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ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



ΠΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ

• Αρχικά μιλήσαμε μέσα στην τάξη για το τι πιστεύουν οι μαθητές ότι είναι ασφάλεια 

στο διαδίκτυο και ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι ίδιοι στον υπολογιστή του 

σπιτιού τους για να προστατευθούν.

• Στη συνέχεια μπήκαμε στο εργαστήριο και επισκεφτήκαμε ιστοσελίδες που 

δημιουργήθηκαν για να ενημερώσουν τους χρήστες του διαδικτύου για την ασφάλεια 

σε αυτό. Εκεί βρήκαμε και κατεβάσαμε φυλλάδια τα οποία τυπώσαμε και διαβάσαμε 

στην τάξη αλλά και παίξαμε και παιχνίδια.



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ

• http://internet-safety.sch.gr/

• http://www.cyberkid.gov.gr/

• http://www.saferinternet.gr/

• http://saferinternet4kids.gr/
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ΠΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ

Επίσης πήγαμε στην αίθουσα προβολών και είδαμε webinars που υπήρχαν μέσα στις 

ιστοσελίδες που επισκεφτήκαμε και διάφορα βίντεο του youtube που είχαν σαν θέμα 

τους την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε αν 

δεν ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας και διάφορους τρόπους προστασίας μας.



ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ YOUTUBE

• https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk

• https://www.youtube.com/watch?v=XCkOhmxaf6A

• https://www.youtube.com/watch?v=9Uj4REm2nKE

• https://www.youtube.com/watch?v=rQoovzN9gRs

• https://www.youtube.com/watch?v=28sGFDwSL4c
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ΠΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ

Δημιουργήσαμε 7 ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα πήρε μια ιστορία για την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο. Τις διαβάσαμε ανά ομάδα και προσπαθήσαμε μέσα από την κάθε 

ιστορία να βγάλουμε ένα μήνυμα για την ασφάλεια. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα 

διάβασε την δική της ιστορία στην υπόλοιπη τάξη η οποία προσπάθησε να βρει το 

μήνυμα της ιστορίας. 



Οι ιστορίες μας
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Οι ιστορίες μας



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΌ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου μας επισκέφτηκε μια κοινωνική λειτουργός από το Χαμόγελο 

του παιδιού η οποία μας μίλησε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, για τις δράσεις του 

συλλόγου και πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την εθνική γραμμή βοήθειας του 

συλλόγου 1056 για να μιλήσουμε για οτιδήποτε μας προβληματίζει όταν 

χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. 



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

Τέλος παρουσιάσαμε στους μαθητές του σχολείου και στους γονείς μας ένα θεατρικό 

δρώμενο το οποίο είχε σαν θέμα την χρήση του διαδικτύου και πως μπορεί αυτό να 

επηρεάσει την ζωή μας αρνητικά όταν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά.


