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Στο πλαίσιο της συμμετοχής  του σχολείου μας στο διαπεριφερειακό θεματικό δίκτυο 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019-20, συνεργάστηκαν οι μαθητές των 

τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄,  με στόχο την κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού παρόμοιο με τα 

δημοφιλή brain box παιχνίδια, που κυκλοφορούν στο εμπόριο και βοηθούν στην 

ενδυνάμωση της μνήμης και στην κατάκτηση της  γνώσης για τα θέματα με τα οποία 

ασχολούνται. Το παιχνίδι αυτό απευθυνόμενο στα παιδιά των αντίστοιχων τάξεων, θα 

μπορούσε να τα διασκεδάσει αλλά και να λειτουργήσει παράλληλα ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

σε σχέση με τα θέματα του διαδικτύου. 

Στοιχεία που συνθέτουν το παιχνίδι: 

 Οι κάρτες του παιχνιδιού. Περιγράφουν σενάρια σχετικά με το διαδίκτυο ή 

διατυπώνουν απευθείας ερωτήσεις γνώσεων. Θίγουν τα θέματα του εθισμού 

στο διαδίκτυο, του διαδικτυακού εκφοβισμού, της ασφαλούς πλοήγησης, των 

προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, των ψευδών ειδήσεων,  της ασφάλειας στις 

διαδικτυακές αγορές. Μετά την περιγραφή του σεναρίου ή τη διατύπωση της 

ερώτησης, στις κάρτες αναγράφονται  πιθανές απαντήσεις, ανάμεσα στις οποίες ο 

παίχτης πρέπει να επιλέξει τη σωστή. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εκπαιδεύονται 

στο να αποκτήσουν κριτική σκέψη και σωστή συμπεριφορά κατά την ενασχόλησή 

τους με το διαδίκτυο. 

 1 κάρτα με κανόνες 

 1 κάρτα με τις σωστές απαντήσεις 

 1 κλεψύδρα 



 1 ζάρι 

Περιγραφή του παιχνιδιού: 

Οι κάρτες χωρίζονται σε 6 στοίβες καθεμιά από τις οποίες αντιπροσωπεύει έναν από τους 

παραπάνω θεματικούς άξονες. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Καθένα με τη σειρά του ρίχνει 

το ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό που φέρνει, σηκώνει μια κάρτα από την αντίστοιχη στοίβα. 

Αν απαντήσει σωστά μέσα στο χρόνο της κλεψύδρας, παίρνει την κάρτα, αλλιώς την 

τοποθετεί ξανά στη βάση της στοίβας. Το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσουν οι κάρτες και 

νικητής είναι αυτός που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες. 

 

Η δουλειά των παιδιών- παραγωγή του παιχνιδιού: 

Προηγήθηκαν συζητήσεις με τους μαθητές των  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, μέσα από τις οποίες τα 

παιδιά εξέλιξαν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους από την περσινή χρονιά. Ειδικά στο μάθημα 

των ΤΠΕ, μελετήσαμε αναλυτικά παρουσιάσεις που βρήκαμε στο διαδίκτυο, σχετικά με τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τη διαδικτυακή φήμη, τον εθισμό, τα 

fake news, τις διαδικτυακές αγορές, τα προσωπικά δεδομένα, την αποπλάνηση μέσω 

διαδικτύου. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα διάλεξε ένα ή 

περισσότερα θέματα. Έγινε διανομή των αντίστοιχων παρουσιάσεων στους υπολογιστές και 

με βάση αυτές η ομάδα δημιούργησε μία ή περισσότερες κάρτες του παιχνιδιού.  

Το επόμενο στάδιο θα ήταν η ολοκλήρωση και η πλαστικοποίηση των καρτών καθώς και η 

κατασκευή και ψηφιακή εκτύπωση ενός ξύλινου κουτιού στο οποίο θα τοποθετούνταν τα 

στοιχεία του παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι μας δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η δουλειά που έγινε καλύπτει το 

μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο τμήμα του αρχικού μας στόχου. Μέσα από την όλη 

διαδικασία τα παιδιά ξαναθυμήθηκαν πόσο χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το διαδίκτυο για το 

σύγχρονο άνθρωπο. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν και προβληματίστηκαν σχετικά με τη 

σημασία που έχει η χρήση του με μέτρο και σύνεση. 

 

Οι κάρτες του παιχνιδιού σε pdf  αρχείο. 

https://drive.google.com/file/d/1m8kTX3S_bC1GlI58vk9ce2doRye6EhmO/view?usp=sharing 
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