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Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να
ακολουθούν κανόνες έτσι ώστε να καταστούν
ικανοί να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με
ασφάλεια.



Στόχοι 

• Να αντιληφθούν οι μαθητές τους κινδύνους 
κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

• Να  διατυπώσουν κανόνες ασφαλούς 
πλοήγησης.

• Να ακολουθούν τους κανόνες αυτούς.

• Να διασκεδάσουν διασκευάζοντας τους 
κανόνες σε έμμετρο τραγούδι, να το 
προσαρμόσουν σε μουσική και να το 
χορέψουν.



•Στην αρχή συζητήθηκε στα τμήματα η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα και η επιλογή θέματος.

• Αποφασίστηκε από τα εμπλεκόμενα τμήματα ότι 
πρέπει να αντιληφθούν τους κινδύνους της 
πλοήγησης .

• Να διατυπώνουν κανόνες για την προστασία από 
διαδικτυακούς κινδύνους.

• Να γίνει διάχυση των κανόνων αυτών με 
ευχάριστο τρόπο.











Υπήρξε αργότερα συνεργασία από κοινού των
τριών τμημάτων για να αποφασιστεί η τελική
μορφή της εργασίας και η κατανομή της .

Κατέληξαν στην απόφαση:

α) να διατυπωθούν οι κανόνες από κοινού

β) να διασκευαστούν με ρίμα, αφού
κατανεμηθούν τμηματικά σε ομάδες

γ) να γίνει μαζί με τον μουσικό των τάξεων
η επιλογή μουσικής για την μελοποίηση.

δ) να αυτοσχεδιάσουν για να το χορέψουν.



Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης
• Δε δίνω προσωπικά στοιχεία στο Διαδίκτυο (όνομα, διεύθυνση 

κ.λ.π)
• Δε μιλάω ούτε συναντάω αγνώστους που γνώρισα στο διαδίκτυο.
• Δεν ανεβάζω φωτογραφίες φίλων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης .
• Δεν κάνω αγορές χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς μου.
• Σέβομαι τα e-mail των άλλων και δεν τα ανοίγω.
• Δεν έχω Facebook και Instagram πριν τα 13.
• Δεν κατεβάζω παράνομα μουσική ή βίντεο. Σέβομαι τα πνευματικά 

δικαιώματα.
• Ελέγχω τις πληροφορίες που βρίσκω στο Διαδίκτυο ,ίσως να μην 

είναι όλες αληθινές.
• Ενεργοποιώ το τείχος προστασίας ή χρησιμοποιώ προγράμματα για 

τυχόν ιούς.
• Όταν βρεθώ σε δύσκολη θέση ενημερώνω αμέσως γονείς  ή 

δασκάλους.



Έμμετρο τραγούδι
Πλοήγηση διαδικτυακή

να πώς θα την κάνεις ασφαλή.

Κανόνες να ακολουθείς

αν δε θες να νιώθεις αφελής.

Δε δίνω στοιχεία προσωπικά

γιατί θα βρω τεράστιο μπελά.

Με αγνώστους δε μιλάω ούτε και τους συναντάω.

Είναι κίνδυνος μεγάλος

όταν δε γνωρίζουμε τους άλλους.



Φωτογραφίες φίλων δεν ανεβάζω,

ύποπτες σελίδες δεν κοιτάζω.

Πρέπει να ξέρω πως κινδυνεύω ,

όταν ύποπτα πάντα ψαχουλεύω.

Δεν κάνω αγορές χωρίς γονείς

ούτε πιστεύω πληροφορίες ασαφείς.

Δεν είναι πάντα όπως τα λένε.

Τις περισσότερες φορές να μας παραπλανήσουν θένε.

E-mail δεν ανοίγω αγνώστου.

Fb και Instagram δεν έχω ώσπου

να γίνω δεκατρία.

Χρησιμοποιώ προγράμματα για προστασία.



Βίντεο και μουσική παράνομα

δεν κατεβάζω όπου βρεθώ

πνευματικά δικαιώματα πρέπει να σκεφτώ.

Αν φίλε μου όλα αυτά ακολουθείς

Σε δύσκολη θέση δε θα βρεθείς.

Κι αν πάλι την πατήσεις

γονιό ή δάσκαλο να ρωτήσεις.









Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης 



Συμπεράσματα–Αξιολόγηση

Μετά το τέλος της εργασίας ακολούθησε συζήτηση
έτσι ώστε να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

• Διαπιστώθηκε ότι το Διαδίκτυο εγκυμονεί πολλούς
και άγνωστους κινδύνους.

• Δεν αμφισβητήθηκε η χρησιμότητά του

• Επιβάλλεται η τήρηση κάποιων κανόνων

• Οι κανόνες αυτοί έγιναν κτήμα των μαθητών
ευχάριστα με μουσική και χορό.


