
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Σήμερα τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
σε όλο και περισσότερο μικρότερη ηλικία. Είναι 
βασικό επομένως γι’ αυτά ν’ αποκτήσουν από μικρά 
δεξιότητες πλοήγησης με κριτική σκέψη, ηθικά και με 
ασφάλεια. Η γνώση άλλωστε είναι αυτή που δίνει 
δύναμη για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, που 
όπως όλοι παραδέχονται, και πολλοί είναι αλλά και 
αρκετά σοβαροί. Είναι καθήκον λοιπόν των 
εκπαιδευτικών να συνεισφέρουν τα μέγιστα προς 
αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
υπηρετούμε το σύγχρονο σχολείο. 



ΑΦΟΡΜΗ 

  Η αξιόλογη προσπάθεια μερικών σχολικών 
συμβούλων, μεταξύ των οποίων και του δικού μας κ. 

Παρασκευά Απόστολου, για δημιουργία δικτύου 
σχολείων με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»,  μας 

βρήκε σύμφωνους. Εντάξαμε και το δικό μας 
σχολείο σ’ αυτό προσβλέποντας σε καλύτερη 

επιμόρφωση, σε άμεση επαφή με τους 
εμπλεκόμενους φορείς αλλά και σε ευκολότερη 

πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Πράγματι μετά τις 
πρώτες επιμορφωτικές προσπάθειες φτάσαμε στον 
προγραμματισμό των πρώτων δράσεων μέσα στο 

χώρο του σχολείου. 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 Υπεύθυνος του σχολείου στο Δίκτυο είναι ο Κωτάκης 
Αναστάσιος. Προσφέρθηκε και η δασκάλα Πολύχρου Γεωργία να 

συμμετέχει στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. Το 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄τάξεις και τους 

προαναφερθέντες δασκάλους. 

  Έγινε μια πρώτη έρευνα και διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές 
ενώ ήταν αρκετά πληροφορημένοι για το τι είναι διαδίκτυο 

ελάχιστα το χρησιμοποιούσαν, είτε γιατί δεν τους το επέτρεπαν οι 
γονείς - άλλωστε σ’ αυτές τις ηλικίες διατηρούν ακόμα τον έλεγχο 

– είτε γιατί δεν έχουν αποκτήσει ακόμα δεξιότητες για να το 
κάνουν. 

  Αποφασίσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό το 
υλικό του βιβλίου δραστηριοτήτων «Παίζω και μαθαίνω στο 

Διαδίκτυο» και πάνω σ’ αυτό να χτίσουμε και να υλοποιήσουμε 
όσες δράσεις προγραμματίσαμε από πριν. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

  Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η 

ομαδοσυνεργατική. 



ΣΤΟΧΟΙ 

 Αφύπνιση 

 Ενημέρωση για τρόπους προστασίας. 

 Προώθηση θετικών πλευρών και ωφέλειας  

του διαδικτύου 

 Σωστή και ηθική συμπεριφορά 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

«Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο» 

«Ρατσισμός»  

«Διοργάνωση ομιλίας για τους γονείς»  



«Παίζω και μαθαίνω στο 

Διαδίκτυο» 



Γνωριμία και κατοχή συσκευών 

τεχνολογιών πληροφόρησης 

 Μιλήσαμε για τις συσκευές τεχνολογιών 

πληροφόρησης που υπάρχουν, τις 

καταγράψαμε, ανακοίνωσε ο καθένας ποιες 

από αυτές κατέχει κι αν γνωρίζει να τις 

χρησιμοποιεί και πόσο. Συναισθήματα που 

τους προξενούν. 

 Συμπλήρωση των σελίδων 6 και 7 του 

βιβλίου δραστηριοτήτων. 





Προφίλ και ιδιωτικότητα στο 

διαδίκτυο 

 Κατανόηση ιδιωτικού και δημόσιου προφίλ 

 Συμπλήρωση των σελίδων 8 και 9 του 

βιβλίου δραστηριοτήτων 





Ψεύτικο Προφίλ. Παρακολούθηση βίντεο 

της σειράς sheeplive  

(ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ), (ΧΙΛΙΟΙ ΦΙΛΟΙ).  

 Κατανόησαν τους διακριτούς  ρόλους  των 

ηρώων της ιστορίας. Έγινε αντιστοίχηση  με 

πραγματικούς συμπαραστάτες, σε 

περίπτωση προβλήματος, στην 

καθημερινότητα (γονείς, δάσκαλοι, 

υπηρεσίες) 





 Συζητήθηκε το νόημα της 

ιστορίας και την κατέγραψαν  





 Ζωγράφισαν την ιστορία και 

δημιούργησαν λεύκωμα  



Προστασία του υπολογιστή – 

λειτουργίες βοήθειας 

 Συζήτηση για κλειδώματα υπολογιστών, 

αρχείων, αναγκαιότητα, χρησιμότητά τους.  

 Μάθαμε νέα σύμβολα. Αποκωδικοποίηση. 



 Συμπλήρωση των σελίδων 22 και 23 

του βιβλίου δραστηριοτήτων. 



«Ρατσισμός» 



Παρακολούθηση βίντεο της σειράς 

sheeplive  

«ΑΣΠΡΑ-ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ» 

 Συζήτηση για το θέμα 

του ρατσισμού στην 

καθημερινή μας ζωή 

αλλά και στο διαδίκτυο.  



 Χωρίσαμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες: 

 Οι Γαλάζιοι, οι Κόκκινοι, οι Πράσινοι οι Κίτρινοι και 

κατασκευάσαμε τα διακριτικά της κάθε ομάδας (στεφάνι και 

κορδέλες). 

Παιχνίδι «Στη χώρα των γαλάζιων» 



 Κάθε ομάδα έμαθε το τραγούδι της, αλλά 

και το τραγούδι της Πολύχρωμης χώρας: 

Στη χώρα των Γαλάζιων 

είμαστε όλοι μπλε 

Δεν κάνουμε άλλο χρώμα 

για φίλο μας ποτέ 

Κανένας δεν χωράει 

στον κύκλο μας να μπει 

Κι αν είσαι άλλο χρώμα 

Φεύγεις στο πι και φι 

Στην κόκκινη τη χώρα  

είμαστε μόνο εμείς 

Κανένα άλλο χρώμα  

γύρω σου δε θα δεις 

Κανένας δε χωράει  

στον κύκλο μας να μπει 

Κι αν είσαι άλλο χρώμα 

Φεύγεις στο πι και φι 

Στων Πράσινων τη χώρα  

πράσινα να φοράς 

Κι αν είσαι άλλο χρώμα  

στη χώρα σου να πας 

Κανένας δε χωράει  

στον κύκλο μας να μπει 

Κι αν είσαι άλλο χρώμα 

Φεύγεις στο πι και φι 

Τι χρώματα, τι ζάλη  

στη χώρα μας παιδιά 

«Πολύχρωμη» τη λένε  

με χρώματα πολλά 

Και Κίτρινος αν έρθει 

Τι γέλιο, τι χαρά!!! 

Στον κύκλο μας χωράει  

όλοι μια αγκαλιά 



 Στον κύκλο της κάθε χώρας βρισκόταν 

κάποιος κάτοικος άλλης χώρας που όπως 

καταλαβαίνετε από το τραγούδι διωχνότανε 

στο τέλος. Το ίδιο γινότανε και στις άλλες 

χώρες ώσπου αποφάσισαν να σχηματίσουν 

την Πολύχρωμη χώρα που όλοι μαζί σε έναν 

κύκλο χόρευαν και τραγουδούσαν το 

τραγούδι τους καλώντας σ’ αυτόν  και τους 

Κίτρινους. 





«Διοργάνωση ομιλίας για τους 

γονείς» 



 Σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης κατά 

των ναρκωτικών ΠΝΟΗ οργανώσαμε με 

μεγάλη επιτυχία ομιλία για τους γονείς με 

θέμα Σχολικός Εκφοβισμός – cyber bulling. 





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  Συμπερασματικά, όσον αφορά την αξιολόγηση των 
δράσεων θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αρχικά αντιμετωπίσαμε 
αρκετές δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την έλλειψη χρόνου 
μιας και ήδη τρέχαμε προγράμματα στα πλαίσια της Ευέλικτης 
Ζώνης. Παρόλα αυτά, λόγω της επικαιρότητας του θέματος τα 
παιδιά έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Είχαν πολλές ερωτήσεις να 

κάνουν και φάνηκε ότι είναι υποψιασμένα με το θέμα. Είναι 
αξιοθαύμαστο το πόσο εύκολα εξοικειώνονται με τις συσκευές 
τεχνολογίας κάτι που καθιστά επιτακτικό και το να αποκτήσουν 

δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο με κριτική σκέψη και 
ασφάλεια.. Θετική επίσης κρίνουμε  τη συμμετοχή και το 

ενδιαφέρον των γονέων. Πιστεύουμε ότι έγινε το πρώτο βήμα Θα 
πρέπει να συνεχίσουμε μήπως και καταφέρουμε να 

προωθήσουμε τις θετικές πλευρές και τα οφέλη ενός ασφαλούς 
διαδικτύου,  



Ονομαστικός κατάλογος των μαθητών που συμμετέχουν στο  

Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» 

του σχολείου «Δημοτικό Σχολείο Βαρβάρας Χαλκιδικής»  

 Βατάλης Λεωνίδας 

 Δήμου Νικόλαος 

 Μαρτύρη Μαρία 

 Μωραΐτη Αμαλία 

 Πολύχρου Ιωάννης – Άγγελος 

 Βλαχάκη Αναστασία 

 Γιάππου Βασίλειος 

 Μιχαηλίδου Ευαγγελία 

 Τσιάλης Γεώργιος 

 Σερέτη Μαρία 

 Γκούτσιου Αικατερίνη 

 Δημάσης Άγγελος 

 Λέχου Αικατερίνη 

 Μιχαηλίδης Γεώργιος 

 Ξεφτέρης Γεώργιος 

 Παπαστέργιου Γεώργιος 

 Γαβανά Ελένη 

 Δημάση Ευαγγελία 

 Μιχαηλίδης Δημήτριος 

 Ξεφτέρη Αικατερίνη 

 Παπαστέργιου Ιωάννης 

 Παπαστερίου Λεμονιά 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  

Κωτάκης Αναστάσιος Πολύχρου Γεωργία  

Τάξεις Α΄- Β΄ Τάξεις Γ΄- Δ΄ 


