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ΥΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΤΗ (ΠΕ70), ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΖΑΡΗ (ΠΕ70), ΛΙΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ86) 

       Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα, η 
οποία μας ανήκει και στην οποία ανήκουμε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, μας περιβάλλει 
από παντού, γεμίζοντάς μας με την αφθονία της, σαγηνεύοντάς μας με τις υποσχέσεις της 
και τρομάζοντάς μας με τις εκπλήξεις της. Ειδικότερα η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα 
νέο περιβάλλον προκλήσεων για όλους μας. Τώρα δε που όλοι μας έχουμε κληθεί να 
χρησιμοποιούμε περισσότερο από ποτέ την ψηφιακή τεχνολογία, αναδείχθηκε πόσο 
σημαντικός είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός, ειδικά για τα παιδιά που εκτίθενται 
περισσότερο από ποτέ στο διαδίκτυο. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής των Γ΄ και Ε΄ τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου Τέμενης 
Αιγιάλειας στο θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2020 – 
2021, έγιναν δράσεις με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τις αρνητικές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει η ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο και  να μάθουν πώς μπορούν να τις 
αντιμετωπίσουν, καθώς και πώς μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στη διάθεσή τους. 

 Αναζητήσαμε  τη θετική δύναμη του Διαδικτύου, ετοιμάσαμε άρθρο για τις τοπικές 
εφημερίδες  με στόχο να  ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας  για την 
μέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο  στις  9 Φεβρουαρίου. Δίνοντας οδηγίες, 
παραπέμποντας σε συνδέσμους, στείλαμε το μήνυμα:  
«Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο».  

 Φτιάξαμε τις αφίσες μας με μηνύματα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
ενημερώνοντας τους μαθητές των υπόλοιπων  τάξεων  του σχολείου μας. 



 Δημιουργήσαμε φυλλάδια  με οδηγίες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ’ τάξης  ετοίμασαν  φυλλάδια για τις μικρές τάξεις (Α΄, 
Β’, Γ’), ενώ οι μαθητές της Ε’ τάξης  για τις μεγαλύτερες (Δ’, Ε’, ΣΤ’). 
 

 Παρακολουθήσαμε   τηλεδιάσκεψη  την οποία διοργάνωσε  η Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις σχολικές  
τάξεις μας  στις 9 Φεβρουαρίου,  για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, με θέμα: «Βάζουμε όρια στη χρήση του 
διαδικτύου - Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας». 

 

 Ενώσαμε τα μηνύματά μας και τις δράσεις μας με τα σχολεία e-Twinning  όπου 
συνεργαζόμαστε στο συνεργατικό έργο HEAL ((Health, Education, Active, Lifestyle 

with Hybrid Learning)) σε κοινό padlet. Επιπλέον έλαβε το σχολείο μας την Eτικέτα 
Ποιότητας Σχολείου  e-Twinning,  μια τιμητική διάκριση και αναγνώριση   ανάμεσα 
στα σχολεία της Ευρώπης.  

 

 Διαβάσαμε  το παραμύθι της Κάρμεν  Ρουγκέρη «ο Σίφης ο Ποντικούλης και το 
Διαδίκτυο» και εργαστήκαμε  προσεγγίζοντάς το στα πλαίσια του γλωσσικού 
μαθήματος στην  πλατφόρμα Webex κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

 Συμμετείχαμε στην εκδήλωση  του 10ου  Μαθητικού  Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές των  Γ΄ και Δ΄ τάξεων να 
δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν  το ψηφιακό τους  έργο. Συνδεθήκαμε μέσω 
των ψηφιακών τάξεων στην πλατφόρμα WebEx και παρακολουθήσαμε λαμβάνοντας  
πολλοί μαθητές  μέρος στη συζήτηση. 
Παραθέτουμε  τον σύνδεσμο του Video  που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ  με τίτλο:  
«Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» https://youtu.be/YGFdv24jyy0  
 
 

 Ενημερωθήκαμε από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική λειτουργό  (ΕΔΕΑΥ) 
του σχολείου μας: η Ε΄ τάξη στην Ψηφιακή τάξη Webex, ενώ η Γ΄ τάξη στην σχολική 
τάξη. 

 

 Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο δημιουργικά  με τους εξής τρόπους στις 
ψηφιακές μας τάξεις: 
 Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης ανακαλύπτουν μέσα από δημιουργική ενασχόληση 
σε εικαστικά διαδικτυακά εργαστήρια, το νόημα  της εορτής των Χριστουγέννων και 
της εορτής  του  Πάσχα. 

 
 Οι μαθητές της Γ’ τάξης τα Χριστούγεννα, τις  Αποκριές και  την Καθαρή 
Δευτέρα  δημιουργούν στέλνοντας  ευχές και μηνύματα  σε όλους  τους ανθρώπους, 
όπου στις μέρες μας έχουν τόση ανάγκη  διαδικτυακά. Παραθέτουμε τους 
συνδέσμους: 
Χριστούγεννα είναι:  https://animoto.com/play/rPBKNJPYpCtTN9CGmcFi5w  
Οι Χαρταετοί μας: https://youtu.be/TBHtWWBOLoA  

Ανταλλάσσουν  ψηφιακές κάρτες με  τα Ευρωπαϊκά σχολεία  με ευχές για το νέο έτος. 
 
 Εορτασμός  200 χρόνων   από την Ελληνική Επανάσταση: 

https://youtu.be/YGFdv24jyy0
https://animoto.com/play/rPBKNJPYpCtTN9CGmcFi5w
https://youtu.be/TBHtWWBOLoA


Οι μαθητές της Γ΄ τάξης   μαθαίνουν για  τους ήρωες του 1821, οι οποίοι  πολέμησαν  
έχοντας όνειρο μια καλύτερη Ελλάδα και δημιουργούν video  με τίτλο: «Ας μιλήσουν 
οι Ήρωες..» 
Παραθέτουμε τον σύνδεσμο:  https://youtu.be/IywF9mVObrs  

 
 Οι μαθητές της Ε΄ τάξης  πραγματοποιούν ένα ψηφιακό ταξίδι στην  τοπική 
ιστορία  για τα έτη 1821-1827, στα πλαίσια προγράμματος με το ΓΑΚ  Τοπικό Αρχείο 
Αιγίου και ενημερώνονται από τον κύριο Γεωργόπουλο Γεώργιο καταξιωμένο 
φιλόλογο για τα γεγονότα της  συγκεκριμένης εποχής. 
 

 Παρακολουθήσαμε ενημερωτικά video, παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια από το 
Φωτόδεντρο και χρησιμοποιήσαμε υλικό από  το αποθετήριο του Θεματικού 
δικτύου  «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». 

 

 Τέλος οι μαθητές των  Γ΄ και Ε΄ τάξεων  με έμπνευση γράφουν τα δικά τους 
ποιήματα και Χαϊκού (Οι ποιητές χαϊκού πρέπει να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα  σε 
17 συλλαβές)  με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

Παραθέτουμε τον σύνδεσμο όπου βρίσκονται τα ποιήματα: 
https://www.storyjumper.com/book/read/110989882/60cf4cab60053  

 
    Το Διαδίκτυο στις μέρες μας  ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση με ολόκληρη την κοινωνία. 
Μας προσφέρει αφθονία πληροφοριών, γκρεμίζει τα γεωγραφικά σύνορα της γνώσης, 
συνενώνοντας τις εμπειρίες των ανθρώπων. Χρειάζεται   διαρκής ενημέρωση και αφύπνιση   
των μαθητών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο και την εκπαίδευσή 
τους  καθώς και γνώση  σωστών  πρακτικών  χρήσης. 
     Ας βοηθήσουμε όλοι για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο, ώστε να γίνει  
εργαλείο ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης, όπου θα   επιτρέπει  την κατάκτηση 
της γνώσης, την επαφή και κοινωνικοποίηση κάτω από τόσο περιοριστικές συνθήκες, όπως 
αυτές που  έχει δημιουργήσει η πανδημία. 
 

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί  

Χριστίνα Κοκοτή  (ΠΕ70) 

Μαρία Κάντζαρη  (ΠΕ70) 

Γεώργιος Λιόπας (ΠΕ86) 

 

Ο Διευθυντής 

Κωνσταντίνος Μεσάζος (ΠΕ70) 

 

 

 

 

https://youtu.be/IywF9mVObrs
https://www.storyjumper.com/book/read/110989882/60cf4cab60053


 

Η συμμετοχή μας στο 10ο Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα φυλλάδιά μας: 

                                          Γ΄ Τάξης                                                           Ε΄ Τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

Το άρθρο μας: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο»  

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι συμμετοχικές δράσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο διαδίκτυο  με τους εταίρους 
μας στο κοινό έργο HEAL   στο e -Twinning 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες από λοιπές δραστηριότητες : 


