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          Στο πλαίσιο της συμμετοχής  του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας στο θεματικό 

δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019-2020, οι δέκα εκπαιδευτικοί που 

ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα υλοποίησαν δράσεις ενημέρωσης των μαθητών/τριών για τους 

κινδύνους που εμπεριέχει η ενασχόλησή τους από το διαδίκτυο.  

Οι μαθητές των τάξεων, αλλά ακόμα και όσοι δεν συμμετείχαν, αλλά έδειξαν ενδιαφέρον να 

ενημερωθούν, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη 

χρησιμοποιούν, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα θέματα, τόσο της ορθής χρήσης των 

νέων τεχνολογιών, όσο και της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. 



Δυστυχώς φέτος είχαμε το πρόβλημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω της 

πανδημίας του ιού, οπότε οι δράσεις μας δεν ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο υλοποιήσαμε κάποιους από 

τους στόχους που αρχικά είχαμε θέσει. Τυπώσαμε αφίσες, φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα από 

την ιστοσελίδα www.saferinternet.gr και τα μοιράσαμε σε γονείς και παιδιά. Στις 11 Φεβρουαρίου 

παρακολουθήσαμε την εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» που διοργάνωσαν η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία 

με το 1 ο , 2 ο , 3 ο και 4 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ ‐ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας, το Σωματείο Φίλοι του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ, και την Οργάνωση «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό». 

Δημιουργήσαμε ένα βίντεο θέλοντας να παρουσιάσουμε τα μειονεκτήματα του Διαδικτύου και τις 

αρνητικές συνέπειες που έχει ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Το βίντεο με ενδεικτικό τίτλο «Λέμε 

"όχι" στο διαδικτυακό εκφοβισμό» είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο. 
Cyber bullying: 

https://safeYouTube.net/w/uYpM 

Δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή τάξη (eclass) στην οποία είχε πρόσβαση κάθε μαθητής που 

συμμετείχε στο πρόγραμμα. Εκεί βρήκαμε ανοιχτό λογισμικό και παρουσιάσαμε στα παιδιά κουίζ 

και παιχνίδια όπου μπορούσαν να παίξουν αλλά και να ενημερωθούν για τις παγίδες που μπορεί να 

κρύβει το διαδίκτυο. 

Οι μαθητές των μικρών τάξεων Α’ και Β’ συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια και ενημερώθηκαν 

για τους κινδύνους του διαδικτύου με απλό και παιγνιώδη τρόπο.  

 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της καραντίνας και των online μαθημάτων μέσω eclass και webex οι 

μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο όπου καταγράφηκε η άποψή 

τους για τη νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και απόψεις που 

αφορούσαν την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

 

 Ο σύνδεσμος για τα βιωματικά εργαστήρια της Πρώτης και της Δευτέρα Δημοτικού, την Ημερίδα 

που διοργάνωσε το Δίκτυο για τον διαδικτυακό εκφοβισμό που παρακολούθησε το σύνολο των 

μαθητών του σχολείου και τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές των μεγαλύτερων 

τάξεων παρατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://drive.google.com/file/d/1MeaKQtN1ePcRFY9rpouRsHIejbiDHWBr/view?usp=sharing 
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