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Συμμετείχαν οι τάξεις:

 Α2 - Χρυσάνθη Βαηνά

 Α3 - Κρυσταλλία Κουίδου

 Β1 - Στέλλα Καπαράκη

 Β3 – Εύη Κωνσταντινίδου

 ΣΤ2 – Κλαίρη Ψυλλινάκη

 Δ’, Ε’ και ΣΤ’ (ΤΠΕ) – Ιωάννα Βασαρμίδη.



Στο σχολείο μας 

διοργανώθηκε ημερίδα για 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

τη Δευτέρα 27 Μαρτίου για 

τους μαθητές του σχολείου, 

καθώς και Εσπερίδα την ίδια 

μέρα το απόγευμα για τους 

γονείς. Κατά την διάρκεια και 

των δύο δράσεων, οι 

μαθητές αλλά και οι γονείς 

ενημερώθηκαν από τα ίδια 

τα παιδιά αλλά και από τους 

«ειδικούς» για τους 

κινδύνους αλλά και για τα 

μέτρα προστασίας από τις 

απειλές του Διαδικτύου.





Φωτογραφικό υλικό από τις 
εκδηλώσεις



















Οι δημιουργίες των παιδιών 
στους χώρους του σχολείου.



















Τάξη Α’

 Οι μαθητές της Α’ τάξης γνώρισαν τις 
βασικές λειτουργίες του Διαδικτύου.

 Διασκεύασαν τους στίχους γνωστού 
τραγουδιού και το εικονογράφησαν.

 Τέλος, ενημερώθηκαν σχετικά με τους 
κίνδυνους που διατρέχουν 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη 
δημιουργία αφίσας σχετικά με το θέμα.



Βίντεο που προβλήθηκαν μέσα 
στην τάξη





Υλικό που έγινε αφορμή για συζήτηση









2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
Τμήματα: Α2 & Α3

Οι δημιουργίες των μικρών μαθητών 
για το τι σημαίνει για τους ίδιους το 
διαδίκτυο και ποιοι είναι οι κίνδυνοί 

του…



Άνοιξα πάλι, ότι αγαπώ…



…μια ιστοσελίδα με κωδικό!



Θέλω να ψάξω, θέλω να βρω…



Πληροφορίες…. Εικόνες….



…και βίντεο…!!!



Πες τι κοι…

Τι κοιτάς;;;

Μες το 
ίντερνετ τί 
αναζητάς;;;



Πες τι κοι… Τι κοιτάς;;;

Να ρωτάς!!!!!!



Πες τι κοι… Τι κοιτάς;;;

Σε αγνώστους μη μιλάς…



Πες τι κοι…. Τι κοιτάς….

Μην κολλάς!!!











Κάνε για μένα….



Παιχνίδι ασφαλές…



Κλείσε το λάπτοπ…



…να παίξεις βγες!!!



Το παιχνίδι είναι…



…στιγμές!!!



Και οι φιλίες όλες….



…σημαντικές!!!



Πες τι κοι…

Τι κοιτάς;;;

Μες το 
ίντερνετ τί 
αναζητάς;;;



Πες τι κοι… 
Τι κοιτάς;;;

Να 
ρωτάς!!!!!!



Πες τι κοι… Τι κοιτάς;;;
Σε αγνώστους μη μιλάς…



Πες τι κοι… τι κοιτάς;;;

Μην κολλάς!!!!!



Δράσεις Β1-Β3

 Προβλήθηκαν στα παιδιά βίντεο και 
εικόνες σε σχέση με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο με στόχο τον προβληματισμό 
στο θέμα.

 Τα παιδιά απάντησαν με δικά τους λόγια σε 
3 ερωτήσεις:

 Τι είναι διαδίκτυο;

 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου;

 Πώς μπορούμε να προστατευθούμε από το 
διαδίκτυο;



Δράσεις Β1-Β3

 Τα παιδιά έγραψαν ακόμη δικά τους 
συνθήματα για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο.

 Στη συνέχεια δημιουργήθηκε βίντεο 
(ταινία μικρού μήκους) με τα παιδιά να 
λένε όλα όσα είχαν ετοιμάσει σχετικά με 
το θέμα.



Δράσεις Β1-Β3

 Τέλος, τα δύο τμήματα ετοίμασαν και 
παρουσίασαν μικρά δρώμενα με θέμα 
τους κινδύνους του διαδικτύου και τους 
τρόπους προστασίας από αυτούς.



Αποσπάσματα από το βίντεο των 
παιδιών της Β΄τάξης



























ΣΤ2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Το  ΣΤ2 συμμετείχε στο θεματικό δίκτυο 
: « Ασφάλεια στο διαδίκτυο». 

 Σαν αφόρμηση δόθηκε συζήτηση  από 
ένα πραγματικό γεγονός που 
μοιράστηκε μαζί μας για αίτημα φιλίας 
από άγνωστο άτομο. 

 Στη συνέχεια αφιερώσαμε κάθε 
εβδομάδα 1 ώρα και κάναμε διάφορες 
δράσεις. 



Δράσεις
 1) Συζήτηση και έρευνα στο διαδίκτυο για τα οφέλη του 

διαδικτύου

 2) Σενάρια – δραματοποίηση με τις παγίδες του διαδικτύου .

 3) «Τα μπερδεμένα παραμύθια»  Δημιουργήσαμε σενάρια με τα 
γνωστά παραμύθια και τους αλλάξαμε τη ροή, σε σχέση με το 
διαδίκτυο.  Π.χ. Η Κοκκινοσκουφίτσα που έδωσε τα στοιχεία της 
στο FB και κοινοποίησε την δραστηριότητά της ( πάω στο σπίτι 
της γιαγιάς μου, τι ωραία διαδρομή μέσα στο δάσος). 

 4) Έρευνα και ερωτηματολόγιο από τα παιδιά του ΣΤ2 με την 
βοήθεια της εκπ/κού Πληροφορικής , στα υπόλοιπα παιδιά του 
σχολείου, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με θέμα την σχέση 
των παιδιών με το διαδίκτυο. 

 5) Συζήτηση και κοινή ώρα με την Α΄τάξη και ζωγραφιές για το 
διαδίκτυο μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «υιοθεσίας»

 6) Συμμετοχή του ΣΤ2 σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 
σχολείο με θέμα: «Ασφάλεια στο διαδίκτυο- Δικτυωνόμαστε , 
αλλά δεν μπλεκόμαστε»  με 2 δρώμενα και  τραγούδια. 



Έρευνα σχετικά με τη χρήση του 

Διαδικτύου στις ηλικίες 9-12 ετών. 

Από τους μαθητές του ΣΤ2



Ποιό είναι το φύλο σας;
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Ποια είναι η ηλικία σας;
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Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το 

διαδίκτυο;
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Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς  το 

διαδίκτυο;
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Από πού συνδέεστε με το διαδίκτυο;
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Εάν σερφάρεις από το σπίτι, ο υπολογιστής 

σου βρίσκεται…
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Σε έχει παρενοχλήσει κάποιος μέσω 

διαδικτύου;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ



Αν ΝΑΙ, το έχεις πει σε κάποιον;
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Δεν απάντησαν

Στην μητέρα μου



Έχεις επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου με 

άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά;
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ΝΑΙ ΌΧΙ



Έχεις δώσει ποτέ προσωπικά στοιχεία σε κάποιον 

που γνωρίζεις στο διαδίκτυο;
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ΝΑΙ

ΌΧΙ



Από πού έχετε ενημερωθεί για την 

ασφάλεια και τους κινδύνους του 

διαδικτύου;
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ΤΠΕ - Πληροφορική

 Στο πλαίσι0 του μαθήματος της 
Πληροφορικής, αφού συζητήθηκε το 
θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο και 
παρακολουθήσαμε με τα παιδιά βίντεο 
σχετικά με το θέμα, ζητήθηκε από τις 
μεγαλύτερες τάξεις (Δ’, Ε’ και ΣΤ’) να 
δημιουργήσουν διαφάνειες με 
συμβουλές σχετικά με τη χρήση του 
Διαδικτύου.






































