To τμήμα του Ε1 

ανέλαβε τη δημιουργία του βίντεο, ενώ το Ε2 τη δημιουργία της παρουσίασης. 

Οι μαθητές και των δύο τμημάτων απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο για τη χρήση του 

Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης . 

Η τάξη Ε1: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και μέσω κλήρωσης πήραν το θέμα  «Ο εθισμός 

στο Διαδίκτυο» και «Διαδικτυακός εκφοβισμός – Cyber bullying» αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι μαθητές 

έγραψαν τους ρόλους τους. Οι διάλογοι των μαθητών διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια της κ. 

Κουρλιούρου  Φωτεινής. 

Δημιουργήσαμε δύο βίντεο θέλοντας να παρουσιάσουμε τα μειονεκτήματα του Διαδικτύου και 

τις αρνητικές συνέπειες που έχει ο εθισμός και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Τα δύο βίντεο είναι 

διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους. 

Εθισμός: 

https://drive.google.com/file/d/1leTuarq3GyvhyAhj7P7zsNAUmNMDDWWb/view?usp=sharing 

Cyber bullying: 

https://drive.google.com/file/d/103AsZjsGSkO1oLsrWSQ51WMYQ7VosgiQ/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1leTuarq3GyvhyAhj7P7zsNAUmNMDDWWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103AsZjsGSkO1oLsrWSQ51WMYQ7VosgiQ/view?usp=sharing


Τα δύο βίντεο προβλήθηκαν στο σχολείο μας με σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές για τη 

σωστή χρήση του Διαδικτύου. 

Η Τάξη Ε2:  Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και ανέλαβαν να αναζητήσουν πληροφορίες 

για το Διαδίκτυο.  

Η 1
η
 ομάδα: Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα του Διαδικτύου. 

Η 2
η
 ομάδα: Τι είναι ο εθισμός στο Διαδίκτυο; Συμπτώματα και επιπτώσεις του εθισμού. 

Η 3
η
 ομάδα: Τι είναι ο Διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.  

Η 4
η
 ομάδα: Παρουσίασε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου με διαγράμματα που δημιούργησε 

με τη βοήθεια του excel. 

Τέλος οι μαθητές ζωγράφισαν με θέμα τα μειονεκτήματα του Διαδικτύου. 

 

Η παρουσίαση με θέμα «Τι είναι το Διαδίκτυο» είναι στο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/open?id=1T_FaRVZFUab5X4y6iviJmVbPeTNuZ9gb 

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  
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