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Η ΑΦΟΡΜΗ 

 Η δική μας συμμετοχή στο πρόγραμμα ήρθε να 
καλύψει μια μεγάλη παιδαγωγική ανάγκη, καθώς 
υπήρξαν μαθητές εθισμένοι στο διαδίκτυο. Έτσι, η 
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών ήταν 
το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα στην όλη 
διαδικασία. 

 

 



Ενημέρωση μέσα από μια κοινωνική 
ιστορία 

 Η ενημέρωση έγινε με τη βοήθεια της ψυχολόγου 
από το Χαμόγελο του Παιδιού, της κας Ειρήνης 
Μαρκουλάκη, η οποία μέσα από μια κοινωνική 
ιστορία προβλημάτισε και ευαισθητοποίησε τους 
μαθητές μας. Τα θεμέλια τέθηκαν για πιο ενεργή 
και ουσιαστική εμπλοκή. 



Οι ΤΠΕ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 Με τη βοήθεια της δασκάλας Πληροφορικής, 
επισκεφθήκαμε ιστοσελίδες, ενημερωθήκαμε, 
διαβάσαμε τους κανόνες δεοντολογίας, μάθαμε 
τα μυστικά του ‘’καλού χρήστη’’ και 
πληροφορηθήκαμε τι πρέπει να κάνουμε σε 
προληπτικό επίπεδο για να μην πέσουμε θύματα  
ορισμένων επιτήδειων.  



Διάδραση και διάλογος 

 Παρακολουθήσαμε βίντεο και ιστορίες παιδιών 
που έπεσαν θύματα εκφοβισμού και εκβιασμού 
και συζητήσαμε πολύ πάνω σε μελέτες 
περίπτωσης.  Δημιουργήσαμε τα δικά μας 
συνθήματα, ενώ συνθέσαμε και ένα κολάζ.  Το 
θέμα είναι ευρύ και μεγάλο και σκοπός μας είναι 
να ασχοληθούμε πιο συστηματικά την επόμενη 
χρονιά.   



Τα συνθήματα μας   

 

Τη ζωή αν αγαπάς και διασκέδαση ζητάς, μάθε 
πώς να φυλαχθείς αλλά και να προστατευτείς. 
Τα στοιχεία σου μη δώσεις  
Κωδικούς να μη προδώσεις 
Φίλτρα βάλε στη στιγμή  
και…διασκέδασε πολύ!!!!!!!!! 

Το σερφάρισμα έχει πλάκα, όταν έχεις το control 

Με ασφάλεια να  σερφάρεις και ποτέ να μη χακάρεις 
για να είσαι αρχηγός.  
 



 

Χρόνο αρκετό μη δώσεις στο 
μηχάνημα αυτό. 
Μάθε πώς να αξιοποιείς  
Τις προκλήσεις της ζωής. 
 Φίλους καρδιακούς να κάνεις και 
μαζί τους να απολαύσεις  
Παιχνίδια, γέλια και χαρές 
Αλησμόνητες στιγμές  



Συμβουλές με …ρίμα 

 

Κάτσε σκέψου μια στιγμή τη μεγάλη απειλή  
Βάλε μπρος τη λογική σου, κάνε και την αυτοκριτική 
σου! 
Στο διαδίκτυο σαν μπεις, θέλει μεγάλη προσοχή. 
Τους κινδύνους σαν γνωρίζεις, ξέρεις και να τους 
αποφύγεις. 



ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ  



ΤΟ ΚΟΛΑΖ ΜΑΣ 


