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15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

Η Δράση μας. 
    Σύνθεση και συγγραφή στίχων από τους μαθητές μας για την 
Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο. 
Το Τραγούδι μας <<Το Διαδίκτυο>> παρουσιάστηκε στη γιορτή 
λήξης του Σχολείου μας. 
 
 

Το ταξίδι μας με τα παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
ξεκίνησε μέσα στην τάξη με κουβέντα για τον τρόπο χρήσης του 
διαδικτύου μέσα από τον υπολογιστή αλλά και τα τάμπλετ και 
κινητά. 

Ερωτήσεις που τέθηκαν: 
• Πότε και γιατί το χρησιμοποιούν 
• Για πόσο χρόνο 
• Ποιο μέσο χρησιμοποιούν 
• Ποιο μέσο προτιμούν 

   Τις επόμενες μέρες οι κουβέντα στην τάξη πέρασε 

αποκλειστικά στους κινδύνους που συναντάμε κατά την πλοήγηση 

μας στο διαδίκτυο. 

Τα παιδιά είχαν και εδώ τόσα να πουν .Από προσωπικές τους 
εμπειρίες αλλά και ότι είχαν ακούσει από τους μεγαλύτερους 
συμμαθητές τους αλλά και τους γονείς τους. 



Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα ασφάλεια στα 
http://isecurenet.sch.gr/portal  

   https://saferinternet4kids.gr/  
 αλλά και σε άλλα σαιτ  

    παρακολουθήσαμε βίντεο κατάλληλα για την ηλικία τους  
   παίξαμε παιχνίδια 
  λύσαμε σταυρόλεξα  
 Σε αυτή τη φάση  και με την συνεργασία του κυρίου 

Μπουλιέρη στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών που προσκάλεσε 
τον Κύριο Λούβρη υπεύθυνο του e-safety label Ελλάδος τα 
παιδιά παρακολούθησαν μια καταπληκτική διάλεξη πάνω στο 
θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου που τους πρόσφερε 
γνώση και αρκετά ερεθίσματα για σκέψη. 

Μετά από όλα αυτά αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε ένα 
τραγούδι σαν δράση που θα παρουσιαζόταν στη Γιορτή του 
Καλοκαιριού με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους 
υπόλοιπους μαθητές του Σχολείου μας αλλά και τους γονείς. 
Η μουσική πρωτότυπη και ηχογραφημένη και οι στίχοι των 
μαθητών  
Τα προβλήματα ασφάλειας που μας απασχόλησαν ήταν  

 Εθισμός 
 Μπούλινγκ  
 Παραπλάνηση 
 Εκβιασμός 
 Παραχώρηση στοιχείων  
 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 
Η βραδιά ήταν μαγική. Τα παιδιά περήφανα παρουσίασαν τους 

στίχους τους και τραγούδησαν το τραγούδι τους. 
Ραντεβού του χρόνου για περισσότερη  
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  
 
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  

http://isecurenet.sch.gr/portal
http://isecurenet.sch.gr/portal
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/


 
 

 
 

 

  
 



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



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 Το ταξίδι μας με τα παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ξεκίνησε 
μέσα στην τάξη με κουβέντα για τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου 
μέσα από τον υπολογιστή αλλά και τα τάμπλετ και κινητά. 

Ερωτήσεις που τέθηκαν: 

• Πότε και γιατί το χρησιμοποιούν 

• Για πόσο χρόνο 

• Ποιο μέσο χρησιμοποιούν 

• Ποιο μέσο προτιμούν 

 

    

 

 

 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Οι απαντήσεις των παιδιών στην ηλικία των 10-11 μας έδειξαν ότι 

μεγάλο ποσοστό  των μαθητών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο : 
 για πληροφορίες για τα μαθήματά τους  
  για να παίζουν παιχνίδια(ένα 20% έχει παίξει on line) 
  για να παρακολουθούν βίντεο 
 για να ακούν μουσική 
 για να βλέπουν ταινίες/σειρές 
 για να επικοινωνούν 
(Να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν 

λογαριασμούς των γονιών τους ) 
 
 
  
 
 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Τις επόμενες μέρες η κουβέντα στην τάξη πέρασε 

αποκλειστικά στους κινδύνους που συναντάμε κατά την 
πλοήγηση μας στο διαδίκτυο. 

Τα παιδιά είχαν και εδώ τόσα να πουν .Από προσωπικές 
τους εμπειρίες αλλά και ότι είχαν ακούσει από τους 
μεγαλύτερους συμμαθητές τους αλλά και τους γονείς 
τους. 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα ασφάλεια στα 

http://isecurenet.sch.gr/portal 

   https://saferinternet4kids.gr/ 

 αλλά και σε άλλα σαιτ  

    παρακολουθήσαμε βίντεο κατάλληλα για την ηλικία 
τους  

   παίξαμε παιχνίδια 

  λύσαμε σταυρόλεξα 

http://isecurenet.sch.gr/portal
https://saferinternet4kids.gr/


Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Σε αυτή τη φάση  και με την συνεργασία του κυρίου 

Μπουλιέρη στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών που 
προσκάλεσε τον κύριο Λούβρη υπεύθυνο του e-safety 
label Ελλάδος τα παιδιά παρακολούθησαν μια 
καταπληκτική διάλεξη πάνω στο θέμα της ασφάλειας 
του διαδικτύου που τους πρόσφερε γνώση και αρκετά 
ερεθίσματα για σκέψη. 

 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Μετά από όλα αυτά αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε ένα 

τραγούδι σαν δράση που θα παρουσιαζόταν στη Γιορτή 
του Καλοκαιριού με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε 
τους υπόλοιπους μαθητές του Σχολείου μας αλλά και 
τους γονείς. 

Η μουσική πρωτότυπη και ηχογραφημένη και οι στίχοι 
των μαθητών 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Τα προβλήματα ασφάλειας που μας απασχόλησαν ήταν  

 Εθισμός 

 Μπούλινγκ 

 Παραπλάνηση 

 Εκβιασμός 

 Παραχώρηση στοιχείων  

 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες με χειρόγραφα τους 

στοίχους των παιδιών 

 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Τελικά οι στίχοι διαμορφώθηκαν και ταίριαξαν με το τραγούδι: 
Το διαδίκτυο 
1)Αν θέλεις μες το ίντερνετ  
το μπούλινγκ να αποφύυυυγεις 
από σειρήνες όμορφες πολλές 
θα πρέπει σίγουρα  να ξεφύγεις 
  
2)Κινητά τάμπλετ και υπολογιστές 
εργαλείο για τη δουλειά μας 
θυμήσου όμως και  να μην ξεχνάς 
χάκερ το βλέπουνε και αυτό 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
R)Είναι μέρος μαγικό  
διαδίκτυο το λένε. 
Πολύ  καλό μα και κακό 
χωρίς αυτό δε μπορώ 
  
Δεν είναι μόνο για παιχνίδι  
πρέπει να είσαι σοβαρός  
θα σου κάνει τη ζωή πατίνι 
αν δεν είσαι      προσεκτικός. 
  
Δε θα μπω στο πειρασμό 
θα το κάνω άμα θέλω  
Πληροφορίες θα μπω  για να βρω 
δε θα με πάρει ο εθισμός 
 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
3)Ψεύτικα τα δώρα και οι διαγωνισμοί 
παραπληροφόρηση τα νέα 
παραπλάνηση και εκβιασμός 
τι άλλο μένει για να δω. 
  
4)Facebook twiter insta και λοιπά 
εμένα πια δε με τρομάζουν  
με αγνώστους δε μιλάμε προσοχή 
φωτο δεν ανεβάζουμε ποτέ 
  
  
  
R)Είναι άξιος βοηθός  
είναι όμως και εχθρός 
όταν μέσα του βολτάρω  
δίχως έλεγχο και θάρρος 
  

Δίνει πράγματα καλά 
προσοχή παρακαλώ 
προστατεύω το μυαλό 
όταν πληροφορίες μπαίνω για να βρω 
  
 To διαδίκτυο σήμερα είναι διαδεδομένο 
μεγάλων και παιδιών το αγαπημένο 
Χρήσιμο και αγαπητό  
κινδύνους γεμάτο είναι αυτό 
  
5)Τα στοιχεία να μην βάζεις 
σε σελίδες όταν παίζεις 
Το όνομα μην αναφέρεις 
σε παιχνίδια που δεν ξέρεις 
 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
6)Όταν κάτι σε προσβάλει  
στους γονείς σου να το πεις 
πάντα πάντα να αναφέρεις 
ότι σε παραξενεύει. 
  
R)Μην σερφάρεις μόνος σου 
τους γονείς σου να ρωτάς 
μην πιστεύεις ότι γράφουν 
πρόσεχε να μην χαθείς 
  
Προσοχή προσοχή 
ιοί και χάκερς κρύβονται  
πρόσεχε ποιους κάνεις φίλους 
τα στοιχεία να μη δίνεις. 
  
Πρόσεχε καλά τι κάνεις 
Πρόσεχε στο λέω εγώ 
Δάσκαλοι γονείς και φίλοι 
Πάντα δίπλα σου θα είναι 
  
 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Η βραδιά ήταν μαγική. Τα παιδιά περήφανα παρουσίασαν 

τους στίχους τους και τραγούδησαν το τραγούδι τους. 

Ραντεβού του χρόνου για περισσότερη  

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

Ενδεικτικά βίντεο  

https://www.youtube.com/watch?v=Kb9rNQAiHb8&feature
=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=SqOXhEHWJVY&featur
e=youtu.be 

https://youtu.be/SqOXhEHWJVY
https://youtu.be/SqOXhEHWJVY
https://youtu.be/SqOXhEHWJVY
https://youtu.be/SqOXhEHWJVY
https://youtu.be/SqOXhEHWJVY
https://youtu.be/SqOXhEHWJVY


Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 


