




 

 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κουτσιμπέλου Ηρώ 

 Τάξη: ΣΤ 

 Τμήμα: 2 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ  

      Η τάξη αποτελείται από 16 μαθητές οι οποίοι 
χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες. Δύο των πέντε 
ατόμων και μία των έξι.  

 Η α’ ομάδα εργασίας πήρε το όνομα «οι 
άπιαστοι»,  

 η β’ ομάδα «τα σαΐνια» και  

 η γ’ ομάδα «τα ξεφτέρια».  

Η κάθε ομάδα δούλεψε σε διαφορετικό φύλλο 
εργασίας. 



     Αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα 

στάθηκε μια συζήτηση δύο μαθητών την ώρα 

του διαλείμματος για το πόσο και πως 

χρησιμοποιεί ο καθένας το διαδίκτυο. Μέσα από 

τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

αγνοούν βασικούς κανόνες χρήσης του 

διαδικτύου. 



      Προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας 

ξεκινήσαμε με την προβολή βίντεο: α) το απέραντο 

δάσος, β) οι καινούριοι φίλοι της Άννας, τα οποία 

είναι σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου (ιοί, 

προστασία προσωπικών δεδομένων, εθισμός, 

αποξένωση, παραπληροφόρηση)  

      Ακολούθησε συζήτηση και κατάθεση εμπειριών 

και απόψεων από τους μαθητές και διευκρίνιση 

διαφόρων όρων.  

 



      Στη συνέχεια από διάφορες ιδέες δραστηριοτήτων 
δικές τους, οι μαθητές προτίμησαν τη δημιουργία 
κόμικς.  

       Έτσι έγινε ο χωρισμός των ομάδων και η κάθε 
ομάδα διάλεξε ένα θέμα σχετικό με τους κινδύνους 
και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ακολούθησε 
συνεννόηση μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας 
για τη λήψη τελικών αποφάσεων.  

       Ύστερα περάσαμε στο πρακτικό μέρος της 
δημιουργίας των κόμικς με την απαιτούμενη δική 
μου καθοδήγηση όπου χρειαζόταν. 



ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ  



ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 



ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ 



ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ … 







    Τα έργα εκτέθηκαν στο φελλοπίνακα της τάξης 

μας και με ενδιαφέρον μαθητές των άλλων 

τάξεων αφού τις είδαν προβληματίστηκαν με τη 

σειρά τους πάνω στο θέμα. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ … 



     Τα παιδιά εργάστηκαν ευχάριστα σε ομάδες 

και συνδύασαν τη διασκέδαση με την 

ενημέρωση. Ένιωσαν ικανοποίηση και έμαθαν 

να προσέχουν και να χρησιμοποιούν πιο σωστά 

το διαδίκτυο.  

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΣ … 



ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤ2 

       

 Μην εμπιστεύεστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

 Ναι στο διαδίκτυο, όχι στον εθισμό 

 Προσέχω τους ιούς 

 Ο εθισμός αποβλακώνει 


