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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», για το 

σχολικό έτος 2019 – 2020, πραγματοποιήθηκαν δράσεις με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές 

σε θέματα που αφορούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του 

διαδικτύου. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαμε τη φετινή σχολική χρονιά οι δράσεις του 

σχολείου μας δεν ολοκληρώθηκαν στον βαθμό που θα θέλαμε. Μεγάλο μέρος αυτών 

πραγματοποιήθηκαν με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤ τάξη ανέλαβε να δημιουργήσει ένα blog, στο οποίο θα αναρτούσαν άρθρα για 

τους κινδύνους που πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.  Η δράση αυτή ξεκίνησε 

στο μάθημα ΤΠΕ της τάξης, αλλά επειδή τα σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους, συνεχίστηκε μέσω 

συνεργατικών εγγράφων. Αρχικά έγινε μια συζήτηση για τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου 

και στη συνέχεια οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, κλήθηκαν να  διαλέξουν τέτοια θέματα, για 

τα οποία θα έπρεπε να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να γράψουν ένα άρθρο.  

Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου δημιούργησε συνεργατικά έγγραφα 

(Google Docs), τα οποία απέστειλε στους μαθητές με σκοπό να γράφουν εκεί το υλικό που έβρισκαν 

στο διαδίκτυο (κείμενα, εικόνες και βίντεο), και μέσω σχολίων και συνεννόησης να κατέληγαν στην 

τελική μορφή τους.  

Επίσης δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου  το blog στην διεύθυνση 

http://dim-aei-patras-websecurity.pstavrop.sites.sch.gr στο οποίο οι μαθητές έμαθαν να αναρτούν 

http://dim-aei-patras-websecurity.pstavrop.sites.sch.gr/


άρθρα με κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων, που έγιναν 

την περίοδο που το σχολείο ήταν κλειστό.  

 

Τελικά οι μαθητές δημιούργησαν άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:: 

• Κινηματογράφος και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

• Ψηφιακή Φήμη  

• Διαφημιστικά Βίντεο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

• Ηλεκτρονικές απάτες  

• Κοινωνικά δίκτυα  

• Internet Grooming  

• Cyberbullying  

Τα άρθρα περιλαμβάνουν ενημερωτικές πληροφορίες για το κάθε θέμα, συμβουλές για το τι πρέπει να 

αποφεύγουμε, εικόνες και πολλά βίντεο. Στο blog περιλαμβάνονται και άρθρα με τις υπόλοιπες 

δράσεις του σχολείου μας στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο». 

Η διεύθυνση του blog είναι: http://dim-aei-patras-websecurity.pstavrop.sites.sch.gr 

Επιπλέον και στο πλαίσιο της συμμετοχής του ομίλου Αγγλικής γλώσσας του σχολείου μας, στο 

θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υλοποιήθηκαν δύο 

δράσεις, με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 

ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. 

http://dim-aei-patras-websecurity.pstavrop.sites.sch.gr/


Αφόρμηση: Ξεκινήσαμε με συζήτηση που αφορούσε στη σχολική βία αλλά και στη χρήση του 

Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δόθηκε σχετικό λεξιλόγιο για να διευκολυνθούν οι 

μαθητές/τριες να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα.  

1η Δράση: Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 3 ανέλαβαν να αποτυπώσουν σε μορφή ημερολογίου 

από ένα συμβάν bullying και cyber bullying, στην εφαρμογή PENZU, χρησιμοποιώντας τις ιδέες που 

εκφράστηκαν στο στάδιο της αφόρμησης,  τυχόν προσωπικές  εμπειρίες και βιώματα αλλά και τη 

γόνιμη φαντασία τους. Αρχικά, δόθηκε έμφαση στο περιεχόμενο των ιδεών (appropriacy) και σταδιακά 

προχωρήσαμε και στην συντακτική/γραμματική ορθότητα (accuracy) των κειμένων.  

 

2η Δράση:  Εργαζόμενα στις ίδιες ομάδες, αφού πρώτα πειραματίστηκαν με την εφαρμογή pixton, 

ανέλαβαν τη δημιουργία comics, σε κείμενο μαθήτριας της ΣΤ’. 



 

Το βίντεο επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής τους σχολείου μας Σταυρόπουλος Πέτρος. 

Στην Α τάξη , η προσέγγιση του θέματος για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ξεκίνησε με καταιγισμό 

ιδεών από τους μικρούς μαθητές, προκειμένου να ελεγχθούν οι πρότερες εμπειρίες - γνώσεις τους 

πάνω στο θέμα  και να διατυπωθεί η σημασία βασικών εννοιών που αφορούν στο Διαδίκτυο, όπως τα 

κοινωνικά δίκτυα, η χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου στη ζωή μας, η 

καταλληλόλητα των δημοσιευμένων πληροφοριών, οι κίνδυνοι που κρύβονται για τους ενήλικες αλλά 

κυρίως για τους ανήλικους.  

Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο και παρουσιάσεις, από την ιστοσελίδα του Διαπεριφερειακού 

Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο διαδίκτυο», αναλύθηκαν οι κανόνες της σωστής χρήσης του 

διαδικτύου, ενώ η εκπαιδευτικός  εστίασε κυρίως στο να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις παγίδες που 

κρύβει και τι θα πρέπει να προσέχουν μεγαλώνοντας.  

Η εκπαιδευτικός διάβασε στην τάξη το παραμύθι «Μικρό πάθημα, μεγάλο μάθημα», προκειμένου 

οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο, ακόμα και να 

μιλήσουν με ανθρώπους που βρίσκονται παντού στον κόσμο, χωρίς να ξεχνούν όμως την τήρηση 

των κανόνων που είχαν αναλυθεί προηγουμένως. Η ανάλυση του παραμυθιού έγινε με τη μέθοδο 

ερωτήσεων – απαντήσεων, ενώ έφτιαξαν ζωγραφιές με την αγαπημένη εικόνα τους από το 

παραμύθι.  



 

Το παιχνίδι ρόλων με στόχο την αφύπνισή τους στη χρήση του διαδικτύου, υπήρξε η αγαπημένη 

δραστηριότητα των παιδιών, ενώ κινητοποίησε ενεργά και το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο 

θέμα. Χωρισμένοι σε ομάδες, ανέλαβαν τους ρόλους θύτη και θύματος , σε μια συζήτηση σε κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο, ενώ συμμετείχαν όλοι, εκφέροντας τις απόψεις τους και τα σχόλια τους, για τη 

σωστή συμπεριφορά του υποψήφιου θύματος αλλά και την αναγνώριση της συμπεριφοράς του 

επικίνδυνου ατόμου. 

Η τελευταία δράση ήταν η δημιουργία του παιδικού παραμυθιού με τίτλο «Γνωριμίες στον βυθό», 

κατά την οποία οι μαθητές εμπνεύστηκαν από όλες τις πρότερες συζητήσεις κι έγραψαν την ιστορία, 

ενώ ζωγράφισαν και τις αντίστοιχες εικόνες.  Ο τελικός στόχος ήταν η πραγματοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης του συγκεκριμένου παραμυθιού, που δεν υλοποιήθηκε λόγω της διακοπής της 

λειτουργίας των σχολείων. Το παραμύθι έχει αναρτηθεί στο blog που βρίσκονται όλες οι δράσεις 

του Δικτύου.  
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