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ΘΕΜΑ: "Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" 

 

Στο Δημοτικό των Ιδ. Εκπαιδευτηρίων Ρόδου «Πυθαγόρας» (Κολλέγιο Ρόδου)  το πρόγραμμα 

Σπουδών της Πληροφορικής αποτελεί υπερσύνολο του προγράμματος σπουδών ΤΠΕ Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Εμπλουτίζεται συνεχώς κάθε χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διδακτικής. Ακολουθείται το μοντέλο 

ένας μαθητής σε έναν υπολογιστή όταν οι 

δραστηριότητες είναι ατομικές, ενώ ενθαρρύνεται μεθοδικά η συνεργασία των μαθητών μέσω της 

ενασχόλησής τους με ειδικά σχεδιασμένα projects (συνθετικές πολυμεσικές εφαρμογές, 

δραστηριότητες επίλυσης  προβλημάτων). Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και 

των Υπηρεσιών του. Σε όλο το πρόγραμμα δηλαδή της Πληροφορικής του Δημοτικού εντάσσονται 

θεματικές για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, αφιερώσαμε την εβδομάδα 8-

12/02/2021 μόνο σε δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο εντός των διδακτικών ωρών κάθε 

τμήματος. 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις με βάση το επίσημο υλικό από saferinternet4kids, απαντήθηκαν 

και συζητήθηκαν διαδραστικά κουίζ, παίχτηκαν παιχνίδια ρόλων, εξερευνήθηκε το «Άγριο δάσος του 

web (Παιχνίδι 

του Συμβουλίου της Ευρώπης), προστατεύθηκε το Κάστρο μας από τους hackers (Παιχνίδι, 

δημιουργημένο από την google inc). Έτσι, τα παιδιά του σχολείο μας έγιναν «Ήρωες του διαδικτύου» 

συμμετέχοντας στη δράση «Be 
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Internet Awesome - https://saferinternet4kids.gr/be-internet-awesome/ Επιπλέον, για όλους/όλες 

τους/τις μαθητές/τριες του Κολλεγίου Ρόδου, καθώς και για τους γονείς τους, διοργανώθηκε 

διαδικτυακή ομιλία με θέμα την 

Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο με ομιλητές τον Στρατηγό και Πρόεδρο του CSII, του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Μάνο Σφακιανάκη, την κα Κέλλυ Ιωάννου, κλινική εγκληματολόγος, 

δημοσιογράφος και υποψήφια Διδακτόρισσα του Πανεπιστημίου του ESSEX, Διευθύντρια του CSII 

και την ψυχολόγος - ψυχοπαιδαγωγός κα Αναστασία Βασιλάκη, συνεργάτιδα των Εκπαιδευτηρίων 

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και συντονίστρια Σχολών Γονέων. Στη διαδικτυακή ομιλία αναλύθηκαν ο 

Δεκάλογος, οι δέκα κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όλη για την ασφαλή μας πλοήγησή μας στο 

διαδίκτυο. 
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