
7 Φεβρουαρίου , Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου 

 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

      Το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, 

παρέχουν στα παιδιά και στους νέους επίπεδα πρόσβασης σε πληροφόρηση, πολιτισμό, 

επικοινωνία και ψυχαγωγία, που ήταν αδύνατο ακόμη και να φανταστούμε πριν 20 χρόνια. 

Όμως, μαζί με τα πολλά και τα εξαιρετικά τους οφέλη, υπάρχουν και κίνδυνοι. Ζούμε στην 

πιο επικοινωνιακή εποχή και κατά παράδοξο τρόπο η διαδικτυακή, τηλεοπτική επικοινωνία 

είναι πιο ρηχή από ποτέ. Σίγουρα το διαδίκτυο μας είναι απαραίτητο και μ 'ένα απλό κλικ 

ένας άλλος μοναδικός κόσμος απλώνεται μπροστά μας... 

Πόσο όμως έτοιμοι είμαστε να τον ανακαλύψουμε; 

Έχουμε πάντα υπόψη μας το κίνδυνο που ελλοχεύει μια απλή διαδικτυακή βόλτα στο 

Διαδίκτυο ; 

Είμαστε σε θέση ως γονείς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από κινδύνους που κρύβει ένα 

παιχνίδι τους στον υπολογιστή ; 

Γνωρίζοντας ότι αυτά τα ερωτήματα συχνά μας απασχολούν και με αφορμή την Παγκόσμια 

μέρα ασφαλούς διαδικτύου, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 5 :30 το απόγευμα διοργανώθηκε 

μια εκδήλωση ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού για την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου. Οι μαθητές της Στ΄ τάξης, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, έφτιαξαν 

ερωτηματολόγια και συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα σε ποσοστά. Γονείς και μαθητές 

απάντησαν ανώνυμα .Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκαναν οι μικροί μαθητές. Έπειτα 

έδωσαν τη σκυτάλη στον κ. Κανελλόπουλο Δημήτρη εκπαιδευτικό στο μάθημα της 

Πληροφορικής του Σχολείου μας και τον κ. Τριάντη Λουκά, Μαθηματικό – Προγραμματιστή 

, που μας ενημέρωσαν ως γνώστες για τους κινδύνους, μαθαίνοντας μας τεχνικές προστασίας 

. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και τα τρία μοναδικά βίντεο που ολοκλήρωσαν με 

προσωπικές μαρτυρίες το θέμα. Στόχος μας είναι η ενημέρωση , η πρόληψη και η 

καλλιέργεια κριτικής σκέψη ώστε να αξιοποιούμε δημιουργικά τις δυνατότητες του 

Διαδικτύου. 

http://4dim-thivas.voi.sch.gr/index.php/news/140-7-fevrouariou-imera-asfaloys-diadiktyou
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ο
 Δημοτικό Σχολείο Θήβας 

Δε φοβάμαι ...Έχω φίλους! Εσύ; 
Δε φοβάμαι …έχω φίλους, εσύ; 

(6 Μαρτίου , Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ) 

Η ουσία του bullying περικλείεται σε φράσεις που διατύπωσαν τα ίδια τα παιδιά όταν πήραν τον λόγο 

για να εξηγήσουν πώς βλέπουν τον σχολικό εκφοβισμό μέσα από τα δικά τους μάτια. 

- Το bullying δεν είναι μαγκιά. Είναι δειλοί όσοι το κάνουν, στην ουσία εκφοβίζουν τον ίδιο τους τον 

εαυτό. 

- Όσοι εκφοβίζουν, το κάνουν για να κρύψουν τα προσωπικά τους συναισθήματα. 

- Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου αλλά δεν μου αρέσει να με πειράζουν τα παιδιά γι' αυτό. 

- Τα παιδιά όταν είναι ενωμένα, δεν είναι ποτέ φοβισμένα. 

- Είμαστε όλοι ίσοι αλλά όλοι διαφορετικοί. 

- Να απομονώσουμε εκείνους που προσπαθούν να μας φοβίσουν. 
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