
Δράσεις για τo Θεματικό δίκτυο
8/θ Δημοτικό Σχολείο Ελίκης

Συντονίστρια δράσεων: Χάρις Μιχαλοπούλου    ΠΕ 70



Οι δράσεις μας πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, στις 10 Φεβρουαρίου 2015.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
• Α΄ τάξη:  Γελοιοποίηση στο διαδίκτυο- δημοσίευση και 

παραποίηση φωτογραφίας τρίτου

• Β΄ τάξη: Ηλεκτρονικά μηνύματα από αγνώστους- αποκάλυψη 
προσωπικών στοιχείων σε διαδικτυακά κουίζ. 

• Γ΄ τάξη:  Ασφάλεια στη διαδικτυακή επικοινωνία

• Δ΄ τάξη:  «Σερφάρουμε  με ασφάλεια» Ασφαλής πλοήγηση

• Ε΄ τάξη: ηλεκτρονικός εκφοβισμός

• ΣΤ΄ τάξη: Μέσα  κοινωνικής δικτύωσης. Διαχείριση 
διαδικτυακής φήμης 



«H Λόνα η χελώνα»

Γελοιοποίηση στο διαδίκτυο- δημοσίευση και παραποίηση φωτογραφίας τρίτου

.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μιχαλοπούλου Χάρις

Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σχετικά
με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα
παιδιά της Α’ τάξης δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με
το διαδίκτυο. Θεωρήσαμε όμως καλό να έρθουν
σε μια πρώτη επαφή και να μάθουν πληροφορίες
για τη χρήση του αλλά και για τους κινδύνους που
κρύβει.

Αφού έγινε έρευνα σχετικά με τις γνώσεις που διαθέτουν

για τη χρήση του διαδικτύου, διαβάσαμε το βιβλίο «Η

φάρμα του Διαδικτύου». Πιο συγκεκριμένα

ασχοληθήκαμε με τη γελοιοποίηση και τη δημοσίευση

φωτογραφιών από τρίτους. Σύμφωνα με την ιστορία που

διαβάσαμε , η Λόνα ήταν μια χελωνίτσα που ζούσε σε

ένα αγρόκτημα με άλλα ζωάκια. Μια μέρα όμως κάποια

ζώα ανέβασαν στο blog της φάρμας φωτογραφίες της

Λόνα, χωρίς να της ζητήσουν τη άδεια. Μάλιστα είχαν

παραποιήσει τη φωτογραφία και έγραφαν πολύ άσχημα

σχόλια για αυτήν, όπως "η Λόνα είναι μια χοντρή και

άσχημη χελώνα". Η Λόνα στεναχωρήθηκε τόσο πολύ,

πού ήθελε να φύγει από το αγρόκτημα. Τελευταία στιγμή

όμως, τα άλλα ζώα κατάλαβαν το λάθος που έκαναν, της

ζήτησαν συγνώμη και υποσχέθηκαν ότι δε θα ανεβάσουν

πάλι φωτογραφίες κάποιου χωρίς να τον ρωτήσουν. Στη

συνέχεια εικονογραφήσαμε την ιστορία που διαβάσαμε

και είπαμε τις απόψεις μας. Στο τέλος

παρακολουθήσαμε σχετικό βίντεο και βρήκαμε κοινά

σημεία με την ιστορία του βιβλίου.





Β΄ τάξη: Λύκε,λύκε είσαι εδώ;»
Ηλεκτρονικά μηνύματα από αγνώστους- αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων σε 

διαδικτυακά κουίζ   
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παπαπάνου Δέσποινα - Όλγα

Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση των μικρών
μαθητών σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων στο
διαδίκτυο. Τα παιδιά της Β’ τάξης δεν
έχουν ιδιαίτερη επαφή με το
διαδίκτυο. Θεωρήσαμε όμως καλό να
έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το
διαδίκτυο, τη χρησιμότητά του αλλά
και με τους κινδύνους που
ελλοχεύουν. Μερικοί μαθητές
παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο και
αυτό ήταν η αφορμή να ασχοληθούμε
με αυτό το θέμα.



Αφού έγινε έρευνα σχετικά με
τις γνώσεις που διαθέτουν για τη
χρήση του διαδικτύου,
διαβάσαμε από το βιβλίο «η
φάρμα του διαδικτύου» την
ιστορία «Λύκε, λύκε είσαι εδώ;».
Μιλήσαμε για το τι πρέπει να
κάνουμε σε περίπτωση που μας
ζητήσουν τα προσωπικά μας
στοιχεία σε ένα διαδικτυακό
παιχνίδι. Στη συνέχεια
ζωγραφίσαμε κάτι σχετικό με την
ιστορία που διαβάσαμε.



Γ΄ τάξη: «Πώς σε λένε και πού μένεις;» Ασφάλεια στη διαδικτυακή επικοινωνία. 
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός : Κολυπέρας Νικόλαος

Σκοπός μας είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών
στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της
ασφάλειας στη διαδικτυακή
επικοινωνία. Μερικά παιδιά
γνωρίζουν την ύπαρξη και τη
λειτουργία του facebook και
ορισμένα παιδιά παίζουν σε
διαδικτυακά παιχνίδια για παιδιά
και συνομιλούν με άλλους
χρήστες. Επίσης θέλουμε να
καταστούν οι μαθητές ικανοί να
χειρίζονται τις διάφορες
διαδικτυακές απειλές.

Αφού παρακολουθήσαμε 2 βίντεο
από τα spot του safer internet με
τίτλο «Ε, τι ; Μπακάλικο είμαστε;»
με θέμα την ιδιωτικότητα και την
κριτική σκέψη, συζητήσαμε πάνω
στα βίντεο, χωριστήκαμε σε ομάδες
των 2 ατόμων και φτιάξαμε αφίσες
με θέμα την ασφάλεια στη
διαδικτυακή επικοινωνία, τις οποίες
παρουσιάσαμε στους μαθητές των
υπολοίπων τάξεων.





Δ΄ τάξη: «Σερφάρουμε με ασφάλεια» 
υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Σκοπός μας είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών
στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της
ασφαλούς πλοήγησης στο
διαδίκτυο, μιας και τα
περισσότερα παιδιά το
χρησιμοποιούν κυρίως για να
βρίσκουν πληροφορίες και να
ακούν τραγούδια.

Αφού παρακολουθήσαμε 2 βίντεο από τα spot
του safer internet με τίτλο «Ε, τι ; Μπακάλικο
είμαστε;». Μιλήσαμε για τους κινδύνους που
υπάρχουν σε ορισμένες σελίδες με ακατάλληλο
υλικό, συζητήσαμε για τυχόν περιστατικά που
έχουν συμβεί σε κάποιο παιδί και πλοηγηθήκαμε
στο internet μέσα από τη μηχανή αναζήτησης
Kidrex, που τροφοδοτείται από την Google
Custom Search και είναι ασφαλής για τα παιδιά.





Μια ασφαλής μηχανή αναζήτησης για τα παιδιά

Η KidRex είναι μια διασκεδαστική και
ασφαλής μηχανή αναζήτησης για τα παιδιά και
είναι πάντα «δίπλα» στα παιδιά! Οι
αναζητήσεις που γίνονται μέσω της KidRex
εμφανίζουν τις παιδικές ιστοσελίδες. Αξιοποιεί
την μηχανή της Google, τροφοδοτείται από το
Google Custom Search™ και χρησιμοποιεί
την προηγμένη τεχνολογία Ασφαλούς
Αναζήτησης της Google (SafeSearch™).

Το SafeSearch™ της Google περνάει από
κόσκινο τις ιστοσελίδες που περιέχουν
σεξουαλικό περιεχόμενο και τις διαγράφει από
τα αποτελέσματα αναζήτησης του παιδιού.

Εκτός από την Google SafeSearch™, όμως, η
KidRex διατηρεί δική της βάση δεδομένων
όσον αφορά στις ακατάλληλες ιστοσελίδες και
τις λέξεις-κλειδιά.





Ε΄ τάξη: «Δε σε φοβάμαι» - ηλεκτρονικός εκφοβισμός
υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μητρόπουλος Αλέξανδρος

Ένα περιστατικό ηλεκτρονικού
εκφοβισμού, για το οποίο
ενημερωθήκαμε από τις ειδήσεις ,
αποτέλεσε την αφορμή για συζήτηση
σχετικά με τον τρόπο που εκδηλώνεται,
τους τρόπους προφύλαξης , αλλά και το
ενδεχόμενο να μας έχει συμβεί κάτι
ανάλογο. Στη συνέχεια
παρακολουθήσαμε βίντεο με το
σεμινάριο « Saferinternet.gr Webinar:
Cyberbullying» καθώς και ένα βιντεάκι
με μαρτυρίες παιδιών που έχουν
υποστεί τις επιπτώσεις του
εκφοβισμού. Τέλος φτιάξαμε μια
ομαδική αφίσα .

Στόχος της δράσης είναι να
ευαισθητοποιηθούν τα
παιδιά απέναντι στους
κινδύνους του διαδικτύου,
να γνωρίσουν τρόπους
προφύλαξης από το
διαδικτυακό εκφοβισμό
γνωρίζοντας τη μορφή του,
αλλά και σωστούς τρόπους
χειρισμού του διαδικτύου
και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.





ΣΤ΄ τάξη: ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σκέψου πριν δημοσιεύσεις- Διαχείριση διαδικτυακής φήμης 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  Σωτηροπούλου Αικατερίνη

Στόχοι της δράσης ήταν:
• Να αφυπνισθούν οι μαθητές
σχετικά με την ιδιωτικότητα και
την προστασία προσωπικών
δεδομένων.
• Να ανακαλύψουν τρόπους
προστασίας των προσωπικών
τους δεδομένων και να
εξοικειωθούν στη διατήρηση
θετικού ψηφιακού
αποτυπώματος.



Ζητήσαμε από τους μαθητές να σκεφτούν τι
μπορεί να συμβεί αν κάποιος μοιράζεται
περισσότερες πληροφορίες από όσες θα
έπρεπε με τον υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε 2
βίντεο με πραγματικές μαρτυρίες.

Για να διεγείρουμε το ενδιαφέρον για το θέμα
και να ενθαρρύνουμε τη σκέψη.

Προκειμένου οι μαθητές να κάνουν υπεύθυνη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
να μάθουν να προστατεύουν τη διαδικτυακή
τους φήμη μελετήσαμε τον οδηγό από το
saferinternet.

Στη συνέχεια μοίρασαν στους συμμαθητές
τους της Δ΄ και Ε΄ τάξης, αντίγραφα του
καταλόγου σημείων για τη διαδικτυακή
φήμη.

Τέλος έφτιαξαν μια αφίσα με τον κεντρικό
σύνθημα «Σκέψου πριν δημοσιεύσεις».



Κατάλογος σημείων για τη 
διαδικτυακή φήμη 
(saferinternet.gr)



Αποτελέσματα
Oι μαθητές όλων των τάξεων ενθουσιάστηκαν από τις πληροφορίες που έμαθαν σχετικά με τις δυνατότητες του

διαδικτύου, αλλά και προβληματίστηκαν σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η μη ασφαλής χρήση του.
Μετά από τις δράσεις μας και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς μας ανέφεραν πιθανούς κινδύνους, κυρίως από
ακατάλληλες ιστοσελίδες και τους άρεσε πολύ η χρήση της μηχανής αναζήτησης Kidrex . Μετέφεραν στους γονείς τους
,αλλά και στους φίλους τους τα όσα έμαθαν και τους έδειξαν τρόπους για να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Η χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται πιο υπεύθυνα, σταμάτησαν να ανεβάζουν προσωπικές τους φωτογραφίες στο
facebook και δεν αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.



Ευχαριστούμε πολύ! 

8/θ Δημοτικό 
Σχολείο Ελίκης

Στο internet δε θα 
μπω, αν δεν ξέρω να 

το χρησιμοποιώ!  


