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Τιτλος: « Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στις μέρες 
του κορονοϊού

• Εντάσσεται στην θεματολογία 

«Κίνδυνοι χρήσης του διαδικτύου».

• Συμμετείχαν 25 μαθητές του Στ1 τμήματος του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού μαζί με 
τους παραπάνω εκπαιδευτικούς (Α. Πλάκα, Β. 
Ιωαννίτη).

• Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 7 μήνες.



Το διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μάθησης, επικοινωνίας και διασκέδασης.
Είναι όμως και ένας κόσμος ανοιχτός σε όλους, καλούς και κακούς.

Οι μαθητές πρέπει να αφυπνιστούν και να προβληματιστούν. Να μάθουν να ξεχωρίζουν
το ψέμα από την αλήθεια. Επίσης να μάθουν πότε πρέπει να ζητούν βοήθεια και από
ποιους.

Επιπλέον οι μαθητές πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται δημιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο τους και ειδικά σε περιόδους που αναγκαστικά είναι κλεισμένοι πολλές ώρες μέσα
στο σπίτι τους (καραντίνα).



Στόχοι που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε

Οι μαθητές να:

• Προβληματιστούν για τους κινδύνους του διαδικτύου, τις ψευδείς πληροφορίες και τους
ανθρώπους που παρουσιάζουν διαφορετικούς τους εαυτούς τους

• Αποκτήσουν κριτική σκέψη και να είναι πλέον πιο δύσπιστοι

• Μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους και τις γνώσεις τους σε φίλους τους και στο
οικογενειακό τους περιβάλλον

• Θέτουν όρια στον εαυτό τους

• Ενημερωθούν για τον τρόπο δράσης όταν αισθανθούν ότι απειλούνται (τι πρέπει να κάνουν και σε
ποιους να απευθυνθούν)

• Αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο και ειδικά αυτό το διάστημα
που λόγω κορονοϊού βρίσκονταν περισσότερες ώρες στο σπίτι



Υλικό μέσω του οποίου προσπαθήσαμε να 

περάσουμε τα μηνύματα 
• Παρακολουθήσαμε το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς

Διαδικτύου και της πύλης SaferInternet. Επίσης είδαμε υλικό από το Διαπεριφερειακό

Θεματικό Δίκτυο.

• Στις 9 Φεβρουάριου παρακολουθήσαμε την διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα

Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο»

• Δόθηκε στους μαθητές όλης της Ε και Στ τάξης του σχολείου να απαντήσουν αυθόρμητα σε

ερωτήσεις σχετικά με το διαδίκτυο και τις απόψεις τους για κάποια θέματα (φύλλο

εργασίας). Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές του Στ1 οι οποίοι είχαν συμμετέχει και πέρυσι στο

πρόγραμμα του Διαθεματικού Δικτύου ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι σε κάποια θέματα.

• Ενημερωθήκαμε για τους κίνδυνους στο διαδίκτυο και τους τρόπους που μπορούμε να

αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Επίσης συζητήσαμε τις συμβουλές που προτείνουν οι

ειδικοί για κάθε περίπτωση και για το πώς θα είμαστε ασφαλείς.



Ερωτήσεις Φύλλου εργασίας

1. Αυτοί που γνωρίζουμε στο διαδίκτυο λένε πάντα την αλήθεια;

2. Τι κάνω, αν κάποιος διαδικτυακός φίλος μου ζητήσει να κρατήσω την φιλία μας μυστική;

3. Κάποιος μου στέλνει μέσω του διαδικτύου ένα απρεπές μήνυμα ή μια απρεπή εικόνα ή 
με παρενοχλεί. Τι πρέπει να κάνω;

4. Είναι καλό να δημοσιεύω στο διαδίκτυο εικόνες με την οικογένειά μου και τους φίλους 
μου;

5. Πόσο χρόνο πρέπει να ξοδεύω στο διαδίκτυο; Υπάρχουν ασχολίες πιο σημαντικές από 
αυτό; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 



Μια ενδεικτική απάντηση μαθητή



Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

• Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έγινε διερεύνηση του θέματος- προβλήματος. Οι μαθητές
ενημερώθηκαν, συζητήσαν μεταξύ τους και με την καθοδήγηση των δύο δασκάλων (βασισμένοι σε πηγές
του διαδικτύου και σε εμπειρίες αμφότερων) και προβληματίστηκαν. Επίσης συμπλήρωσαν το φύλλο
εργασίας και συζήτησαν πάνω σε αυτό. Τέλος οι μαθητές ζωγράφισαν αφίσες τις οποίες και κόλλησαν
στον τοίχο της τάξης (επόμενη διαφάνεια)

• Στις αρχές του Γενάρη αποφασίστηκε το βασικό θέμα της ιστορίας που θα ανάπτυσσαν στο ψηφιακό
κόμικ. Χωρίστηκαν σε ομάδες μέσα στην τάξη και σύνταξαν διάφορα σενάρια πάνω στο θέμα. Όλα τα
σενάρια είχαν πολλά κοινά και αποφασίστηκε το τελικό σενάριο να είναι μια μείξη όλων.

• Στις 9 Φεβρουάριου παρακολουθήσαμε την διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς
Διαδικτύου 2021 «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» που διοργανώθηκε από το
SaferInternet4Kids.gr

• Στην συνέχεια και για όσο ήταν κλειστά τα σχολεία (Φεβρουάριος- Απρίλιος) οι μαθητές
ασχολήθηκαν με την δημιουργία του κόμικ με το online εργαλείο www.storyboardthat.com.

• Τέλος τον Μάιο οι εικόνες μεταφέρθηκαν στο www.storyjumper.com όπου οι μαθητές ηχογράφησαν
το κόμικ. Τέλος η ιστορία τους αναρτήθηκε στο blog της σχολικής μονάδας.





Προβλήματα που αντιμετωπίσαμε

• Η μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε λόγω της υποχρεωτικής καραντίνας και του

κλεισίματος των σχολείων για αρκετούς μήνες. Στην περίοδο της καραντίνας η δουλεία έγινε

με αργούς ρυθμούς και επικεντρωθήκαμε κυρίως στην συζήτηση για τους κινδύνους του

διαδικτύου. Ευτυχώς πριν και μετά την καραντίνα οι μαθητές είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

την δημιουργία του κόμικ και εργάστηκαν κυρίως ομαδοσυνεργατικά σε εντατικούς ρυθμούς.

• Δεν μπορέσαμε μετά την ολοκλήρωση να συγκεντρώσουμε άλλους μαθητές του σχολείου και

να τους παρουσιάσουμε το έργο μας (σε αμφιθέατρο) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Αναρτήσαμε όμως το κόμικ στο blog του σχολείου.



Τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων

• Ο τρόπος που δουλέψαμε το πρόγραμμα και το κόμικ που δημιουργήθηκε 

έχουν αναρτηθεί στο blog του σχολείου μας σε ειδική σελίδα που αναφέρεται 

στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 

https://blogs.sch.gr/3dimkamat/asfaleia-sto-diadiktyo/

• Ο σύνδεσμος της ψηφιακής ιστορίας είναι:

https://www.storyjumper.com/book/read/77336635/60bcdf5913260

https://blogs.sch.gr/3dimkamat/asfaleia-sto-diadiktyo/
https://www.storyjumper.com/book/read/77336635/60bcdf5913260




Συμπεράσματα

• Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές ενημερώθηκαν και προβληματίστηκαν
για αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα που τα αφορούν άμεσα. Ο τρόπος συμμετοχής τους
φανέρωνε ότι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χαρά.

• Οι μαθητές επέδειξαν όλοι ιδιαίτερο ζήλο κατά την δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας. Είχαν
πολύ ωραίες ιδέες και χάρηκαν να τις υλοποιούν. Έτσι μάθανε και 2 χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και στον ελεύθερο χρόνο τους μόνοι ή μαζί με τους
φίλους τους.

• Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συμπεράναμε ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει ένα ικανοποιητικό
επίπεδο κριτικής σκέψης και ωριμότητας για τα συγκεκριμένα θέματα που αναπτύξαμε. Σε
αυτό βοήθησε ότι και πέρυσι οι ίδιοι μαθητές είχαν συμμετάσχει στο ίδιο πρόγραμμα.

• Προσδοκούμε πως μέσα από τη συνέχιση του προγράμματος θα βοηθήσουμε και άλλα παιδιά
του σχολείου να αποκτήσουν γερές βάσεις σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.


