
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 
στα Δημοτικά Σχολεία Βυρώνειας, Νέου Πετριτσίου και 

Χαροπού 
 

Στις 7, 9 και 13 Φεβρουαρίου 2017 εορτάσθηκε η “Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου” στα Δημοτικά Σχολεία 
Χαροπού, Νέου Πετριτσίου και Βυρώνειας. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προάγει τη δημιουργία ενός καλύτερου 
Διαδικτύου, στο οποίο όλοι μπορούμε να συμβάλουμε. Το φετινό σύνθημα είναι:  

«Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο». 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά και οι νέοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των κηδεμόνων τους μπορούν 

να αναλάβουν το δικό τους ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου με το να είναι ευγενικοί, να σέβονται 
τους άλλους, να προστατεύουν τη διαδικτυακή φήμη- τη δική τους και των άλλων- και να αναζητούν θετικές, 
δημιουργικές ευκαιρίες. Επίσης, είναι σημαντικό να συμβάλουν στην καταπολέμηση των αρνητικών πτυχών του 
Διαδικτύου παίρνοντας ενεργή θέση κατά του εκφοβισμού και κάθε είδους απαράδεκτης (διαδικτυακής) 
συμπεριφοράς, και να αναφέρουν ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο. 

Μαθητές, Γονείς και Δάσκαλοι κλήθηκαν να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου» 
για να ενημερωθούν για κινδύνους που κρύβει η επιπόλαια χρήση του Διαδικτύου αλλά και τα πλεονεκτήματα της 
χρήσης Διαδικτύου όταν αυτή γίνεται με ασφάλεια. Η συμμετοχή των προσκεκλημένων γονέων/κηδεμόνων στις 
εκδηλώσεις αυτές ήταν ικανοποιητική και το θέμα των εκδηλώσεων τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ζήτησαν και 
άλλες δράσεις πάνω σε τέτοια θέματα.  

Η εκπαιδευτικός πληροφορικής κα. Γκουτουλούδη Μαρία των παραπάνω σχολείων συντόνισε τις εκδηλώσεις 
αυτές, μίλησε για την πληροφορική και το διαδίκτυο ως μέρος της καθημερινής ζωής μας, για την πληροφορική ως 

μάθημα σημαντικό στα δημοτικά σχολεία που προσδιορίζει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις ΤΠΕ που θα 

πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και την 
παραπέρα ζωή τους. Επίσης μίλησε για το φετινό σύνθημα «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» και για κινδύνους 
του Διαδικτύου και Καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σε μαθητές και γονείς. 

 
http://saferinternet4kids.gr/safer-internet-day/ 

http://saferinternet4kids.gr/safer-internet-day/


Δημοτικό Σχολείο Χαροπού 
7 Φεβρουαρίου 2017 

 
Η εκπαιδευτικός εικαστικών του Δ.Σ. Χαροπού κα. Ευαγγελία Αγγελάκη δημιούργησε με τους μαθητές μια 

αφίσα-φορητό υπολογιστή στην οθόνη του οποίου έχει ζωγραφιές με μηνύματα για ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι 
μαθητές στην εκδήλωση διάβασαν τα μηνύματα αυτά. 

 

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών συμμετείχε στην εκδήλωση και ανέπτυξε τα εξής θέματα: 

 Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Γονικός Έλεγχος, ομιλητής Μποϊδίδης Ιωάννης 

 Ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές, ομιλητής Ρίτας Ιωάννης 

 Διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου, ομιλητής Μαρμόρκος Ηλίας 



 
 

Μια αναμνηστική φωτογραφία με όλη την σχολική κοινότητα στέλνοντας μήνυμα «όχι φωτογραφίες με 

πρόσωπα παιδιών στο Διαδίκτυο». 

 
 



Δημοτικό Σχολείο Νέου Πετριτσίου 
9 Φεβρουαρίου 2017 

 
Η Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Σερρών κα. Δομουχτσή Φωτεινή, συμμετείχε στην εκδήλωση 

πραγματοποιώντας εισήγηση με τίτλο Γονείς, Παιδιά και Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και Μέτρα 

Πρόληψης. 

 
 

Έγινε αναφορά στις Δράσεις εκπαιδευτικών του σχολείου που γίνανε για την καταπολέμηση του 

σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Συγκεκριμένα: 

 Η κα. Γκουτουλούδη Μαρία και η κα. Βακούφη Στέλλα υλοποιήσανε δραστηριότητες στους 

μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου όπως «Βαρόμετρο συναισθημάτων» και «Κάρτες 

περιπτώσεων». Επίσης, οι μαθητές της ΣΤ τάξης μελετήσανε την ιστορία εκφοβισμού 

«Τρέχει τρέχει ο Ορφέας» του ευρωπαϊκού προγράμματος Δάφνη ΙΙ, γράψανε το δικό τους 

τέλος της ιστορίας και έπειτα ζωγραφίσανε την όλη ιστορία χωρισμένοι σε ομάδες. 

 
 Η κα. Μαυρίδου Μαρία με τους μαθητές της ΣΤ τάξης την παραπάνω ιστορία εκφοβισμού 

«τρέχει τρέχει ο Ορφέας» παρουσιάσανε σε θεατρικό στην εκδήλωση. 



 
 

 Η κα. Παπαδήμου Κυριακούλα με τους μαθητές όλων των τάξεων δημιούργησαν αφίσες (μία 

ανά τάξη) και μας τις παρουσιάσανε στην εκδήλωση 

 
 

 

 

 

 

 

 



Επίσημος προσκεκλημένος που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση ο κ. Παπασταμόπουλος Ξενοφών, 

Δ/ντής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, συμβούλεψε τους μαθητές του σχολείου  να αμφισβητούν 

τα πάντα στο Διαδίκτυο. 

  
 
Μια αναμνηστική φωτογραφία με όλη την σχολική κοινότητα στέλνοντας μήνυμα «όχι φωτογραφίες με 

πρόσωπα παιδιών στο Διαδίκτυο». 

 
 

 

  



Δημοτικό Σχολείο Βυρώνειας 
13 Φεβρουαρίου 2017 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές 

 Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής ΠΕ Σερρών, Κιλκίς και των Δήμων 

Βόλβης και Λαγκαδά της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου. 

 Παλάζη Χρυσάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) Σερρών , η οποία 

ανέπτυξε το θέμα  Συμβουλές σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

 
 Για να δοθούν κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές να σκέφτονται την παραγωγή ωφέλιμου 

υλικού προς ανάρτηση στο διαδίκτυο, σε ώρες πληροφορικής του σχολείου υλοποιήθηκαν οι 

παρακάτω εργασίες τις οποίες παρουσίασαν μαθητές στην εκδήλωση: 

o  «Ο Τόπος μας»: εργασία σε powerpoint για να προβάλλουν τον τόπο τους στον έξω 

κόσμο (διαδίκτυο). Οι μαθητές συλλέξανε φωτογραφικό υλικό από τα σπίτια τους και 

βιβλία, σαρώσανε τις φωτογραφίες και τις εισήγαγαν στο powerpoint αναφέροντας 

πάντα τις πηγές του υλικού τους (πνευματικά δικαιώματα). 

o «Μετρήσεις για την δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου»: 

εργασία ομαδική που κάνανε οι μαθητές στο ολοήμερο σε ώρες πληροφορικής. Ήταν 

άλλη μια ευκαιρία να μιλήσουμε για μη δημοσίευση προσώπων σε φωτογραφίες στο 

διαδίκτυο και να ζητάμε έγκριση για τις φωτογραφίες που θέλουμε να δημοσιεύσουμε 

στο διαδίκτυο και περιέχονται άλλοι.  

 



 Έγινε επίδειξη των αφισών που δημιούργησαν οι μαθητές στις τάξεις με τους δασκάλους τους 

αλλά και με την υπεύθυνη ολοημέρου κ. Σοφία Παπαδοπούλου 

 

 

Μια αναμνηστική φωτογραφία με όλη την σχολική κοινότητα στέλνοντας μήνυμα «όχι φωτογραφίες με 

πρόσωπα παιδιών στο Διαδίκτυο». 

 


