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Η εργασία του σχολείου μας
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας με το τμήμα Α2 στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 

"Ασφάλεια στο Διαδίκτυο":

● μιλήσαμε για τους κινδύνους που μπορεί να μας απειλήσουν στο Διαδίκτυο, καθώς και 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε, καλύπτοντας παράλληλα 

την ύλη των αντίστοιχων κεφαλαίων του μαθήματος Πληροφορική Α’ Γυμνασίου 

Προστασία Λογισμικού-Ιοι και Πειρατεία Λογισμικού (Κεφάλαια 7 & 8)

● χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, στήσαμε στην αίθουσα Πληροφορικής τον προβολέα του 

σχολείου και κάναμε ένα διαγωνισμό με τα online quiz από την ιστοσελίδα 

saferinternet4kids. 

● αφού είχαμε αποκτήσει μια εμπειρία με τον τρόπο που διατυπώνονται οι ερωτήσεις σε 

ένα quiz, φτιάξαμε η κάθε δυάδα μαθητών - μαθητριών, όπως καθόμαστε στο 

εργαστήριο, από ένα quiz με δέκα ερωτήσεις στο google forms. Όταν όλες οι ομάδες 

ολοκλήρωσαν τα quiz τους παίξαμε πάλι όπως στο προηγούμενο βήμα χωρισμένοι σε 

δύο ομάδες όμως αυτή τη φορά με τα δικά μας quiz.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpfbNoMH3AhWVSPEDHa3tDKEQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fsaferinternet4kids.gr%2Fquiz-saferinternet4kids%2F&usg=AOvVaw2dRBJT6dVkbl-SgUZye_BM


● από τα quiz των μαθητών προέκυψε το τελικό quiz της τάξης, το οποίο μπορείτε να 

απαντήσετε κι εσείς εδώ και τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιάσουμε στη 

συνέχεια
● το σχολείο μας παρακολούθησε τις διαδικτυακές εκδηλώσεις για την ημέρα ασφαλούς 

διαδικτύου στις 8/2/2022, εκτυπώσαμε και μοιράσαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες το 

αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

● μας ήρθε λοιπόν μία ιδέα.. στο εργαστήριό μας είχαμε ένα μεγάλο άδειο κάδρο… 

αποφασίσαμε να το γεμίσουμε με συμβουλές για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ώστε να 

συνοψίσουμε όλα όσα μάθαμε, να τα επικοινωνήσουμε στους συμμαθητές και τους 

καθηγητές μας και ταυτόχρονα να ομορφύνουμε την αίθουσά μας
● την εργασία μας αναρτήσαμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας  

Η εργασία του σχολείου μας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLhxRfX9wUBjJnr5zMPSLcBp7WfYn4ZPJMUHlvhbWvDGvw2Q/viewform?usp=sf_link


Αποτελέσματα quiz

































Οι συμβουλές μας στον τοίχο του εργαστηρίου 
μας

● Οι μαθητές και οι μαθήτριες έγραψαν 

συμβουλές για το πως να 

παραμείνουμε ασφαλείς στο 

Διαδίκτυο
● Τις εκτυπώσαμε, τις 

πλαστικοποιήσαμε και τις 

αναρτήσαμε στον τοίχο του 

εργαστηρίου Πληροφορικής



Συμπεράσματα

● Το θετικότερο συμπέρασμα που αποκομίσθηκε από τη συμμετοχή 

μας στο πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά ήταν ότι το ενδιαφέρον 

των μαθητών ήταν μεγάλο, κινητοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν, 

συζήτησαν για θέματα που τους αφορούν και είναι σημαντικά στην 

καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα καλύπταμε αντίστοιχες 

ενότητες της ύλης του μαθήματος με ευχάριστο τρόπο.

● Ανταποκρίθηκαν με προθυμία και ενθουσιασμό στα quiz που 

κάναμε μέσα στην τάξη και ήταν συνεπείς στην εκπόνηση των 

εργασιών τους.



Συμπεράσματα

● Από τα αποτελέσματα του συνολικού quiz φάνηκε ότι οι μαθητές και οι 
μαθήτριες που απάντησαν ήταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

ενημερωμένοι για τους κινδύνους στο Διαδίκτυο και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να προστατευτούν, καθώς το συνολικό 

ποσοστό βαθμολογίας ήταν 55/75 βαθμούς, δηλαδή 73% επιτυχία.

● Περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα επιβάλλεται, καθώς είναι μέσα 

στην καθημερινότητα των εφήβων και επηρεάζει τις συνήθειες και την 

σωματική και ψυχική τους υγεία.



Σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΓΕΛ Πευκοχωρίου

● Στα πλαίσια του Δικτύου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο αντίστοιχο 

πρόγραμμα εκπονήθηκε και το ΓΕΛ Πευκοχωρίου με σκοπό να γίνει 
μια σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα και να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα σε σχέση με το διαφορετικό ηλικιακό πλαίσιο των 

μαθητών γυμνασίου και γενικού λυκείου.

● Όπως είναι αναμενόμενο φαίνεται οι μαθητές του Λυκείου να είναι 
λίγο πιο ενημερωμένοι σε σχέση με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, αν 

και τα ποσοστά επιτυχίας δεν απέκλιναν ιδιαίτερα, το αντίστοιχο 

ποσοστό στο ΓΕΛ ήταν 60/75 βαθμούς στο ίδιο quiz, δηλαδή 80% 

επιτυχία.



Σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΓΕΛ Πευκοχωρίου

● Επίσης, από τις συζητήσεις και μια έρευνα που διενεργήθηκε 

επιπρόσθετα στο ΓΕΛ Πευκοχωρίου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές και 
οι μαθήτριες του λυκείου αφιερώνουν ακόμη περισσότερες ώρες 

στην ενασχόληση με το Διαδίκτυο και κυρίως με τα social media σε 

σχέση με τους μαθητές του γυμνασίου.

● Είναι γενικά παραδεκτό ότι το Διαδίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι της καθημερινότητας των νέων και όσο πιο ενημερωμένοι 
και προσεκτικοί είναι, τόσο περισσότερο μπορούν να 

προστατευτούν από τους κινδύνους που ελλοχεύουν.



Ευχαριστούμε πολύ!


