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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
10H ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Σ.Ε.Ε. (ΠΕ70): ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019 – 2020 

ΤΑΞΗ Α΄ 

ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΕ70 ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΙΑ  (ΠΕ 30 ) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Α΄ τάξης του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας στο θεματικό 

δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019 – 2020, 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. 

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί μαζί με την κοινωνική λειτουργό διάβασαν στους μαθητές το 

ηλεκτρονικό βιβλίο “Η μεγάλη απόφαση του Παπάκη”. Ακολούθησε μία συζήτηση με βάση τις 

αποφάσεις και τις ενέργειες του ήρωα. Έπειτα οι μαθητές σχεδίασαν μία θετική εικόνα που θα 

μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και το παπάκι (σύμβολο) και τον 

Παπάκη. 

 

Η μεγάλη απόφαση του Παπάκη: 

https://saferinternet4kids.gr/digiduck/ 

 

Η παρουσίαση των δράσεων είναι στο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1b3NKmMvDTWKjIX4fprummdY7dakwHS2w/view 

 

 

https://saferinternet4kids.gr/digiduck/
https://drive.google.com/file/d/1b3NKmMvDTWKjIX4fprummdY7dakwHS2w/view


 

 

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  

 

 

  

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Εκπαιδευτικοί                                                                                                           Ο Διευθυντής                                  

Όλγα Παναγιωτακοπούλου (ΠΕ 70)                                                                        Πέτρος Κοκκόσης 

Παρασκευή Κόλλια  (ΠΕ30)   

Μαρία Νικολακοπούλου (ΠΕ 70.50) 



ΤΑΞΗ Γ΄ 

ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Σοφία Πεντάζου (ΠΕ 70), Παρασκευή Κόλλια (ΠΕ 30), Μαρία 

Νικολακοπούλου (ΠΕ 70.50), Αλεξάνδρα Σωτηράκογλου (ΠΕ70) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Γ΄ τάξης του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας στο θεματικό 

δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019 – 2020, 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 η εκπαιδευτικός της τάξης, μαζί με την υπεύθυνη συντονισμού και την 

κοινωνική λειτουργό διάβασαν στην τάξη ένα παιδικό βιβλίο με θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο και τις 

ηλεκτρονικές συσκευές με τίτλο “Ένα πουλί… στην πρίζα”, της Λήδας Βαρβαρούση. 

Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού και αφού πραγματοποιήθηκε μια σχετική συζήτηση για 

το θέμα, η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες με σκοπό τη δημιουργία μιας ιστορίας ανάλογης του βιβλίου. Οι 

μαθητές έγραψαν τις δικές τους ιστορίες με πρωταγωνιστές μικρά ζώα που καταφέρνουν με τη 

βοήθεια κάποιου φίλου να ξεπεράσουν το πρόβλημα του εθισμού τους.  

Η δράση ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση των ιστοριών στην τάξη και τον σχολιασμό τους. 

 

Η παρουσίαση με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Δημιουργική Γραφή» είναι στο 

σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1y7QadZ5cuaIbFN_gLF2tSXpHy4AeZPu5/view 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί                                                                                                    Ο Διευθυντής                                    

Σοφία Πεντάζου (ΠΕ70)                                                                                    Πέτρος Κοκκόσης 

Παρασκευή Κόλλια  (ΠΕ 30)   

Μαρία Νικολακοπούλου (ΠΕ 70.50) 

Αλεξάνδρα Σωτηράκογλου (ΠΕ 70) 

 

https://drive.google.com/file/d/1y7QadZ5cuaIbFN_gLF2tSXpHy4AeZPu5/view


ΤΑΞΗ Ε2΄ 

ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Νικόλαος Κουτσούκης  (ΠΕ70 ), Παρασκευή Κόλλια (ΠΕ 30)  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ε2΄ τάξης του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας στο 

θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019 - 2020, έγιναν δράσεις με σκοπό 

να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν κατά την ενασχόλησή τους με το 

Διαδίκτυο και ποια είναι η σωστή του χρήση. 

Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός της τάξης σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό 

παρουσίασαν στο σύνολο της τάξης βίντεο σχετικά με το θέμα, τα οποία λειτούργησαν ως αφόρμηση. 

Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 

αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν. Έτσι, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα 

φυλλάδιο με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου 

για το φλέγον αυτό ζήτημα. 

Αρχικά οι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να 

ολοκληρώσει ένα φύλλο εργασίας και να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν την 

ασφάλεια κατά την πλοήγηση και τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. Έπειτα 

παρουσίασαν τις απαντήσεις τους στις υπόλοιπες ομάδες. 

Ακολούθησε ο σχεδιασμός ενός φυλλαδίου με τίτλο “Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και Σωστή Χρήση” 

που περιελάμβανε τους εξής βασικούς άξονες: 

1. Τι πρέπει να προσέχω στο Διαδίκτυο; 

2. Πώς πρέπει να χρησιμοποιώ το Διαδίκτυο; 

3. Πού θα απευθυνθώ όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα; 

4. Ζωγραφιές με στόχο την ευαισθητοποίηση 

            Η κάθε ομάδα ανέλαβε έναν άξονα. Το φυλλάδιο δημιουργήθηκε από τους μαθητές σε 

υπολογιστή, εκτυπώθηκε και μοιράστηκε στο υπόλοιπο σχολείο. Στόχος ήταν να μοιραστεί και στα 

υπόλοιπα σχολεία της Αμαλιάδας, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη εξαιτίας της τρέχουσας υγειονομικής 

κατάστασης που έπληξε την χώρα μας. 

 

Η παρουσίαση με θέμα «Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και Σωστή Χρήση» είναι στο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1VCRM7ChzgpKKGIMA8tlLjPzjyOlGvamJ/view 

 

 

Βάλε τέλος στην παρενόχληση: 

https://safeyoutube.net/w/Ph6M 

Say no!: https://saferinternet4kids.gr/video/say-

no/?fbclid=IwAR2wKb4KB4O0yvJ9thvq2Ure45hw_1fNEy6JHj3ZlDebISLcd5T85WLkSew 

Εθισμός στο διαδίκτυο: https://safeyoutube.net/w/4i6M 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VCRM7ChzgpKKGIMA8tlLjPzjyOlGvamJ/view
https://saferinternet4kids.gr/video/say-no/?fbclid=IwAR2wKb4KB4O0yvJ9thvq2Ure45hw_1fNEy6JHj3ZlDebISLcd5T85WLkSew
https://saferinternet4kids.gr/video/say-no/?fbclid=IwAR2wKb4KB4O0yvJ9thvq2Ure45hw_1fNEy6JHj3ZlDebISLcd5T85WLkSew
https://saferinternet4kids.gr/video/say-no/?fbclid=IwAR2wKb4KB4O0yvJ9thvq2Ure45hw_1fNEy6JHj3ZlDebISLcd5T85WLkSew


 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας:  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Οι Εκπαιδευτικοί                                                                                                 Ο Διευθυντής                                                    

Νικόλαος Κουτσούκης (ΠΕ70)                                                                        Πέτρος Κοκκόσης 

Παρασκευή Κόλλια  (ΠΕ30)   


