Το Διαδίκτυο μέσα από
μάτια των μαθητών του
δημοτικού
σχολείου
Ταξιαρχών
Αναζήτηση
πληροφοριών,
επικοινωνία,
αγορές,
ψυχαγωγία κι όχι μόνο. Όλα αυτά μπορούν να
συμπεριληφθούν μέσα σε μια λέξη. Αυτή του
Διαδικτύου. Ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται
καθημερινά από παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Η έρευνα του «Ευρωβαρόμετρο» δείχνει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο πολλές φορές την ημέρα, ενώ η χρήση του Διαδικτύου
και των κινητών τηλεφώνων είναι σχεδόν αυτονόητη για την ευρωπαϊκή νεολαία. Σε
γενικές γραμμές, οι νέοι γνωρίζουν τις προκλήσεις όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο,
ωστόσο, όταν αντιμετωπίσουν πρόβλημα, οι ανήλικοι απευθύνονται στους
μεγαλύτερους μόνο ως τελευταία λύση.
Το γεγονός αυτό καθώς και το μεγάλο
πλήθος των νέων που έχει πέσει θύμα
εκφοβισμού, εκβιασμού, παραπλάνησης,
αποτέλεσε και τον βασικό λόγο για την
διοργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης
που διοργανώθηκε στο δημοτικό σχολείο
Ταξιαρχών με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα
ασφαλούς
πλοήγησης
στο
διαδίκτυο.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο η Δευτέρα
τάξη του σχολείου που υλοποιεί σχετικό πρόγραμμα στην Ευέλικτη Ζώνη, με την
καθοδήγηση του δασκάλου της τάξης κ. Β. Γεωργολόπουλου παρουσίασε δύο
θεατρικά σε διασκευή από το βιβλίο του Γιώργου Κορμά και της Βερόνικας Σαμαρά
«Η φάρμα του διαδικτύου». Με τον τρόπο τους οι μικροί μαθητές ενημέρωσαν τους
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου αλλά και
τους γονείς τους που παρακολούθησαν την
εκδήλωση και τους προβλημάτισαν για
τους κινδύνους που εν αγνοία τους
διατρέχουν σερφάροντας στον αχανή
κόσμο του διαδικτύου χωρίς εποπτεία και
γνώση.
Με τα θεατρικά δρώμενα, την προβολή
σχετικών βίντεο από την ιστοσελίδα του
eSafety και περισσότερο με τη διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε ευελπιστούμε

πως κατορθώσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό να κάνουμε τους μαθητές μας σωστούς
και συνειδητούς χρήστες του διαδικτύου.
Επισημαίνεται ότι το σχολείο κατέχει ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας. Έχει
πιστοποιηθεί με ασημένια διάκριση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eSafety label και
ανήκει στα 16 σχολεία σε όλη την Ελλάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που
κατέχουν τη διάκριση αυτή. Επόμενος στόχος η χρυσή διάκριση.

