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50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 
 Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος υπέροχος κόσμος. Τόσο μεγάλος, όπως και ο  

πραγματικός κόσμος στον οποίο ζούμε καθημερινά. Είναι ένας  κόσμος που μας καλεί να 
τον εξερευνήσουμε, να μάθουμε καινούρια πράγματα, να ψυχαγωγηθούμε. Όπως όμως και 

για τον πραγματικό, χειροπιαστό κόσμο που ζούμε διδασκόμαστε από μικρά παιδιά ότι έχει 
κινδύνους, πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε και τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθούμε σε 

δύσκολη θέση, το ίδιο ακριβώς θα  πρέπει να ισχύει και στον ψηφιακό κόσμο.  

 Στο σχολείο μας πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν  πως 
παρόλο που ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι υλικός, οι κίνδυνοι που κρύβει είναι το ίδιο 

πραγματικοί με αυτούς της πραγματικής ζωής και ίσως ακόμα πιο ύπουλοι.  Γι’ αυτό γίνεται 
συζήτηση με τα παιδιά σε κάθε ευκαιρία στα πλαίσια των μαθημάτων τους, της ευέλικτης 

ζώνης και ιδιαίτερα στο μάθημα της πληροφορικής. Μέσω προβολών βίντεο και χρήσης 
εκπαιδευτικού υλικού από πιστοποιημένους φορείς (saferinternet.gr, internet-safety.sch.gr, 

www.cyberkid.gov.gr κ.α.) δίνουμε τροφή για σκέψη στους μαθητές, λύνουμε απορίες, 
ενημερώνουμε, επισημαίνουμε καταστάσεις προς αποφυγή. Όπως οι γονείς λένε το 

παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας και του κακού λύκου επανειλημμένα στα παιδιά από 
νηπιακή ηλικία, έτσι η προσεκτική χρήση του διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται συνεχώς στα 

παιδιά (από γονείς και εκπαιδευτικούς) από την πρώτη στιγμή που κρατούν στα χέρια τους 
ηλεκτρονική συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Τη φετινή χρονιά οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν συμβουλές και 
από αστυνομικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος συμμετέχοντας στο θεματικό 

πάρκο που διοργάνωσε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Δυτικής Ελλάδας  στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.   
 Ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας μεγάλος υπέροχος κόσμος. Ας τον εξερευνήσουν τα 
παιδιά μας με ασφάλεια. 
 
 

Η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου Ελισάβετ Μοσχόβου  

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  

http://www.cyberkid.gov.gr/
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50o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Οι μαθητές της Δ2 τάξης και ο Δάσκαλος Φερτάκης Αθανάσιος 
ασχοληθήκαμε  με το θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». 
Παρακολουθήσαμε  το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο, ψεύτικα νέα και άνθρωποι που 
παρουσιάζονται με ψεύτικα προσωπεία για δικούς τους λόγους. 
Επίσης παιχνίδια που προκαλούν εθισμό και αποκόπτουν τους 
μαθητές από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Συζητήσαμε 
τις συμβουλές που προτείνουν οι εδικοί για κάθε περίπτωση, για το 
πώς θα είμαστε ασφαλείς και δουλεύοντας σε ομάδες γράψαμε 

ποιήματα  με γενικό τίτλο « Το διαδίκτυο» .  

 

 
 

 

  
 



                               ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Υπάρχει ένας χώρος  
κάπου στο πουθενά 
που συνδέει τους ανθρώπους  
ηλεκτρονικά. 
 
Εκεί μπορείς να βρεις 
παιχνίδια που επιθυμείς,  
ειδήσεις, νέα, πληροφορίες 
και  να λύσεις απορίες. 
 
Όταν στο διαδίκτυο βρεθείς 
την ασφάλεια να θυμηθείς 
με όλους όσους συνομιλείς. 

 

Πληροφορίες προσωπικές  
ονόματα να μη λες.  
Διευθύνσεις και κωδικoί 
είναι αυστηρά προσωπικοί. 

 

ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αν σε ιστοσελίδα μπεις 
πρόσεξε να είσαι ασφαλής. 
όνομα επώνυμο και ό,τι άλλο  
μην πεις σε κάποιον μεγάλο. 
 
Σε αγνώστους εμπιστοσύνη μην έχεις 
γιατί κακά ξεμπερδέματα θα έχεις. 
Πολλά σχόλια μην κάνεις 
γιατί δεν ξέρεις ποιον θα προσβάλεις. 
 
Αν στο διαδίκτυο πολύ μπαίνεις  
στο τέλος εθίζεσαι και δε βγαίνεις. 
Θες στο διαδίκτυο να είσαι ασφαλής; 
Πρώτα ρώτα τους γονείς!!! 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Όταν στο διαδίκτυο μπεις  
συμβουλέψου τους γονείς. 
Δες αν μπορείς να το χειριστείς  
και ποτέ προσωπικές πληροφορίες μην πεις. 
 
Πες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι  
τι σε ενοχλεί και πανικοβάλλεσαι. 
Λίγη εμπιστοσύνη, ενημέρωση 
και προσοχή χρειάζεσαι. 
Αν μηνύματα από άγνωστο βρεις μην τον εμπιστευτείς 
γιατί είναι πιθανό να πληγωθείς. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αν στο διαδίκτυο μπεις πρόσεξε τι θα δεις  
για να είσαι ασφαλής. 
Μην ανεβάσεις φωτογραφίες προσωπικές  
ούτε συνομιλίες ακατάλληλες, 
πρόσεχε τα ψέματα 
και τα κακά τα θέματα. 
Αν κάτι σου συμβεί  
εμπιστεύσου τους γονείς. 
Κοίτα μην αποβλακωθείς  
γιατί στο σχολείο πρόοδο δε θα δεις. 

 

 

 

Οι μαθητές του Δ2 τμήματος του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών: 

Ζωή, Άγγελος, Άννα, Γαβριήλ, Αναστασία, Γιώργος, Χαράλαμπος Κ., 

Αντωνία, Παύλος, Στέφανος, Αλίσια, ΧαράλαμποςΣτ., Φρένσι, Αιμιλία, 

Θεόδωρος, Σέργιος, Γιάννης. 


