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 Το θέμα που επιλέξαμε με τους μαθητές να 

ασχοληθούμε ήταν : «Η ασφάλεια στα διαδικτυακά 

παιχνίδια-Σύστημα κατάταξης  PEGI» για το λόγο ότι 

στην ηλικία αυτή αρχίζουν να εξοικειώνονται με τους 

υπολογιστές και παίζουν παιχνίδια χωρίς να γνωρίζουν 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν.  

 



Σκοπός 
 Ενημέρωση των παιδιών για το διαδίκτυο, για τα 

διαδικτυακά παιχνίδια και τους κινδύνους που 
εγκυμονούν όπως επίσης και συμβουλές για τη σωστή 
χρήση τους. 

 Ενημέρωση γονέων για τους κινδύνους των 
διαδικτυακών παιχνιδιών και για τη σήμανση PEGI. 



                    Χρήση διαδικτύου 
 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές σχετικά 

με τα διαδικτυακά παιχνίδια που παίζουν και τη χρήση 
ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στην οικογένεια, ώστε να 
διαπιστώσουμε τη σχέση τους με το διαδίκτυο και τα 
παιχνίδια του. 



                   Αποτελέσματα έρευνας 
 Ανακαλύψαμε πως όλα τα παιδιά παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο καθώς 

όλα διαθέτουν υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό στο σπίτι. 
 Τα παιχνίδια που προτιμούν να παίζουν είναι τρομακτικά με σκοτωμούς 

και πολέμους ,με αθλητισμό και με αυτοκίνητα και λιγότερο με κλέφτες 
και αστυνόμους, με ζώα ή αστεία. 

 Παίζουν λίγες φορές την εβδομάδα κυρίως  μία ώρα ή δύο με τρεις ώρες.  

 Όταν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια  είναι μόνοι τους  και σχεδόν τους 
μισούς μαθητές δεν τους μαλώνουν όταν παίζουν πολύ ώρα ενώ τους 
άλλους μισούς τους μαλώνουν μερικές φορές. 

 Η πλειοψηφία των μαθητών έχει δύο τηλεοράσεις στο σπίτι (8 
απαντήσεις) ενώ το ίδιο ποσοστό μοιράζονται όσοι έχουν πάνω από δύο 
τηλεοράσεις με όσους έχουν μόνο μία τηλεόραση (5 απαντήσεις) 

 Η ώρα που αφιερώνουν στην τηλεόραση είναι υψηλή ( 6 ώρες) και τους 
μισούς από αυτούς τους μαλώνουν όταν το κάνουν ενώ τους άλλους 
μισούς τους μαλώνουν μερικές φορές (8 απαντήσεις). 

 

 



 

Συζήτηση 

 Συζήτηση γύρω από το θέμα της ασφάλειας των 
διαδικτυακών παιχνιδιών μέσα από ταινίες, πληροφορίες, 
αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 





                          Θετικά-αρνητικά διαδικτύου 
Καταγράφουμε τα θετικά-αρνητικά του διαδικτύου σε          
αφίσα. 



 

               Η Κοκκινοσκουφίτσα στο διαδίκτυο 
Παρακολουθούμε την ταινία «Η Κοκκινοσκουφίτσα στο    
Διαδίκτυο» ώστε να αντιληφθούν τους κινδύνους που 
υπάρχουν με το να συνομιλούν με αγνώστους στο 
διαδίκτυο. 
 



                                Wild Web Woods  
Παίζουμε το διαδικτυακό παιχνίδι «Wild Web Woods», ένα 
παιχνίδι του συμβουλίου της Ευρώπης που με παιγνιώδη 
τρόπο δίνει χρήσιμες συμβουλές για το ασφαλές 
σερφάρισμα των παιδιών.  



                                  Ζωγραφίζουν  
Τα παιδιά ζωγραφίζουν εικόνες θέλοντας να 
απεικονίσουν τη γνώμη τους για το διαδίκτυο. 





                 Σκέφτομαι και γράφω 
     Γράφουν έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα 



 
 





                                 Καρτέλα συμβουλών 
Κατασκευάζουμε καρτέλα συμβουλών για τη σωστή 
χρήση στο διαδίκτυο 



Ενημερωτικό υλικό  

 Δώσαμε ενημερωτικό υλικό στους γονείς, το οποίο 

κατεβάσαμε από την σελίδα  

http://internetsafety.pi.ac.cy/ το οποίο, αφού το 

ανατυπώσαμε, τα παιδιά το μοίρασαν στους γονείς 

τους και έγιναν έτσι επιμορφωτές των γονέων τους. 

Έτσι οι γονείς ενημερώθηκαν για τους κινδύνους του 

διαδικτύου, πώς να αποφεύγουν ή να αντιμετωπίζουν 

τέτοιες καταστάσεις, ώστε να μπορούν να 

προστατέψουν τα παιδιά και τον εαυτό τους πιο 

αποτελεσματικά καθώς και το σύστημα σήμανσης 

PEGI για την επιλογή κατάλληλων ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών για τα παιδιά. 

 



    Συμπέρασμα 

 

Τα παιδιά χάρηκαν όλες τις δραστηριότητες 

που πραγματοποιήθηκαν και ιδιαίτερα τα 

βίντεο και το παιχνίδι που έπαιξαν και  

συνειδητοποίησαν ότι το διαδίκτυο είναι ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζεται 

γνώση και συνετή χρήση, ώστε να είναι και 

ασφαλές και να μη βρεθούν παγιδευμένοι του.                                                      

 

 



    

    Η ομάδα του Γ1 Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 
Κρήτης και η δασκάλα του τμήματος Μαρία 
Μαθιουδάκη σας ευχαριστούν και σας εύχονται να 
είστε πάντα ασφαλείς στο διαδίκτυο… 


