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Δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριων  

για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 
  

 

 
 

• Το Γυμνάσιο Μακρυγιαλου συμμετέχει και φέτος με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στο Περιφερειακό 
Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  

• Την παιδαγωγική ομάδα αποτελούν οι μαθητές και 
μαθήτριες της Α΄ τάξης και η υπεύθυνη καθηγήτρια 
Ευαγγελία Κανάλη, Φιλόλογος και Διευθύντρια του σχολείου. 

• Στο πλαίσιο ένταξης στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο» υλοποιεί δράσεις  για την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/τριων αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύει 
η πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, αλλά και τρόπους  
αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων.  

 



 
Οφέλη από τη  συμμετοχή μας στο Διαπεριφερειακό Θεματικό 

Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 
• Συμμετοχή του σχολείου μας  σε κοινότητες μάθησης και 

ενημέρωσης σε θέματα Διαδικτύου. 

• Συνεργασία με σχολικές  μονάδες  από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα. 

• Το σχολείο μας  γίνεται επιμορφωτικός και 
υποστηρικτικός κόμβος σε θέματα διαδικτύου σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

• Γίνεται διάχυση των δράσεων μέσω των σχολικών 
ιστοσελίδων. 

 



Οφέλη για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

• Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τεχνογνωσία μέσω επιμορφώσεων 
για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και υλοποιούν 
αντίστοιχες συνεργατικές δράσεις με τους μαθητές τους 

• Συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων 
και εμπειριών με ειδικούς   
 

                                        Οφέλη για τους ΓΟΝΕΙΣ 
 

• Μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς  και να  αποκτήσουν  
γνώσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου  

• Μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους 
κινδύνους της αλόγιστης χρήσης του 
 

 
 



Οφέλη για τους ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
 

• Οι μαθητές ερευνούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν 
συνεργατικές δράσεις με τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό 

• Αλλάζουν στάσεις ως προς τη χρήση του Διαδικτύου 
αντιμετωπίζοντάς το σαν εργαλείο μάθησης και 
πληροφόρησης και όχι αποκλειστικά για διασκέδαση 
και εθισμό 

• Ελαχιστοποιούνται θέματα εξάρτησης και αλόγιστης 
χρήσης του διαδικτύου 

 

 



ΝΑΙ στη γνώση, την πληροφορία, την ψυχαγωγία 
ΟΧΙ στην απάτη, τη βία και τον εθισμό 

 



Στοχοθεσία 

     Στόχος των δράσεων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες:  

• να μάθουν να εφαρμόζουν κανόνες δεοντολογικής 
συμπεριφοράς ενώ χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και 
βρίσκονται σε διαδικτυακό περιβάλλον  

• να μάθουν να χρησιμοποιούν έγκυρες διαδικτυακές πηγές 
για την πληροφόρησή τους 

• να ξεχωρίζουν ψευδείς ειδήσεις, να φιλτράρουν τα όσα 
διαβάζουν μέσα από την κριτική τους σκέψη και να μη 
συμβάλουν στην αναπαραγωγή της παραπληροφόρησης στο 
διαδίκτυο  

• να μάθουν για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να 
συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η προστασία τους. 

 

 



Στοχοθεσία (2) 

        Στόχος των δράσεων είναι, επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες : 
• να συνειδητοποιήσουν πως όσα βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα σε 

σχέση με τις ζωές των άλλων δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα αλλά είναι μια ωραιοποιημένη εικόνα  που πολλές 
φορές «κατασκευάζεται»  

• να «θωρακίσουν» τον εαυτό τους και την αυτοπεποίθησή τους 
απέναντι στις «Σειρήνες» του διαδικτύου   

• να μπορούν να αναγνωρίζουν τι είναι διαδικτυακός εκφοβισμός και να 
αναπτύξουν δεξιότητες πρόληψης και αντιμετώπισής του 

•  να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της θέσπισης ορίων στον χρόνο 
που δαπανούν στο διαδίκτυο, τις συνέπειες της υπερβολικής 
ενασχόλησης σε κοινωνικό, ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο και τα 
οφέλη από την ισορροπία μεταξύ δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και 
εκτός διαδικτύου.   

• να αντιληφθούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική τους 
ενασχόληση με τα video games, αλλά και η επαφή τους με αγνώστους 
στο διαδίκτυο . 
 



Α΄ΜΕΡΟΣ 

       Ενημερώνομαι… Ευαισθητοποιούμαι! 

 
 



 
Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών /τριων  

 
 Η υπεύθυνη καθηγήτρια αξιοποίησε κατάλληλο πολυμεσικό υλικό 

από τις ιστοσελίδες:  

https://safeinternet4kids.gr   

https://www.childnet.com/     

https://www.betterinternetforkids.eu/  

https://internetsafety.pi.ac.cy/  

 

Παρουσίασε στους μαθητές/τριες της παιδαγωγικής ομάδας 
κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2022 στοιχεία που αφορούν:  

στη χρήση του διαδικτύου  

τους κινδύνους που ελλοχεύει η πλοήγησή τους σε αυτό. 
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Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών/τριων (2)   

• Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο 
από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης 
και Επαγρύπνησης INSAFE 
(https://www.betterinternetforkids.eu ) 

• Στόχος  είναι η προώθηση της ασφαλέστερης και πιο 
υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών 
τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον 
κόσμο.  

• Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται στις 08/02/2022 σε 
περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο.  

• Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ (https://safeinternet4kids.gr) 

 

https://www.betterinternetforkids.eu/
https://safeinternet4kids.gr/


Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών/τριων (3)  

 Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ 
(https://safeinternet4kids.gr) παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και 
υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του 
διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 
 
 
 
Α. Μέσω της ιστοσελίδας  SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς 

να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή 
χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.   

Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά. 

Περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό το οποίο είναι 
εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 177197/Δ7(https://bit.ly/323imX2 ). 
 

https://safeinternet4kids.gr/
https://bit.ly/323imX2
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Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών/τριων (4)  

Β. Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line 
(διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του 
ιστοχώρου www.help-line.gr)   

Στη γραμμής Βοήθειας εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν 
υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με 
τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον 
διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο 
περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη 
χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των 
διαδικτυακών παιχνιδιών. 
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Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών/τριων (5)  

Γ. Μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο 
περιεχόμενο του διαδικτύουSafeLine (www.safeline.gr ), η 
οποία δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και 
παράνομη χρήση του διαδικτύου.  

Συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την 
INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE 
(www.inhope.org ).   

 

http://www.safeline.gr/
http://www.inhope.org/


  
Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών /τριων (6) 

  

  
 

                              ΑΦΟΡΜΗΣΗ                                    
1.  Παντοπωλείο “Το Διαδίκτυο”, η βραβευμένη ταινία μικρού 
μήκους https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo     

 

2.  Σερφάροντας στο διαδίκτυο πολλές φορές μπορεί να έρθουμε 
σε επαφή με άγνωστα άτομα με τα οποία συζητάμε, ζητάμε 
πληροφορίες και καμιά φορά μπορεί να ανταλλάξουμε 
φωτογραφίες και άλλα προσωπικά στοιχεία, χωρίς όμως να είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε αν τα στοιχεία του συνομιλητή μας είναι 
πράγματι αληθινά.  

https://www.youtube.com/watch?v=3nkj64e2lMU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=3nkj64e2lMU
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Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών /τριων (7) 

3. Ένα βίντεο με αφορμή τη #SaferInternetDay 2021 που 
αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα και τη σημασία της 
προστασίας τους. 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Oy9XfwT4  

 

4.   Καμπάνια ενημέρωσης της Europol για τον σεξουαλικό 
εκβιασμό σε βάρος παιδιών μέσω διαδικτύου: «Say No!»  

https://www.youtube.com/watch?v=M_2rXM3W5gQ  

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/saferinternetday
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Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών /τριων (6) 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο   
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
•Μέσω της ιστοσελίδας  SaferInternet4Kids.gr 
•Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line 210-
6007686  www.help-line.gr    
•Μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για  Παράνομο 
Περιεχόμενο και Παράνομη Συμπεριφορά στο Διαδίκτυο SafeLine 
(www.safeline.gr 
 

 
 
 
 
  

http://www.help-line.gr/
http://www.help-line.gr/
http://www.help-line.gr/
http://www.safeline.gr/


 
Β΄ΜΕΡΟΣ  

 
Δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες  

«Ενημερώνομαι … παίζοντας!»  

 



 
Δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες  

«Ενημερώνομαι … παίζοντας!»   

 •Μετά την προηγούμενη εισαγωγική ενημέρωση, οι μαθητές/τριες  
κατά τον μήνα Φεβρουάριο του2022 παρακινούνται από την 
υπεύθυνη  καθηγήτρια σε παιγνιώδεις δραστηριότητες, που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ορθή και ασφαλή 
χρήση  του διαδικτύου.  

•Καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω quiz και παιχνίδια που 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του SaferInternet4Kids. 

 

 

 

 



Δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες  
«Ενημερώνομαι … παίζοντας!» (2) 

       Α. Quiz από το SaferInternet4Kids: 
 
• Quiz για την Κυβερνο-ασφάλεια 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/  
• Quiz για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-safety/  
• Quiz για την Ασφαλή Συμπεριφορά στο Διαδίκτυο 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-safe-internet/  
• Quiz για το Cyberbullying 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-cyberbullying/  
• Quiz για τους Αγνώστους στο Διαδίκτυο 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-agnwstoi/  
• Quiz για τα Προσωπικά Δεδομένα 
• https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-proswpika-

dedomena/  
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Δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες  
«Ενημερώνομαι … παίζοντας!» (3) 

Β. Παιχνίδια 
 
• https://wordwall.net/el/resource/9088587/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE

%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE
%BF-%CF%84%CF%80%CE%B5  
 

• https://wordwall.net/el/resource/29373311/%CF%80%CE%B1%CE%B9%C
F%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE
%BFe-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%822%CE%BF-
%CE%B3%CE%B5%CE%BB 
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Γ΄ΜΕΡΟΣ   

Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων  

με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  

της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 

  

 



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων  

Στο πλαίσιο ένταξης του Γυμνασίου Μακρυγιάλου  στο Θεματικό 
Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», η υπεύθυνη καθηγήτρια της 
παιδαγωγικής ομάδας  και Διευθύντρια του Σχολείου διοργάνωσε 
τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2022 σε συνεργασία με 
φορείς  τις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο: 

 

 

 

    

 



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων (2)  

• Δίωρη διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών 
στις 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:30-13:00  σχετικά με 
επισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές. Φορέας υλοποίησης 
της επιμόρφωσης: εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου. 

• Δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους 
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του σχολείου με θέμα: 
«Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό», την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022. 
Φορέας υλοποίησης της επιμόρφωσης:  η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δράσεων του 
Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με το 
ΚΜΟΠ. 

 



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων (3)  

• Δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους  Γονείς 
και Κηδεμόνες με θέμα «Εκφράσεις βίας ανηλίκων στο φυσικό 
και διαδικτυακό κόσμο. Υπάρχουν λύσεις;» την Τετάρτη 9 
Μαρτίου 2022 και ώρα 18.15 μ.μ. με 20.00 μ.μ. ». Φορέας 
υλοποίησης της επιμόρφωσης: Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ 
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο 
Παίδων «Π & Α Κυριακού». 

• Δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους 
εκπαιδευτικούς  την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022, ώρες 17:00- 
19:00, με τίτλο: «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός»- Φορέας 
υλοποίησης της επιμόρφωσης:  ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» – Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, 
Γονέων και Εκπαιδευτικών. 

 



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων (4)  

• Δίωρο διαδικτυακό 
επιμορφωτικό 
σεμινάριο για τους 
γονείς και 
κηδεμόνες του 
σχολείου με θέμα: 
«Ασφαλής 
πλοήγηση στο 
διαδίκτυο» την 
Τρίτη  5-4-2022 και 
ώρες 17.00-19.00. 
Φορέας 
υλοποίησης της 
επιμόρφωσης: ο 
Οργανισμός 
"ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ"  

 



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων (4) 

Στο πλαίσιο ένταξης του Γυμνασίου Μακρυγιάλου  στο Θεματικό 
Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» η υπεύθυνη καθηγήτρια της 
παιδαγωγικής ομάδας  και Διευθύντρια του Σχολείου παρότρυνε 
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του σχολείου, να 
παρακολουθήσουν τις παρακάτω επιμορφωτικές εκδηλώσεις 
αποστέλλοντάς τους προσκλήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : 

  



Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων (5)  

• Τη διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: 
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο για παιδιά», που 
διοργάνωσε την Τρίτη  1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:15 
μ.μ. η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο 
πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου Πρόληψης και 
Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Αντιπεριφέρειας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικοί και γονείς των μαθητών του σχολείου μας. 

• Για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς διαδικτύου 2022 
τη  Δευτέρα 7-2-2022 στις 18:00-19:30 διοργανώθηκε 
διαδικτυακή εκδήλωση από το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε συνεργασία με 
το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την οποία παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικοί και γονείς των μαθητών του σχολείου μας. 
 
 



Αποστολή ενημερωτικού υλικού 

Στο πλαίσιο ένταξης του Γυμνασίου Μακρυγιάλου  στο Θεματικό 
Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» η υπεύθυνη καθηγήτρια της 
παιδαγωγικής ομάδας  και Διευθύντρια του Σχολείου απέστειλε με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές του σχολείου το παρακάτω ενημερωτικό υλικό, το οποίο 
και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Σχολείου 
https://blogs.sch.gr/gymmakrp    

 

 

https://blogs.sch.gr/gymmakrp


Αποστολή ενημερωτικού υλικού (2) 

 1. Η Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet φέτος συνεργάζεται 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πρόγραμμά του «Εκπαίδευση στην 
Ψηφιακή Πολιτειότητα» (Digital Citizenship Education), και το οποίο έχει ως 
στόχο να εξοπλίσει τα παιδιά με τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται 
για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ενεργά, με σύνεση, με ηθική, με 
ασφάλεια, και προς όφελός τους.  Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το 
Συμβούλιο δημοσίευσε δύο ειδικά φυλλάδια με τίτλο «Λάβετε δράση για την 
εξάλειψη του αποκλεισμού και του εκφοβισμού εντός και εκτός 
διαδικτύου!», και τα οποία περιλαμβάνουν πρακτικές οδηγίες προς γονείς και 
εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν 
ανθεκτικότητα και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που χρειάζεται 
κάθε πολίτης για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαδικτυακού κόσμου. 
Τα ενημερωτικά αυτά φυλλάδια  είναι τα εξής : 
• https://saferinternet.gr/index.php?objId=Category82&parentobjId=Page15 
• Φυλλάδιο για γονείς: https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-

bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d 
•  Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: https://rm.coe.int/prems-142421-grec-

depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e 
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https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142321-grec-depliant-bullying-for-parents-a4-bat/1680a47a7d
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e
https://rm.coe.int/prems-142421-grec-depliant-bullying-for-teatcher-a4-bat/1680a47a7e


Αποστολή ενημερωτικού υλικού (3) 

2. Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς 
Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος διοργάνωσε διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών και 
εκπαιδευτικών από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου  στις 8 Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με 
επισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές. Χρήσιμες συμβουλές 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη χρήση 
του διαδικτύου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
σχολείου :    

https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5
%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-
%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE
%95%CE%A31.pdf  

 

https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A31.pdf
https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A31.pdf
https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A31.pdf
https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A31.pdf
https://blogs.sch.gr/gymmakrp/files/2022/02/%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9BA%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A31.pdf


Δ΄ΜΕΡΟΣ 
Δραστηριότητες από τους μαθητές/τριες  

«Ευαισθητοποιούμαι … Δίνω τα δικά μου μηνύματα»  

 

 



Δραστηριότητες από τους μαθητές/τριες  
«Ευαισθητοποιούμαι … Δίνω τα δικά μου μηνύματα»  

Στο πλαίσιο της ανάδρασης και του αναστοχασμού μετά την 
ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, οι μαθητές/τριες στο μήνα Μάρτιο του 2022 
καλούνται από την υπεύθυνη καθηγήτρια σε συζήτηση στην 
τάξη (ιδεοθύελλα-brainstorming) να καταθέσουν τα δικά τους 
μηνύματα για  τους κινδύνους που εγκυμονεί η πλόηγησή τους 
στο διαδίκτυο: 

•  Είτε ζωγραφίζοντας … την ασφάλεια στο διαδίκτυο  

•  Είτε γράφοντας  … για την ασφάλεια στο διαδίκτυο  

 



 
 

Ζωγραφίζουμε…  
την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έργο της μαθήτριας  
της Α΄τάξης 

Λάμε  Ναταλίας 
 
 

 



Ζωγραφίζουμε… την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Έργο της μαθήτριας  
της Α΄ τάξης 
Τσουμάνα Μαρίας 



 
 

Ζωγραφίζουμε…  
την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έργο της μαθήτριας  
της Α΄ τάξης 

Σολομωνίδου Ειρήνης 
 
 
 

 



 
Γράφουμε … για την ασφάλεια στο διαδίκτυο!  

 
 

Στιχάκια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
  
Στο διαδίκτυο προσέχω 
όταν κυκλοφορώ 
γιατί με ένα λάθος 
μπορεί να γίνει το κακό 

 
Προσέχω τι γράφω 
σε σχόλια στο διαδίκτυο 
γιατί ότι ανεβαίνει 
εκεί για πάντα μένει 
  
Δεν ανοίγω links 
που δεν ξέρω τι έχουν 
αυτά πολλούς κινδύνους 
μπορεί να διατρέχουν 
  
Δεν ανεβάζω δικά μου 
προσωπικά στοιχεία 
κάποιοι να μου κάνουν κακό 
θα βρουν την ευκαιρία 
  
Γι’αυτό όταν είμαι online 
προσέχω τι πατάω 
για να είμαι εγώ χαρούμενος 
και ωραία να περνάω 
 
                            Ιωάννα Αποστόλου, μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου 

 



 
Γράφουμε … για την ασφάλεια στο διαδίκτυο!  

 
 

Μην πιστεύεις  ό,τι διαβάζεις. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός στο μαγικό κόσμο του 
διαδικτύου. Έχε κριτική σκέψη. 
                                                                                     Κουνατίδης Γιώργιος, Α΄τάξη  
 
Μάθε να διακρίνεις την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο. 
                                                                                             Σάββας Σουπιάδης, Α΄τάξη 
 
Ελέγχουμε πάντα αν, όσα μοιραζόμαστε με τους άλλους στο διαδίκτυο, είναι έγκυρα! 
Αναπτύσσουμε κριτική σκέψη για να μην παρασυρθούμε σε παγίδες. 
                                                                                            Μαρία Τσιουμάνα, Α΄τάξη 
 
Η  προσωπική  σου αξία δεν καθορίζεται από τον αριθμό των Likes που παίρνεις. 
Καθορίζεται από τη δύναμή σου. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου.  

                                                                                     Ναβροζίδης Γιάννης, Α΄τάξη 
Μίλα. Mην φοβάσαι. Δεν είσαι μόνος! 
                                                                                  Κουτούπας Κωνσταντίνος , Α΄τάξη 
 
  
 



 
Γράφουμε … για την ασφάλεια στο διαδίκτυο! (2) 

 Μην ξεχνάς ότι στην άλλη πλευρά της ηλεκτρονικής σου συνομιλίας 
βρίσκεται ένας άνθρωπος. Σκέψου τι ζητάει από εσένα. Γιατί να θέλει να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη σου; Πρέπει να τον εμπιστευτείς; Μήπως 
πρέπει να εμπιστευτείς το ένστικτο και τη λογική σου; 

                                                                                  Ναταλία Λάμε, Α΄τάξη 

Εάν αντιμετωπίζεις διαδικτυακή βία ...μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι.  

                                                                                 Κυπαρίδου Ελένη , Α΄τάξη 

 

Αν ξέρεις ότι κάποιος φίλος σου βιώνει διαδικτυακή βία... μίλησε του για 
την Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών  Safeline.gr  

                                                                                    Γκόρα Κατερίνα , Α΄τάξη 

Το διαδίκτυο είναι θαυμάσιος κόσμος γνώσης, επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας! Για να μην γίνει όμως μέσο βίας, απάτης και εθισμού ας  
θέσουμε όρια και κανόνες, ώστε να είμαστε ασφαλείς! 

                                                                                      Αλίσια Γκυμένγκα, Α΄τάξη 

 

 

 



Ε΄ΜΕΡΟΣ 

Ενημερώνουμε τους άλλους … για ένα ασφαλές διαδίκτυο 

 

 



Ενημερώνουμε τους άλλους … για ένα ασφαλές διαδίκτυο 
 

• Η παιδαγωγική ομάδα διοργανώνει εκδήλωση στο σχολείο 
τον μήνα Απρίλιο του 2022 με θέμα «Προς ένα 
ασφαλέστερο διαδίκτυο για όλους» με στόχο τη διάχυση 
στην εκπαιδευτική κοινότητα των δράσεων που ανέπτυξαν 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς κατά την ένταξή τους στο 
Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».   

• Την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο παρακολουθούν οι μαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί, οι γονείς του Γυμνασίου Μακρυγιάλου, αλλά 
και μαθητές και δάσκαλοι  του Δημοτικού Σχολείου 
Μακρυγιάλου.  

• Παράλληλα, αναρτούν τις δράσεις τους στη ιστοσελίδα του 
σχολείου και τις δημοσιεύουν στη σχολική τους εφημερίδα. 



Ενημερώνουμε τους άλλους … για ένα ασφαλές διαδίκτυο 
 



Ενημερώνουμε τους άλλους … για ένα ασφαλές διαδίκτυο 



Αντί επιλόγου… 

      Το διαδίκτυο είναι θαυμάσιος κόσμος γνώσης, επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας! Για να μην γίνει όμως μέσο βίας, απάτης και 
εθισμού ας  θέσουμε όρια και κανόνες, ώστε να είμαστε 
ασφαλείς! 

                                                     Η παιδαγωγική ομάδα Γυμνασίου Μακρυγιάλου 

 



 
Πηγές δραστηριοτήτων 

      Το πολυμεσικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
παρουσίαση προέρχεται από τους παρακάτω διαδικτυακούς 
τόπους: 

• https://safeinternet4kids.gr   
• https://www.childnet.com/     
• https://www.betterinternetforkids.eu/  
• https://internetsafety.pi.ac.cy/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo     
• https://www.youtube.com/watch?v=3nkj64e2lMU 
• https://www.youtube.com/watch?v=OV5Oy9XfwT4 
• https://www.youtube.com/watch?v=M_2rXM3W5gQ 
• https://wordwall.net/el/resource/9088587 
• https://wordwall.net/el/resource/29373311 
• https://blogs.sch.gr/gymmakrp 

 


