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Πρόλογος 

Σύμφωνα με την έρευνα της Focus on Tech Life που διενεργήθηκε την περίοδο 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016: 

Ιδιαίτερα καλή φαίνεται ότι είναι η σχέση των Ελλήνων με το Διαδίκτυο, αφού 

σύμφωνα με έρευνα της Focus on Tech Life, το 68,6% κάνουν καθημερινή χρήση του 

Ίντερνετ. Συγκεκριμένα, το 77,6% των Ελλήνων σερφάρει στο Διαδίκτυο με οποιαδήποτε 

συχνότητα, ενώ το 31,5%, δηλαδή 1 στους 3 δήλωσε ότι επισκέπτονται τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σε καθημερινή βάση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις ηλικίες 13-34 το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 50%. 

Επιπλέον, η μέση διάρκεια που οι Έλληνες χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι 

στο Διαδίκτυο αγγίζει τα 191 λεπτά. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 18-24 ο χρόνος αυτός φτάνει 

τις 4 ώρες την ημέρα, ενώ στις ηλικίες 65-74 η μέση διάρκεια είναι 2 ώρες. 

Όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων, 2 στους 3 Έλληνες, δηλαδή το 68,3%, 

διαθέτουν smartphone, ενώ 9 στους 10 αυτών είναι ηλικίας 13-24. 

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι το 48,4% των Ελλήνων επιλέγουν να 

συνδεθούν στο Ίντερνετ μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, ενώ στις ηλικίες 18-24 ετών το 

ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο και συγκεκριμένα 85,5%. 

Επιπλέον, το 45,2% των ερωτηθέντων, δηλαδή 1 στους 2 Έλληνες, δήλωσαν ότι 

κατεβάζουν διάφορες εφαρμογές στο κινητό τους τηλέφωνο, με πιο δημοφιλή αυτές που 

αφορούν στη κοινωνική δικτύωση (31,5%), χάρτες και μετακινήσεις (22,4%), παιχνίδια 

(22,2%), μουσική και βίντεο (20,8%) και ενημέρωση (18,7%). Συνεχίζοντας με τα ευρήματα 

της έρευνας, 2 στα 3 νοικοκυριά, δηλαδή το 67,7% έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στο 

οποίο συνδέονται είτε μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (58,3%), είτε μέσω laptop (49,9%), 

είτε μέσω του σταθερού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή (35%). 

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι 1 στα 4 νοικοκυριά -και συγκεκριμένα 

916.000- διαθέτουν πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης. Στα νοικοκυριά με 4 μέλη και 

παραπάνω, η κατοχή συνδρομητικής τηλεόρασης φτάνει το 30,6%. 

Όσον αφορά τη σχέση των παιδιών με το Διαδίκτυο, 7 στα 10 Ελληνόπουλα, 

δηλαδή το 70,5%, που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό χρησιμοποιούν το 

Ίντερνετ. Η διείσδυση για ηλικίες 10-12 ετών είναι σημαντικά υψηλότερη, αφού το 

ποσοστό αυτό φτάνει το 84,1%. 

Οι 3 δημοφιλέστερες συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά προκειμένου να 

σερφάρουν στο Διαδίκτυο είναι τα tablets (30,1%), τα laptop (24,8%) και οι σταθεροί 

υπολογιστές (21,9%). 
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Τέλος, και όπως προκύπτει από την έρευνα, 1 στα 6 παιδιά διαθέτει κινητό 

τηλέφωνο (17,2%). 

Συγκεκριμένα, το 3,2% που διαθέτουν συσκευή κινητής τηλεφωνίας είναι 

ηλικίας 6-9 ετών, ενώ σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό αυτό στις ηλικίες 10-12 

ετών, αφού φτάνει το 35,5%. (ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ) 

Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθημερινά, τα παιδιά σερφάρουν για ώρες στο διαδίκτυο και 

έρχονται αντιμέτωπα με βίντεο που περιέχουν ρητορικές μίσους και βίας. Η προστασία των 

ανηλίκων μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 

αποτελεί προτεραιότητα για το ΕΚ, για αυτό και η επιτροπή Πολιτισμού ενέκρινε την Τρίτη 25 

Απριλίου, σχετική νομοθεσία. «Βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία των ανηλίκων. 

Προτείναμε να προσαρμόσουμε μερικούς από τους νόμους που εφαρμόζονται στις 

τηλεοπτικές και διαδικτυακές υπηρεσίες» είπε η εισηγήτρια της έκθεσης του ΕΚ Σαμπίνε 

Βερχάιεν (ΕΛΚ, Γερμανία). 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της έκθεσης της επιτροπής Πολιτισμού, οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την αναφορά 

επιβλαβούς περιεχομένου. Επίσης, η διαφήμιση προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων 

και αλκοόλ θα πρέπει να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια προβολής παιδικών τηλεοπτικών ή 

άλλων οπτικοακουστικών προγραμμάτων. 

Εκτός από την προστασία των ανηλίκων, η οδηγία επικεντρώνεται και σε άλλα 

ζητήματα. Στοχεύοντας στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, η 

έκθεση του ΕΚ ζητά να υπάρχει ποσόστωση 30% στις μεταδόσεις ευρωπαϊκών 

οπτικοακουστικών παραγωγών, 10% περισσότερο από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.Η έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την ολομέλεια του Μαΐου, στο 

Στρασβούργο. (ΠΗΓΗ:European Parliament News) 

 Τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία του bullying προστέθηκε και άλλη μια 

κατηγορία, αυτή του Ηλεκτρονικού ή Διαδικτυακού Εκφοβισμού (cyber bullying). Ο όρος 

Cyber bullying, αποδόθηκε πρώτα από τον Bill Belsey και χρησιμοποιείται για να 

χαρακτηρίσει τις διάφορες μορφές ψυχολογικής κακοποίησης οι οποίες συνδέονται με το 

συμβατικό εκβιασμό, μέσω του διαδικτύου ή παρεμφερή τεχνολογία, με σκοπό τη σκόπιμη 

ζημιά ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες πράξεις: 

 Διακωμώδηση – εξευτελισμό ενός προσώπου μέσω Internet. 

 Συνεχή αποστολή μηνυμάτων άσεμνου περιεχομένου μέσω Internet. 

 Αποστολή προσβλητικών και άσεμνου περιεχομένου μέσω των διάφορων 

διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Άσεμνο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια συνομιλιών 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170425IPR72335/media-services-same-rules-needed-for-tv-and-internet-to-protect-children-better
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 Εξευτελισμό παιδιού ή εφήβου, με τη δημιουργία ενός προφίλ ή μπλογκ το οποίο 

περιλαμβάνει σκόπιμα λανθασμένο και εξευτελιστικό περιεχόμενο. 

 Αποστολή απειλών 

 Δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο ή φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση του 

ατόμου. 

Αυτό που διαχωρίζει τον σχολικό εκφοβισμό από το απλό πείραγμα, είναι η ένταση, η 

διάρκεια και η επανάληψη μιας κατάστασης και κυρίως η ανισορροπία δύναμης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών. Με αλλά λόγια, στον σχολικό εκφοβισμό το παιδί «θύτης», δηλαδή το 

παιδί που εκφοβίζει, υπερέχει σωματικά από το παιδί που εκφοβίζεται δηλαδή το παιδί 

«θύμα» ή αλλιώς το παιδί «στόχο» (target). Αντιθέτως, όταν για παράδειγμα δυο παιδιά της 

ιδίας ισχύος έχουν «πιαστεί στα χέρια», αυτό το περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σχολικός εκφοβισμός. Επίσης, ο μαθητής που εκφοβίζεται μπορεί να είναι συχνά μικρότερης 

ηλικίας και δεν έχει προκαλέσει τον μαθητή-θύτη. 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων  του διαδικτύου αλλά και σχολικού και 

διαδικτυακού εκφοβισμού, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκαν δράσεις με τους 

μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πετριτσίου. Επιβλέποντες των δράσεων 

αυτών ήταν οι εκπαιδευτικοί Γκουτουλούδη Μαρία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)  ως 

συντονίστρια και Στυλιανή Βακούφη (δασκάλα ΣΤ τάξης). 
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Δράση 1 

« Τρέχει, τρέχει ο Ορφέας…..» 

Σκέψεις ενός Γέρικου Δέντρου 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης διάβασαν το πρώτο μέρος της ιστορίας εκφοβισμού « Τρέχει, τρέχει 

ο Ορφέας…..» του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ - Διδάσκοντας μέσα από 

Ιστορίες» για την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο. 
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 Έπειτα ως εργασία τους ζητήθηκε να μαντέψουν και να γράψουν το τέλος της ιστορίας. Στη 

συνέχεια τους δόθηκε το δεύτερο μέρος της ιστορίας και έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση..  
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Σε Δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις 
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Στη συνέχεια οι μαθητές της ΣΤ τάξης κλήθηκαν να ζωγραφίσουν την  ιστορία εκφοβισμού 

αυτή. 

 

 

Στόχοι της Δράσης 1 που επετεύχθησαν ήταν να  ευαισθητοποιήσει και να 

προβληματίσει τους μαθητές όσον αφορά τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα 

εκείνη των μαθητών-θεατών, που υιοθετεί μια όχι άμεσα επιθετική συμπεριφορά, αλλά 

μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη. Οι μαθητές μέσα από την ιστορία αντιλήφθηκαν πόσα 

πράγματα μπορούν και είναι σε θέση τα ίδια να κάνουν, όταν περιπέσει στην αντίληψή τους 

κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Επίσης συζητήθηκε ο ρόλος που κατέχουν οι ενήλικες (δάσκαλοι, 

καθηγητές, γονείς κτλ.) που είναι τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών και στα οποία θα 

μπορούν τα παιδιά-θεατές να απευθυνθούν  και να ζητήσουν βοήθεια, χωρίς αυτό να 

θεωρηθεί «κάρφωμα». 

Τέλος, μέσα από την ιστορία αυτή δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί η έννοια της 

διαφορετικότητας και πως αυτή και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για 

εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.  
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Δράση 2 

Βαρόμετρο Συναισθημάτων  

 

 Το «βαρόμετρο συναισθημάτων» αποτελεί μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί αναλόγως σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας 

και προτείνεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.  

Στόχοι:  

 Να επισημάνει πως τα παιδιά μπορούν να νιώσουν διαφορετικά σε μια 

δεδομένη κατάσταση.  

 Να αναδείξει πως η ίδια κατάσταση μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά από 

τα άτομα.  

 Να υπογραμμίσει τη σημασία του σεβασμού των συναισθημάτων των άλλων 

αλλά και της ανοχής απέναντι σε όσους έχουν διαφορετική απόψη από τις 

δική μας.  

Χρήση στην τάξη  

Δόθηκε στους μαθητές από μια κάρτα και τους ζητήθηκε τους να μην την 

αποκαλύψουν. Τουλάχιστον 3 μαθητές είχαν την ίδια κάρτα 

  

Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν πώς θα ένοιωθαν αν το περιστατικό 

που περιγράφει η κάρτα συνέβαινε σε αυτούς. Έπειτα τους ζητήθηκε να 

τοποθετήσουν τις κάρτες από την ανάποδη πλευρά στο βαρόμετρο συναισθημάτων.  
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Όταν τοποθετήθηκαν όλες οι κάρτες στο βαρόμετρο, τότε αποκαλυπτόταν από τους 

εκπαιδευτικούς μια-μια οι κάρτες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές έβλεπαν 

ότι οι κάρτες έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία της κλίμακας και 

αντιλαμβάνονται πως δεν νοιώθουν όλα τα παιδιά το ίδιο σε μια δεδομένη κατάσταση 

κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να το εμπεδώσουν.  

Αφιερώθηκε αρκετός χρόνο για συζήτηση. Ρωτήθηκαν οι μαθητές με ποια κριτήρια 

τοποθέτησαν τις κάρτες σε συγκεκριμένο σημείο στην κλίμακα και προάχθηκε 

διάλογος μεταξύ τους.  

 

Δράση 3 

Κάρτες Περιπτώσεων 

 

 Οι «κάρτες περιπτώσεων» αποτελούν μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί αναλόγως, σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας και 

προτείνεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. 



Παιδιά και Διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2016-2017                13 
 

Στόχοι:  

 Να αναδείξει διαφορετικές περιπτώσεις με τις οποίες τα παιδιά έρχονται 

καθημερινά σε επαφή κατά την πλοήγηση τους στο Διαδίκτυο, τις οποίες, όμως, 

πολλές φορές δε γνωρίζουν πώς να χειριστούν/αντιμετωπίσουν.  

 Να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ παιδιών, αλλά και μεταξύ παιδιών και 

εκπαιδευτικών, για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων 

αυτών.  

 Να ενδυναμώσει την κριτική ικανότητα των μαθητών.  

 

 Χρήση στην τάξη:  

Μοιράστηκαν οι παρακάτω κάρτες στους μαθητές-μια στον καθέναν. 
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Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και τους ζητήθηκε να συζητήσουν μεταξύ τους τις 

κάρτες περιπτώσεων και να προτείνουν οι ίδιοι τρόπους αντιμετώπισης των 

περιγραφόμενων περιστατικών.  Αφιερώθηκε χρόνος για συζήτηση. Οι μαθητές ρωτήθηκαν 

με ποια κριτήρια έδωσαν τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν οι σκέψεις των παιδιών κινούνταν 

προς τη σωστή κατεύθυνση, επικροτήθηκαν και τονίσθηκε πως πρέπει πάντα να 

επιστρατεύουν την κριτική τους ικανότητα πριν αποφασίσουν να ενεργήσουν παρορμητικά. 

Αν ο τρόπος που πρότειναν τα ίδια δεν είναι σωστός, τους εξηγήθηκε το λάθος τους και τους 

επισημάνθηκε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.  

 

 

Δράση 4 

Επιμόρφωση μαθητών σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και στον 

διαδικτυακό εκφοβισμό 

 

Σε ώρες μαθήματος πληροφορικής, έγιναν πολλές συζητήσεις με τους μαθητές για 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-, να αναζητούν θετικές, δημιουργικές ευκαιρίες, 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. 

Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς 

Από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Σύνδεση με Σύνεση» έκδοση του Safer Internet Hellas, 

δόθηκε στους μαθητές το φυλλάδιο με τίτλο Network Etiquette: 12 χρυσοί κανόνες.  
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Ως βοηθητικό υλικό, προβλήθηκε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=bApXA1BJioI 

του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Αφού διαβάστηκαν και εξηγήθηκαν οι παραπάνω 12 κανόνες στους μαθητές, στη συνέχεια 

έγινε εποικοδομητική συζήτηση. 

 

 

Online Κουίζ για το «Netiquette» 

Σε επόμενη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα του κουίζ για το 

«Netiquette» του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο 

http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html 

Οι μαθητές αρέσανε πολύ την διαδικασία να απαντούν σε κουίζ και έτσι με δική τους 

προτροπή προς τον διδάσκοντα απαντήσανε και σε άλλα κουίζ του 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4 για τα Κινητό και το Chat. 

 

 

 

 Προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο Ιντερνετ 

Για αφόρμηση αλλά και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας 

στο διαδίκτυο, προβλήθηκαν μια σειρά από βίντεο εγκεκριμένων από το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου  

 Ασφάλεια στο Ιντερνετ με λόγια απλά: με την Αθηνά και τον 
Ερμή http://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/  

 Βάλε τέλος στην παρενόχληση! 
https://www.youtube.com/watch?v=BCjj1oXQ0KY  

 Σταμάτησε την ηλεκτρονική παρενόχληση! 
https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc  

 

 

 

Κουίζ για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παρακάτω κουίζ, σε έντυπη μορφή, από το 

SafeInternet4kids.gr : 

https://www.youtube.com/watch?v=bApXA1BJioI
http://www.saferinternet.gr/games/quiz1_etiquetteRANSWpages.html
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4
http://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BCjj1oXQ0KY
https://www.youtube.com/watch?v=iahc6BmtMXc
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Προσωπικά Δεδομένα   

Οι μαθητές κλήθηκαν να σημειώσουν στο παρακάτω έντυπο ποια δεδομένα θεωρούνται 

προσωπικά και δεν τα διαμοιραζόμαστε μέσω διαδικτύου.

 

Δημιουργία Δυσεύρετων κωδικών  

Οι μαθητές για να μάθουν να δημιουργούν δυσεύρετους κωδικούς στο διαδίκτυο, 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο
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Δράση 5 

Δημιουργία Αφισών 

Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες με συνθήματα κατά του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού και γενικά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Εκτός από τους μαθητές της ΣΤ τάξης, κρίθηκε καλό να ακούσουν και οι μαθητές της  Γ, Δ 

και Ε τάξεων. Έτσι στο μάθημα πληροφορικής κάποιο από το παραπάνω  υλικό διδάχθηκε 

και σε αυτές τις τάξεις. Οι μαθητές λοιπόν των  Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων δημιούργησαν ανά τάξη 

τη δική τους χειροποίητη αφίσα με μηνύματα για την  ασφάλεια στο διαδίκτυο, να είμαστε 

ευγενικοί και γενικά κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.  

 

 

ΣΤ τάξη Ε τάξη 
 

Δ τάξη  
 

   

Γ τάξη 

 

Κεντρική Αφίσα 

 

 

Επίσης ο κάθε μαθητής δημιούργησε για το εαυτό του μια μάσκα emoji για να την 

χρησιμοποιήσει στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η δραστηριότητα αυτή εξηγήθηκε 
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στους μαθητές ότι γίνεται για να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά της έκθεσης των 

προσώπων τους σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο. 

Στην δημιουργία των αφισών αυτών βοήθησαν οι δάσκαλοι των παραπάνω τάξεων 

αλλά και η κα. Παπαδήμα Κυριακή. 

Δράση 6 

Εκδήλωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Αφίσα για την εκδήλωση "Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου" 
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Πρόσκληση για την εκδήλωση "Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου" στο Δ.Σ. Ν. 
Πετριτσίου 

 

 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017 έγινε εκδήλωση «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» η οποία 

προάγει τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, στο οποίο όλοι μπορούμε να 

συμβάλουμε. Το σύνθημα για την χρονιά αυτή ήταν: «Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα 

καλύτερο Διαδίκτυο». 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. 

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. 

Οι ομιλητές –η κα. Γκουτουλούδη Μαρία( εκπαιδευτικός πληροφορικής), η κα. 

Δομουχτσή Φωτεινή (Υπεύθυνη Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π)- 

μίλησαν 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. Μίλησαν όμως και για κινδύνους που κρύβει η κακή χρήση του Διαδικτύου καθώς και 

για το πώς μπορεί να  γίνει Καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σε 

μαθητές και γονείς. 
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Έγινε αναφορά στις Δράσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου, της κα. 

Γκουτουλούδη και κα. Βακούφη, που γίνανε για την καταπολέμηση του σχολικού και 

διαδικτυακού εκφοβισμού (Δράση 1, Δράση 2, και Δράση 3). 
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Η κα. Μαυρίδου Μαρία με τους μαθητές της ΣΤ τάξης την παραπάνω (Δράση 1) 

ιστορία εκφοβισμού «τρέχει τρέχει ο Ορφέας» παρουσιάσανε σε θεατρικό στην εκδήλωση. 
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Η κα. Παπαδήμου Κυριακούλα και οι μαθητές όλων των τάξεων μας παρουσιάσανε 

στην εκδήλωση τις αφίσες που δημιουργήσανε ανά τάξη 
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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».  
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Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1105.  

 

 

http://users.sch.gr/goutouloudi/?p=1105

