
 

 

 

 

 

                                            25ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

                                                              ΣΤ3 ΤΑΞΘ 

Αφορμι για να ξεκινιςουμε το πρόγραμμα ιταν ο διαγωνιςμόσ 

Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο. Με τθ βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ 

Ρλθροφορικισ ενθμερϊκθκαν οι μακθτζσ για τουσ κανόνεσ  αςφαλοφσ 

πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο. Δουλεφοντασ ςε ομάδεσ ζγραψαν ζνα 

τραγοφδι για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό. 

ΕΔΩ sid-2020%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF- 

 

Στθ ςυνζχεια εςτιάςαμε κυρίωσ ςτισ ανάγκεσ που καλφπτει το 

διαδίκτυο. Επικεντρωκικαμε ςτθν ανάγκθ τθσ επικοινωνίασ και μζςα 

από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ είδαμε ποια είναι θ πραγματικι 

επικοινωνία.  

Το επόμενο βιμα ιταν να διερευνιςουμε και να καταγράψουμε τισ 

απόψεισ των μακθτϊν ςτο ερϊτθμα <<Ρϊσ  χρθςιμοποιείσ το 

Διαδίκτυο>>, ομαδοποιϊντασ τισ απαντιςεισ τουσ. Πλεσ οι απαντιςεισ 

των μακθτϊν καταγράφονται και αναρτϊνται ςτθ Γωνιά του κζματοσ. 

Είδαμε ποιεσ ςελίδεσ είναι δθμοφιλείσ  και τι χαρακτθριςτικά ζχουν. 

Κάναμε κολλάη του εαυτοφ μασ  προβάλλοντασ τα πραγματικά του 

ςθμεία. Ζτςι μασ δόκθκε θ ευκαιρία να διαπιςτϊςουμε το ρόλο τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ ςτθν προβολι (FB, instagram) και τθ δθμιουργία 

ψεφτικου προφίλ ςτα κοινωνικά δίκτυα. 

Ετοιμάςαμε ερωτθματολόγιο και κάναμε ζρευνα  ςτουσ υπόλοιπουσ 

μακθτζσ τθσ  ΣΤϋτάξθσ του ςχολείου μασ, ςχετικά με τισ διαδικτυακζσ 

ςυνικειεσ και τθ ςυμπεριφορά μασ όταν είμαςτε online. 

https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2020/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-sid-2020/2245-25%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85/


Επεξεργαςτικαμε τα δεδομζνα και βγάλαμε αποτελζςματα 

αξιοποιϊντασ τθν ενότθτα των μακθματικϊν <<Λφνω προβλιματα με 

ποςοςτά>>. 

Τζλοσ διαςκεδάςαμε παίηοντασ  επιτραπζηιο παιχνίδι που ετοιμάςαμε  

για το Διαδίκτυο. 

Σε ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό των Αγγλικϊν μιλιςαμε για τθ 

χριςθ και αξιοποίθςθ του διαδικτφου.  Οι μακθτζσ κατζκεςαν τισ 

προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ ςχετικά με το κζμα. Στθ 

ςυνζχεια παρακολουκιςαμε βίντεο ςχετικά με τθν αςφάλεια ςτο 

διαδίκτυο (παιδαγωγικό υλικό) με ςκοπό τθν αφφπνιςθ των μακθτϊν 

ςτο κζμα τθσ αςφάλειασ και τθσ ςωςτισ χριςθσ. Ζγινε ανταλλαγι 

απόψεων και εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ ϊςτε οι μακθτζσ να 

αντιλθφκοφν και να κατανοιςουν τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου και 

τον τρόπο να το χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια.  

Στθ ςυνζχεια δθμιουργιςαμε κάρτεσ για το επιτραπζηιο παιχνίδι και 

ςτα Αγγλικά.  

Ζγινε προςπάκεια να δθμιουργθκεί αφίςα ςχετικά με τουσ κινδφνουσ 

του διαδικτφου, που όμωσ δεν ολοκλθρϊκθκε λόγω τθσ πανδθμίασ. 

Οι μακθτζσ τθσ Ε2 τάξθσ είχαν ξεκινιςει να εργάηονται ςε ομάδεσ 

προκειμζνου να δθμιουργιςουν ιςτορία ςε comics ςχετικά με τουσ 

κινδφνουσ του διαδικτφου. Δυςτυχϊσ δεν ολοκλθρϊκθκε φζτοσ λόγω 

τθσ πανδθμίασ.  

 

                                 

 

 

 

 

 



                                               ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ΚΟΛΛΑΗ (ΔΙΑΦΘΜΙΗΩ)ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ  

ΜΕ ΤΑ ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΤΟΥ 

 

 

 

 

 

               

 

                                        

 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

                         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

                                     Κφκλωςε μια απάντθςθ      

1. Θεωρείσ ότι το διαδίκτυο είναι κετικό ι αρνθτικό ςτθ ηωι μασ; 

                         Θετικό         Αρνθτικό         Δεν ξζρω 

 

2. Θεωρείσ ότι χρθςιμοποιείσ πολλζσ ϊρεσ το διαδίκτυο; 

                               Ναι                Πχι 

 

3. Χρθςιμοποιείσ το youtube; 

                                Ναι          Πχι 

 

4. Χρθςιμοποιείσ άλλα κοινωνικά δίκτυα; (instagram, facebook, 

twitter,viber, Tik Tok) 

                                 Ναι     Πχι 

 

5. Αςχολείςαι με διαδικτυακά παιχνίδια; 

                                Ναι      Πχι 

 

6. Π,τι  διαβάηεισ ςτο διαδίκτυο πιςτεφεισ ότι είναι αλθκινό; 

                               Ναι       Πχι 

 

 



7. Συηθτάσ με τουσ γονείσ ςου τι πρζπει να προςζχεισ όταν 

βρίςκεςαι ςτο διαδίκτυο; 

                              Ναι    Πχι 

 

8. Ρόςο ενθμερωμζνοσ νιϊκεισ για το πϊσ χρθςιμοποιείσ το 

διαδίκτυο με αςφάλεια; 

                Απόλυτα                   Ικανοποιθτικά                  Λίγο               

Κακόλου 

9. Ρόςο πολφ κεωρείσ ότι προςτατεφεισ τα προςωπικά ςου 

δεδομζνα ςτο διαδίκτυο; 

                              Ράρα πολφ     Μζτρια     Λίγο     Κακόλου 

 

10. Για ποιο κζμα νιϊκεισ λιγότερο ενθμερωμζνοσ; 

               Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

                Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ 

               Επικοινωνία με άλλουσ 

               Διαδικτυακι αποπλάνθςθ 

                Αςφάλεια ςυςκευϊν 

               Ανταλλαγι προςωπικϊν φωτογραφιϊν 

               Ψευδείσ ειδιςεισ ςτο διαδίκτυο 

 

 

                               Σιγουρευτείτε ότι απαντιςατε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 

                                                       Σασ ευχαριςτοφμε! 

 



  ΚΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 

 

Οι γονείσ ςου ςου είπαν να 
παίξεισ ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ςτον υπολογιςτι ςου και τον 
τιρθςεσ. 
 Προχϊρα 3 βιματα μπροςτά. 

Παραμελείσ τουσ φίλουσ ςου 
για να ςερφάρεισ ςτο 
διαδίκτυο.  
Πιγαινε 3 βιματα πίςω. 

Έκανεσ τισ εργαςίεσ ςου πριν 
μπεισ ςτον υπολογιςτι. 
 Προχϊρα 2 βιματα μπροςτά. 

ΟΥΠΣ!  
Συνομιλείσ με ζναν άγνωςτο 
ςτο διαδίκτυο.  
Πιγαινε 3 βιματα πίςω. 

Ένασ ξζνοσ ςου ζςτειλε 
μινυμα να ςυναντθκείτε και 
πριν απαντιςεισ το 
ςυηιτθςεσ με τουσ γονείσ 
ςου.  
Προχϊρα 2 βιματα μπροςτά. 

Έμεινεσ μπροςτά ςτον 
υπολογιςτι περιςςότερθ ϊρα 
από ότι ςου επζτρεψαν οι 
γονείσ ςου. 
Πιγαινε 2 βιματα πίςω. 

Σιμερα ςυναντικθκεσ με 
τουσ φίλουσ ςτθν παιδικι 
χαρά αντί να μιλιςετε ςτο  
Chat.  
Προχϊρθςε 2 βιματα 
μπροςτά. 

Δεν ζκανεσ τα μακιματά ςου 
γιατί ξεχάςτθκεσ παίηοντασ 
ςτον υπολογιςτι. 
Πιγαινε 1 βιμα πίςω. 

Σου ζςτειλαν ζνα μινυμα 
ακατάλλθλου περιεχομζνου 
κι εςφ το αγνόθςεσ. 
Προχϊρα 4 βιματα μπροςτά. 

Έδωςεσ  το τθλζφωνό ςου ςε 
ζναν άγνωςτο ςτο διαδίκτυο. 
Πιγαινε 2 βιματα πίςω. 

Σου είπαν να ανεβάςεισ μια 
φωτογραφία ενόσ 
ςυμμακθτι ςου αλλά εςφ δεν 
το ζκανεσ. 
Προχϊρα 2 βιματα μπροςτά. 

Έςτειλεσ μια φωτογραφία 
ςου ςε ζναν άγνωςτο ςτο 
διαδίκτυο. 
Πιγαινε 3 βιματα πίςω. 

 

 



CARDS FOR THE BOARD GAME 

 

Your parents asked you to use 
your computer for a specific 
time and you obeyed. 
Move 3 steps forward. 

You neglect your friends in 
order to surf the internet. 
Move 3 steps backward. 

You did your homework 
before you use your 
computer.  
Move 2 steps forward. 
 

Oops! 
You talk to a stranger on the 
internet. 
Move 3 steps backward. 

A stranger sent you a message 
asking you to meet him and 
you asked your parents’ 
advice. 
Move 2 steps forward. 

You used your computer more 
time than your parents had 
allowed you. 
Move 2 steps backward. 

Today you met your friends in 
the playground instead of 
chatting on the internet. 
Move 2 steps forward. 

You didn’t do your homework 
because you were playing 
computer games. 
Move 1 step backward. 

You were sent an 
inappropriate message and 
you ignored it. 
Move 4 steps forward. 

You gave your telephone 
number to a stranger on the 
internet. 
Move 2 steps backward. 

You were asked to upload the 
photo of your classmate but 
you refused. 
Move 2 steps forward. 

You sent your photo to a 
stranger on the internet. 
Move 3 steps backward. 

 

 

 

 



 


