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                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Υπεύθυνη δασκάλα: Κυπριανίδου Ανδρονίκη 

Μαθητές: Σταυρίδου Μαρία, Σταυρίδου Ευθυμία, Τύπου Δήμητρα, Γκέσιου Αμαλία, 

Ζυγογιάννη Μαρίνα, Μήτσκας Αθανάσιος, Μήτσκας Βασίλης, Τσεκρέζι Άλμπι, Ζυγογιάννης 

Αθανάσιος, Αρσενλή Μαρία, Μόκρης Τραϊανός, Γκιόντσης Φώτης, Αρσενλής Σταύρος 
                          

                       Project- Tίτλος προγράμματος: ‘‘Το Δικαίωμά μου, η Υποχρέωσή σου” 

 

 

    Τελευταία βιώνουμε διάφορα έντονα κοινωνικά φαινόμενα μεταξύ αυτών και τα 

κοινωνικά δίκτυα. 

    Η ηλεκτρονική επικοινωνία, προσφέρει ποκίλους τρόπους για κοινωνική δικτύωση 

με σκοπό την επαφή, τη συζήτηση προβλημάτων , το μοίρασμα ενδιαφερόντων.. 

    Η ανάγκη επικοινωνίας με φίλους εξ αποστάσεως , ο περιορισμένος χρόνος για 

ποιοτική επικοινωνία στην οικογένεια αλλά και η απομόνωση-αποξένωση της 

σύγχρονης εποχής είναι μερικοί λόγοι που ωθούν τους νέους να χρησιμοποιούν αυτά 

τα δίκτυα. 

    Το project “ ασφάλεια στο Διαδίκτυο- το Δικαίωμά μου, η Υποχρέωσή σου ’’ 

δουλεύτηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης από τους μαθητές των 

Γ΄,Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων με τη δασκάλα τους. 

  

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 Η γνωριμία των μαθητών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 Η ενημέρωση των μαθητών για τους βασικούς κανόνες ασφαλούς χρήσης του 

Διαδικτύου 

 Η πρόληψη και η αποφυγή των διαφόρων κινδύνων κατά την πλοήγηση , όπως 

ο ρατσισμός , η γελοιοποίηση στο Διαδίκτυο και ο Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός 

 Η ασφάλεια στη Διαδικτυακή επικοινωνία και τα Διαδικτυακά παιχνίδια. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών 

 Να ανιχνεύουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της κοινωνικής 

δικτύωσης 

 Να βρίσκουν τρόπους προφύλαξης από τους κινδύνους 

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους αξιοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης 

 Να κάνουν καλή χρήση των κοινωνικών δικτύων, καλλιέργεια υπευθυνότητας , 

ικανότητας λήψης αποφάσεων και παρεμβάσεων 

 

 

    Η πρώτη μας επαφή με το Δίκτυο έγινε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 στο 5ο Δ.Σ. 

Γιαννιτσών στη συνάντηση εκπ/κών 4ης και 5ης περιφέρειας Πέλλας με σκοπό την 

επιμόρφωση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

 

          
    Το σχολείο μας αποφάσισε να συμμετέχει στο θεματικό δίκτυο ‘‘ Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο ’’ για πρώτη φορά υλοποιώντας δράσεις με τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. 

    Αρχικά προβλήθηκαν βίντεο τα οποία λειτούργησαν ως αφορμή συζήτησης το 

θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο ως προβληματισμός , γνώση, εμπειρία. 

Στη συνέχεια και αφού προχωρήσαμε στη δημιουργία ομάδων ξεκινήσαμε τις 

δράσεις.  

 

 

ΔΡΑΣΗ 1 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι για να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και σύνεση 

το Διαδίκτυο έχουν  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις.   

 

Σκοποί: 

 Οι μαθητές αφού καταλάβουν την ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικότητάς τους, 

να βρουν τρόπους να διατηρούν την ασφάλειά τους και να απολαμβάνουν το 

Διαδίκτυο σεβόμενοι παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών.  

   

 



Διδακτική προσέγγιση: 

 Βιωματική, διαδραστική και δημιουργική μέσω αφισών.   

 

Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις: 

 Η/Υ-βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο Διαδίκτυο, αφίσα με τα Δικαιώματα και τις 

Υποχρεώσεις, κομμένα εικονίδια με τα Δ και τις Υ.   
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η δημιουργία βασικών κανόνων για την ασφαλή πλοήγηση οι οποίοι αναρτήθηκαν 

στο διάδρομο του σχολείου και  παρουσιάστηκαν με μορφή Power Point σε όλα τα 

παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

Τα παιδιά μέσα από τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε από το Διαδίκτυο σε θέματα 

κανόνων του Διαδικτύου, κατέγραψαν Υποχρεώσεις και Δικαιώματα της ασφάλειας 

στο Διαδίκτυο και δημιούργησαν αφίσες. 

 
 

 



 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2 

Διδακτικοί στόχοι: 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου. 

 



Σκοποί: 

Η επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες διαχείρισης και 

αξιοποίησης πληροφοριών του διαδικτύου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο στις δυνατότητες των παιδιών μας και 

ζητήσαμε από τους γονείς να μας επιτρέψουν τη συμπλήρωσή του.  

 

 

 
ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται στα παιδιά σας  και 
εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας των μαθητών με θέμα: 

 

«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» 

      Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί στο σχολείο με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών. 

Η ολοκλήρωση της εργασίας εξαρτάται και από τη δική σας βοήθεια, 

επιτρέποντας στο παιδί σας να λάβει μέρος . 
 

 

Το  ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι  πληροφορίες θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς στόχους της εργασίας. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 

 

                          ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ερωτηματολόγιο μέρος Α 
 

 

1. Φύλο           

               

 Αγόρι      Ηλικία Ηλικία    

                

              

 Κορίτσι                       9-10  11-12       

                



 

 

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;        

           

 Κάθε Μέρα    Πάνω από 1 φορά την εβδομάδα     

 

Μια φορά το Μήνα 

 Λιγότερο από μια φορά το 

Μήνα 

    

Καθόλου      

                
 
 
3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς: 
 

            Λιγότερο 
   Κάθε  Πάνω από 1 φορά 1 φορά την 1 φορά το από 1 

   Μέρα  την εβδομάδα εβδομάδα μήνα φορά το 

            μήνα 

 Chat           

 Rooms(MSN,           

 Yahoo)           

 Ιστοσελίδες           

 Κοινωνικής           

 Δικτύωσης           

 (Facebook,           

  Instagram..)           

            

 Διαδικτυακά           

 Παιχνίδια           

 Μουσική           

 Ανταλλαγή           

 Αρχείων           

 Ειδήσεις           

 

 

 

4. Από που συνδέεστε με το διαδίκτυο;     

           

 Σπίτι     Σχολείο      

         

 

Internet 

Καφέ   Κινητό       

             

             
 
 

 

 



5. Εάν σερφάρεις από το σπίτι, ο υπολογιστής σου βρίσκεται; 
 

6. 

Σαλόνι    Τραπεζαρία    Υπνοδωμάτιο   Αλλού   

                     

Πώς επικοινωνείς με τα φιλαράκια σου;           

                    

 SMS      Σταθερό Τηλέφωνο  Κινητό Τηλέφωνο                          
             

 Email     

Chat Room/Instant 

Messenger   Άλλο    

7. Σε έχει παρενοχλήσει κάποιος μέσα από το διαδίκτυο;     

   

ΟΧΙ 

    

ΝΑΙ 

           

                  

               

 Εάν απάντησες ΝΑΙ, το είπες σε κάποιο γνωστό σου; Σε ποιον;     

                      
 
 
8. Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο από κοντά; 
 

ΟΧΙ            ΝΑΙ 

   
 

Εάν απάντησες ΝΑΙ, πήρες κάποιον μαζί σου για ασφάλεια; 
 
 
 
 
9. Έχεις δώσει ποτέ κάποια προσωπικά στοιχεία σε κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο; 
 

ΟΧΙ             ΝΑΙ 
 
10. Από πού έχετε ενημερωθεί για την ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου; 

1. Σχολείο 
 

2. Μ.Μ.E. (Τηλεόραση, Εφημερίδες, Περιοδικά)  

          3. Φίλους 

 
4. Διαδίκτυο 

 
5. Διαφωτιστικά Έντυπα 

 
6. Άλλη Ενημέρωση 

 
7. Δεν έχω ενημερωθεί 

 

 



Ερωτηματολόγιο μέρος Β 

 

Σε κάθε ερώτηση να επιλέξετε μόνο μια απάντηση . 

1. Πιστεύετε πως υπάρχουν πολλοί χρήστες διαδικτύου στην Ελλάδα; 

Ναι  Όχι  

 

2. Η ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι ωφέλιμη επειδή :  

α . Παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες και πληροφορίες στους χρήστες  

β. Δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες  

γ. Όλα τα παραπάνω  

 

3.Γνωρίζετε πως στις μέρες μας μιλάμε πια για ¨ άτομα εθισμένα ¨ στο διαδίκτυο ; 

Ναι  Όχι  

 

4.Ποιες ομάδες ατόμων πιστεύετε πως είναι πιο ευάλωτες να εθιστούν στο διαδίκτυο ; 

α. Τα παιδιά  

β. Οι ενήλικες 

γ. Οι ηλικιωμένοι 

 

5.Εχετε αγοράσει προϊόντα από το internet ; 

Ναι  Όχι  
 

6.Πιστεύετε πως είναι ασφαλής η αγορά υπηρεσιών και προϊόντων μέσω internet? 

α. Απόλυτα 

β. Έχω αμφιβολίες 

γ. Δεν είναι ασφαλής 

 

7. Έχει ποτέ ο Η/Υ σας προσβληθεί από ιό? 

Ναι  Όχι  

 

8. Χρησιμοποιείτε κάποιο αντιικό πρόγραμμα ? 

Ναι  Όχι  

 

9. Η πολύωρη χρήση του Η/Υ, πιστεύετε πως μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην υγειά του 

ανθρώπου ? 

Ναι  Όχι  

 

10. Πιστεύετε ότι η χρήση του διαδικτύου θα επηρεάσει επαγγελματικά το μέλλον σας ? 

Ναι  Όχι  

 

11. Πιστεύετε πως το διαδίκτυο και η χρήση του θα φανούν ωφέλιμοι παράγοντες για τη 

ζωή σας ? 

Ναι  Όχι  

 

 



12. Νομίζετε πως οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ? 

Ναι  Όχι  

 

13. Ποιες είναι οι πιο συνήθεις αναζητήσεις σας στο διαδίκτυο ? 

α. Πληροφορίες 

β. Ψυχαγωγία 

γ. Άλλοι λόγοι  

 

14. Είχατε ποτέ πρόβλημα στην απόδοση στο σχολείο λόγω εκτεταμένης χρήσης του 

διαδικτύου (εθισμός ) ? 

Ναι  Όχι  

 

15. Έχετε γνωστούς οι οποίοι είναι εθισμένοι με το διαδίκτυο π.χ. διαδικτυακά παιχνίδια ( 

online games ) ? 

Ναι  Όχι  

 

16. Υπάρχουν κίνδυνοι στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ( social networks ) ? 

Ναι  Όχι  

 

17. Γνωρίζετε τι είναι το ψάρεμα στο διαδίκτυο ?  

Ναι  Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3 

 

Διδακτικοί στόχοι: 

 

Να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ανιχνεύουν τους κινδύνους που 

προκύπτουν από τη χρήση της κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Σκοποί: 

 

H ενημέρωση των παιδιών για τους βασικούς κανόνες ασφαλούς χρήσης 

του Διαδικτύου. 

 

           ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Με τα παιδιά δημιουργήσαμε mouse pads με θέμα τους βασικούς κανόνες 

ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. 



 



 



 



 

 
 
 

 


