
Με αφορμή την ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο και τη συμμετοχή του 

Δημοτικού Σχολείου Παραδεισίου Ρόδου στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο» πραγματοποιήσαμε με το Ε1 του σχολείου μας μια σχετική δραστηριότητα 

προβληματισμού και συνεργασίας των μαθητών. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε υποομάδες των 4 ή/και 5 ατόμων. Αρχικά 

παρακολούθησαν ενημερωτικά βίντεο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου - 

SaferInternet4Kids – και στη συνέχεια τους δόθηκε ένα υποθετικό σενάριο, μια προσομοίωση 

που θα μπορούσε να συμβεί στη σχολική τους ζωή.  

Πιο αναλυτικά, το σενάριο περιελάμβανε συμμετοχή των μαθητών σε μια εκδρομή 
κατά τη διάρκεια της οποίας κάποιος προτείνει να τραβήξουν μερικές φωτογραφίες μεταξύ 

τους και κάποιο άλλο παιδί προτείνει να τις «ανεβάσουν» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Υπάρχουν όμως κάποιες ενστάσεις σχετικά με τους κινδύνους που εγείρει αυτή η διαδικασία 

και όλη η ομάδα προβληματίζεται και συζητά σχετικά. 

Οι μαθητές αρχικά συνεργάστηκαν ομαδικά προκειμένου να κατασκευάσουν τους 

διαλόγους του παραπάνω υποθετικού σεναρίου και στη συνέχεια παρουσίασαν τα 

αποτελέσματα κάθε ομάδας στην ολομέλεια. Στη συνέχεια συνεργατικά προχώρησαν στη 

διόρθωση και επιλογή του τελικού διαλόγου. Προκειμένου να εμπλέξουμε περεταίρω τις 
ΤΠΕ στη διαδικασία ζητήθηκε από τους μαθητές να υλοποιήσουν το διάλογο αυτό στη 

γλώσσα εκμάθησης προγραμματισμού Scratch 3. 

Οι μαθητές του Ε1 συνεργάστηκαν άψογα στις ομάδες τους αλλά και σαν ολομέλεια, 

προβληματίστηκαν και συζήτησαν για στους κινδύνους που πηγάζουν από τη χρήση των 
μέσων κοινωνικών δικτύωσης και από την αυθόρμητη και απερίσκεπτη συμμετοχή μας σε 

αυτά αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της ώριμης προσέγγισης και της κριτικής σκέψης 

με την οποία πρέπει να προσεγγίζουν το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα τα μέσα αυτά. 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ήταν 2 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος των ΤΠΕ. 

Το έργο που κατασκεύασε το Ε1 του Δημοτικού Σχολείου Παραδεισίου Ρόδου στη 

γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3 θα το  βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://scratch.mit.edu/projects/692025136 
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