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Η προβληματική μας 

 Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος: 
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο», που συμμετέχει το 
Σχολείο μας, η φετινή σχολική χρονιά, 2016-17, ήταν 
μια χρονιά όπου δόθηκε βαρύτητα στο παραπάνω 
θέμα, γιατί είναι και επίκαιρο και ουσιαστικό. Οι 
μαθητές από μικρή ηλικία «εθίζονται» στον αχανή και 
πλασματικό κόσμο του διαδικτύου, σπαταλούν 
πολύτιμο χρόνο- σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς 
κανένα έλεγχο από το οικογενειακό περιβάλλον-, 
αλλά και ταυτόχρονα  παρασύρονται σε επικίνδυνους 
δρόμους που ελλοχεύουν στις διάφορες σελίδες και 
σε παιχνίδια καταστροφής και θανάτου!  



 Η ασφάλεια, λοιπόν, του διαδικτύου είναι ένα 
ζητούμενο και στο σχολείο μας προσπαθήσαμε να 
βρούμε τρόπους να ενημερώσουμε τους μαθητές 
μας, κυρίως των μεγάλων τάξεων, για τους 
κινδύνους που υπάρχουν, αλλά και να τους 
παροτρύνουμε να βρίσκουν εναλλακτικούς 
τρόπους απασχόλησης και  παιχνιδιού. 



Εν αρχή ην ….η ευαισθητοποίηση 

 Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ενημερώθηκαν σε 
τρίωρη σχετική ενημερωτική συνάντηση- 
ευαισθητοποίηση από τη Σχολική μας Σύμβουλο, 
κ. Αθηνά Ντούλια,  με τα υπέρ και τα κατά του 
διαδικτύου και στη συνέχεια ακολούθησε 
εποικοδομητική συζήτηση. 



Απόφαση για δράση…. 

 Οι μαθητές με ερέθισμα τη συζήτηση αυτή 
δούλεψαν σε ομάδες, με ένα θέμα κάθε ομάδα 
σχετικό. Δηλαδή, μία ομάδα δούλεψε σχετικά με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η άλλη ομάδα με 
τα μέσα ενημέρωσης, η άλλη με τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια και η τελευταία με τους τρόπους 
επικοινωνίας στην καθημερινότητα, στο σπίτι και 
το Σχολείο. 



4 ομάδες αναλαμβάνουν δράση 

 Δημιουργία μικρών σχεδίων εργασίας που 
περιελάμβανε έρευνα, επιχειρηματολογία, 
συλλογή υλικού και φωτογραφίες. 

 Στη συνέχεια όλες μαζί οι ομάδες σε μια 
ολομέλεια συζήτησαν πάνω στα θέματα που είχαν 
αναλάβει. 



Μια ομαδική δουλειά- έμβλημα του 
σχολείου 

 Με τη βοήθεια της εικαστικού του Σχολείου μας, 
αλλά και της δασκάλας της τάξης,  κατασκεύασαν 
ένα τεράστιο,  πανέμορφο κολάζ με κείμενα, 
ζωγραφική και χάρτινες κατασκευές. Αυτή η 
εργασία παρουσιάστηκε, (διάχυση) σε όλο το 
Σχολείο, ενώ εκτέθηκε σε επιφάνεια τοίχου για να 
τη δουν όλα τα παιδιά του Σχολείου!   

 



Δείγμα δουλειάς μας 



Ευαισθητοποίηση και των γονέων 

 Λίγες μέρες αργότερα, προγραμματίστηκε ειδική 
συνάντηση για τους γονείς των μαθητών, Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξης , με προσκεκλημένη την παιδοψυχολόγο 
από το εργαστήριο «ΕΞΕΛΙΞΗ», κα.  Περαματζέλη 
Φωτεινή. Το θέμα  που προτάθηκε ήταν:  « ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός». Έγινε ενημέρωση  των 
γονέων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
διάλογος με τους γονείς  και δόθηκαν απαντήσεις 
σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

 



 Κυρίως, εστιάστηκαν οι ερωτήσεις στις παγίδες 
που  ελλοχεύουν με τον εκφοβισμό που ασκείται 
σε ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου και 
περισσότερο στην προεφηβική και εφηβική 
ηλικία! Ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση για τους 
γονείς, γιατί έμαθαν πολλές πτυχές του 
διαδικτύου και των κινδύνων που κρύβει . 


