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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ 

 
Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσω 

υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Στην Ελλάδα αυτό 

γίνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 11 χρόνων. Η χρήση του διαδικτύου είναι ήδη απόλυτα 

ενσωματωμένη στην καθημερινότητα. 

Στα δισεκατομμύρια των σελίδων του, περιέχει λίγο-πολύ το σύνολο της ανθρώπινης 

γνώσης και είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για έρευνα και μάθηση. Εντούτοις, περιέχει και 

αρκετές ιδιαίτερα "σκοτεινές" γωνιές.  

Έτσι σκεφτήκαμε να εργαστούμε αυτή τη χρονιά (2018-2019) με τους μαθητές μας με 

σκοπό να αναδείξουμε το διαδίκτυο ως ένα ισχυρό, χρήσιμο και ταυτόχρονα απαραίτητο 

εργαλείο στα χέρια μας και παράλληλα να τους προστατέψουμε,  ενημερώνοντάς τους, για τους 

πιθανούς κινδύνους που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους στο παγκόσμιο 

ιστό αλλά και μέσω της χρήσης των υπηρεσιών που μας προσφέρει. 

Την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο  αναρτήσαμε σε κοινό padlet εκδηλώσεις, 

αφίσες, λογότυπα και άλλο ψηφιακό υλικό, αναδεικνύοντας έτσι με αυτό τον τρόπο την σημασία 

της ασφάλειας, με την εκμάθηση των νέων παιδιών της σωστής πλοήγησης στο Διαδίκτυο από την 

πλευρά του Σχολείου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

- Δημιουργήσαμε δύο αφίσες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019. 

- Συντάξαμε και μοιράσαμε στους γονείς ένα φυλλάδιο με συμβουλές για την προστασία 

των παιδιών τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 

- Δημιουργήσαμε δύο παζλ για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

- Συνθέσαμε με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μία διαδραστική φωτογραφία με 

συμβουλές. 

- Αναδείξαμε τη θετική πλευρά του διαδικτύου, με τα συνεργατικά προγράμματα 

eTwinning: “Our future is in our hands” και “Fun learning with Origami”. 

- Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο  για να αναδείξουμε την επαφή των μαθητών με το 

διαδίκτυο.  

Γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, με κοινό Padlet στο eTwinning 

μαθαίνοντας το περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch  και δημιουργήσαμε ένα βίντεο. 

Συμμετείχαμε στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch με το έργο: «Η ακτή των 

πειρατών» που δημιούργησε ο μαθητής της Ε’ τάξης  του σχολείου μας Ι.Θ. 



Δημιουργήσαμε ένα βίντεο όπου παρουσιάσαμε  την αλφαβήτα του Διαδικτύου. 

Γράψαμε από μία στροφή και δημιουργήσαμε ένα ποίημα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Ηχογραφήσαμε τα δικά μας μηνύματα με συμβουλές για το διαδίκτυο. 

Επισκεφθήκαμε το Θεματικό Πάρκο «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» στην αίθουσα του 

Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» στο οποίο: 

- ενημερωθήκαμε από Αξιωματικούς και Ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 

από Ψυχολόγο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον εθισμό στο διαδίκτυο και τι θα 

πρέπει να προσέχουμε κατά τη πλοήγηση μας σε αυτό 

- παίξαμε ένα τηλεπαιχνίδι τύπου buzzer, με αντικείμενο τον Εθισμό στο Διαδίκτυο 

- παίξαμε πάνω σε ένα τάπητα (έκτασης 20 τ.μ.) με το όνομα «Το Διαδίκτυο» που 

προσομοίωνε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα τους Κινδύνους του Διαδικτύου 

- φτιάξαμε τις δικές μας ζωγραφιές στο εργαστήριο ζωγραφικής της αίθουσας με μηνύματα 

σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 

Και τις επόμενες ημέρες δημιουργήσαμε ένα βίντεο με τις δραστηριότητές μας στο Θεματικό 

Πάρκο «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο». 

Ολοκληρώνοντας το σχολικό έτος δημιουργήσαμε μία παρουσίαση που έγινε και ταινία η οποία 

παρουσιάστηκε στην τελετή λήξης – αποφοίτησης του σχολείου μας, που οπτικοποιεί την ποιητική 

συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη «Προσανατολισμοί» μεταφέροντας αρκετά μηνύματα για τη ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου. 

Μπορείτε να δείτε μία σύντομη παρουσίαση με τις δράσεις μας στο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/drive/folders/15qK0wYBol-YsYkUiRRUuoZ-rSn7wvxba  

 

Αναλυτικά το παραγόμενό μας υλικό: 

Οι αφίσες μας 

  

Τα παζλ 

  

1ο πάζλ 

2ο πάζλ 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15qK0wYBol-YsYkUiRRUuoZ-rSn7wvxba
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1afc51313198
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3fc0782bab


Το φυλλάδιο με τις συμβουλές προς τους γονείς 

  

Το έγγραφο 

Η διαδραστική φωτογραφία 

 

Η φωτογραφία 

Το ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 

 

Το βίντεο 

Το έργο: «Η ακτή των πειρατών» 

 

Το έργο 

Η αλφαβήτα του Διαδικτύου 

 

Το βίντεο 

Το ποίημα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 

Το ποίημα 

https://www.dropbox.com/s/omt5bmon1xx6ww9/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%9F%CE%A5%202019%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.thinglink.com/scene/1185767252901756929
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL7m48OswbpHzeqOrM76Vjl-_yGctNH9gOVccVvSUJtwDswA/viewform
https://animoto.com/play/aqLwxqEqUiuqyahjk1KFQw
https://scratch.mit.edu/projects/306550321/
https://animoto.com/play/PMFLSikeORjLXx9TiyTiAg
https://www.storyjumper.com/book/index/71206465/5d08f696814d1


Τα ηχογραφημένα μηνύματα 

   

Το 1ο μήνυμα Το 2ο μήνυμα Το 3ο μήνυμα 

 

Η επίσκεψή μας στο Θεματικό Πάρκο «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» 

στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» 

   

  

Η επίσκεψη 

 

Μία παρουσίαση που οπτικοποιεί  την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη 

«Προσανατολισμοί» και μεταφέρει αρκετά μηνύματα για τη ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου. 

 

Η παρουσίαση 

 

Βρισκόμαστε  στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής στην οποία η πληροφορία διαδίδεται με απίστευτες 

ταχύτητες. Για να γίνουμε όλοι μας κοινωνοί της νέας αυτής εποχής οφείλουμε να εισάγουμε το 

διαδίκτυο στη σχολική πραγματικότητα ως  ένα πρωτοποριακό εργαλείο. 

Δεν επιτρέπεται, άλλωστε, να καταστήσουμε τα παιδιά  ψηφιακά αναλφάβητα του 21ου αιώνα. 

Αυτό που προέχει είναι η συμμετοχή όλων για τη διαμόρφωση µίας σωστής και ασφαλούς σχέσης 

µε το μαγικό διαδικτυακό κόσμο. 

 

Οι Υπεύθυνοι καθηγητές      Ο Διευθυντής 

Χριστίνα Κοκοτή, ΠΕ70      Κωνσταντίνος Μεσάζος ΠΕ70 

Γεώργιος Χαβαριώτης, ΠΕ86    

https://www.dropbox.com/s/9zn4yedezcg8b3z/MESSAGE_1.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rlxev1nn85mavbs/MESSAGE_2.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fufbrn8kmychif8/MESSAGE_3.wmv?dl=0
https://animoto.com/play/thy3lCr0gQhiXh7FqfgdKg
https://youtu.be/rbcihU0a-MY

