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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  
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Δϋ τάξθ      Αςφάλεια ςτο διαδίκτυο 

Τίτλος: “Ασφαλή Διαδικτυακά Παιχνίδια - Τα παιδία παίζει στο διαδίκτυο” 

Το διαδίκτυο ζχει πλζον καταςτεί απαραίτθτο ςτθ διεκπεραίωςθ πολλϊν δραςτθριοτιτων τθσ 

κακθμερινότθτασ των ενθλίκων αλλά και (εκτόσ των άλλων) χϊροσ ψυχαγωγίασ για τα μικρότερα 

παιδιά και δθ αυτά του δθμοτικοφ ςχολείου. Αποτελεί κοινό μυςτικό το γεγονόσ ότι ςτθ μεγάλθ 

τουσ πλειοψθφία οι μακθτζσ/τριεσ αςχολοφνται άλλοι λιγότερο άλλοι περιςςότερο με τα 

διαδικτυακά παιχνίδια. Κακϊσ οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ του ςχολείου μασ δεν κα μποροφςαν να 

αποτελοφν εξαίρεςθ, το παραπάνω γεγονόσ αποτζλεςε και τθν αφορμι για τθν εναςχόλθςθ τθσ 

τάξθσ με τα διαδικτυακά παιχνίδια και μζςω αυτϊν με τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο.  Όλοι/λεσ οι 

μακθτζσ/τριεσ γνωρίηουν τουσ διαδικτυακοφσ ιρωεσ των παιχνιδιϊν τουσ, με τουσ οποίουσ 

άλλωςτε περνοφν αρκετζσ ϊρεσ τθσ ηωισ τουσ.  

 

Αυτι θ … ςτενι ςχζςθ των μακθτϊν/τριϊν με τουσ ψθφιακοφσ ιρωεσ βοικθςε, ϊςτε θ  περιοδικι 

εναςχόλθςθ με αυτοφσ (ιρωεσ) κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ μζςα από: 

● το “κατζβαςμα” των θρϊων από το διαδίκτυο και τθν παρουςίαςι τουσ μζςω τθσ 

εφαρμογισ powtoon με χαρακτθριςτικζσ φράςεισ τουσ 

● τθν εικαςτικι αναπαράςταςθ των θρϊων από τα παιδιά και τθν παρουςίαςι τουσ μζςω τθσ 

εφαρμογισ powtoon με χαρακτθριςτικζσ και πάλι φράςεισ από τα ίδια τα παιδιά 

● τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου των παραπάνω παρουςιάςεων 

 

να αποτελζςει το ςτοιχείο εκείνο που κρατοφςε ηωντανό το ενδιαφζρον των μακθτϊν/τριϊν και  

κακολικι τθ ςυμμετοχι των  προκειμζνου να προςεγγιςτοφν οι δφο διαςτάςεισ του προγράμματοσ:  

● επιρροι των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτθ ηωι των παιδιϊν 

● κίνδυνοι και προςταςία ςτα διαδικτυακά παιχνίδια 

 

και να υλοποιθκοφν οι ςτόχοι 

● να γνωρίςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κινδφνουσ που κρφβει το διαδικτυακό 
παιχνίδι: 

○ ςτθ  διάδραςθ με τουσ με άλλουσ 
○ ςτθν παροχι προςωπικϊν ςτοιχείων-δεδομζνων ςε άλλουσ 

● να ςυναιςκανκοφν μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ πικανοφσ κινδφνουσ από τθν εναςχόλθςθ με 
τα διαδικτυακά παιχνίδια (cyber bullying, εκιςμόσ, κ.ά.) 

● να αλλάξουν ςτάςθ ωσ προσ τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου αναφορικά με τθ 
λελογιςμζνθ χριςθ των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν 

●  να αποκτιςουν δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ και ανάπτυξθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ μζςα από 
ψθφιακά παιδαγωγικά παιχνίδια (scratch) 
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μζςα από: 

● τθν από κοινοφ (εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/τριϊν) κατάρτιςθ ερωτθματολογίου ςχετικά 

με τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν  ςτα διαδικτυακά παιχνίδια 

● τθν ςυνζντευξθ που πιραν κάποιοι μακθτζσ από ςυμμακθτζσ και άλλουσ μακθτζσ του 

ςχολείου  

● τθν μζςω γραφθμάτων αναπαράςταςθ των αποτελεςμάτων/απαντιςεων του 

ερωτθματολογίου και ςυηιτθςθ επί αυτϊν 

● ςυηθτιςεισ για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο και δραςτθριότθτεσ ςχετικά με αυτιν από      

➢ τθν εκπαιδευτικό πλθροφορικισ  

➢ μζλθ τθσ “Πρόςβαςθσ” (κζντρο πρόλθψθσ των εξαρτιςεων και προαγωγισ τθσ 

ψυχοκοινωνικισ υγείασ) 

➢ τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ 

● παρακολοφκθςθ βίντεο ςχετικϊν με τουσ κινδφνουσ που κρφβουν οριςμζνα διαδικτυακά 

παιχνίδια (μπλε φάλαινα, κ.ά) και ςυηιτθςθ επί αυτϊν 

● παρακολοφκθςθ βίντεο ςχετικϊν με τον εκιςμό ςτα διαδικτυακά παιχνίδια και ςυηιτθςθ 

επί αυτϊν 

● ςυηιτθςθ αναφορικά με τθν ορκι ςυμπεριφορά του μακθτι-παίκτθ, όταν παίηει 
διαδικτυακά παιχνίδια 

● παιχνίδι ρόλων (τελευταία ςελίδα) 

● παρακολοφκθςθ ςχετικϊν βίντεο αναφορικά με τθν ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ ςτο scratch 

● τθν από κοινοφ (μακθτζσ/τριεσ & εκπαιδευτικόσ) εναςχόλθςθ με τθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ ςτο scratch  (επιλογι υπόβακρου, επιλογι θρϊων, επιλογι και 

δθμιουργία εντολϊν ςτουσ ιρωεσ)  

● “δραματοποίθςθ”:  ςφνδεςθ με κορδζλα όλων των μακθτϊν, εν είδει διαδικτφου, άλλοι εκ 

των οποίων “παίηουν”, (φζροντασ πάνω τουσ ανάλογουσ τίτλουσ), το ρόλο του Κεντρικοφ 

Υπολογιςτι και άλλοι απλϊν υπολογιςτϊν (παικτϊν-θρϊων) ςυνδιαλεγόμενοι  μεταξφ τουσ  

παίηοντασ διαδικτυακά παιχνίδια  

 

Ιδζα για το όχι και τόςο μακρινό … μζλλον. 

Θα ιταν νομίηω καλι ιδζα να δθμιουργθκεί από μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςτο 

scratch:  

● animation με τουσ ιρωεσ (από τα παιχνίδια που τα ίδια τα παιδιά παίηουν) να 

ςυνδιαλζγονται μεταξφ τουσ για κζματα αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο ςε ςχζςθ με τα 

διαδικτυακά παιχνίδια και όχι μόνο  

● παιχνίδι με τουσ παίκτεσ (μακθτζσ-τριεσ) να κερδίηουν πόντουσ κάκε φορά που παίηουν-

ςυμπεριφζρονται ςωςτά, ιτοι επιλζγουν τισ ορκζσ απαντιςεισ αναφορικά π.χ. με τθν 

προςταςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων, όταν παίηουν διαδικτυακά παιχνίδια και όχι 

μόνο 

 

 

Παιχνίδι Ρόλων    

“Ηλεκτρονικά/διαδικτυακά/ψηφιακά παιχνίδια”  

Το ςενάριο: Στθν τάξθ ο δάςκαλοσ παρατιρθςε ότι κάποια παιδιά ςτισ ςυηθτιςεισ τουσ ςυχνά 

αναφζρονται ςε διαδικτυακοφσ ιρωεσ. Συηιτθςε με τουσ μακθτζσ όλθσ τθσ τάξθσ και προζκυψε ότι 
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ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία παίηουν ψθφιακά παιχνίδια. Με αφορμι αυτό το δεδομζνο, ο 

δάςκαλοσ ηιτθςε από τουσ μακθτζσ, αφοφ χωριςτοφν ςε ομάδεσ, να επιχειρθματολογιςουν υπζρ ι 

κατά τθσ εναςχόλθςθσ των μακθτϊν με τα διαδικτυακά παιχνίδια.  

 

1θ ομάδα  

Ναι, πρζπει να παίηουμε διαδικτυακά παιχνίδια, γιατί: 

● μακαίνουμε πράγματα 

● μακαίνουμε να αμυνόμαςτε (βλζποντασ το πϊσ αμφνονται οι ιρωεσ ςτα παιχνίδια) 

● μακαίνουμε καλφτερα τουσ υπολογιςτζσ 

● μακαίνουμε τα μακιματα, όταν παίηουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια 

● μακαίνουμε καλφτερα το διαδίκτυο 

 

2θ ομάδα 

Όχι, δεν πρζπει να παίηουμε θλεκτρονικά παιχνίδια, γιατί: 

● μασ πονάνε τα μάτια 

● ςπαταλάμε το χρόνο μασ αντί να παίηουμε ζξω με τουσ φίλουσ μασ 

● ξεχνάμε τα μακιματά μασ 

● μόλισ πάμε ςχολείο ςκεφτόμαςτε  μόνο τα ψθφιακά  παιχνίδια 

● μακαίνουμε βριςιζσ από μεγάλουσ 

● μπορεί να μασ αρζςει ζνασ ιρωασ που ςκοτϊνει και ίςωσ κάνουμε κι εμείσ κάτι παρόμοιο 

● μπορεί κάποιοσ με τον οποίο παίηουμε παιχνίδια ςτο διαδίκτυο να ηθτιςει να βγοφμε 

βόλτα και να μασ κλζψει 

 

3θ ομάδα: Παρατθρθτζσ (Ακοφγοντασ τα επιχειριματα των δφο προθγοφμενων ομάδων και 
ηθτϊντασ διευκρινίςεισ επί αυτϊν, λαμβάνει τθν απόφαςθ για το αν εντζλει πρζπει ι δεν πρζπει να 
παίηουμε διαδικτυακά παιχνίδια) 
 

 

Ανάρτθςθ του προγράμματοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου:  

http://dim-ag-marin.ima.sch.gr/?p=1823 

 Tα παιδία παίζει… στο διαδίκτυο. 

 Watch my Powtoon: Οι ... ήρωεσ των παιχνιδιών μασ. 

 Watch my Powtoon: Απαντώντασ ςτισ ερωτήςεισ 

 

 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου  

και υπεφκυνοσ του προγράμματοσ 

 

Λαηαρίδθσ Ευςτάκιοσ 
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