
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021-22 

Η Ε’ τάξη 2021-22 υλοποίησε σχολικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο 

«Κολυμπάμε με ασφάλεια στα άγνωστα νερά του διαδικτύου», σε διαδικτυακή 

συνεργασία με τους μαθητές της Ε’ τάξης του 1ου ΔΣ Ληξουρίου και υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς την κ. Κουτσιμανή Σταματία (ΠΕ06), τον κ. Αγριτέλλη Σάββα (ΠΕ86) 

από το ΔΣ Μεσοβουνίων και τον κ. Σκιαδαρέση Παντελή (ΠΕ79.01) του 1ου ΔΣ 

Ληξουρίου. 

Οι δράσεις του προγράμματος οδήγησαν σε πρωτότυπες ατομικές και ομαδικές 

δημιουργίες των παιδιών, με στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής τους 

ανθεκτικότητας απέναντι στο διαδικτυακό εκφοβισμό και την  εξοικείωσή τους με 

τρόπους αντιμετώπισης ποικίλων απειλών στο διαδίκτυο. 

 Παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα μαθητικά έργα: 

1. Ομαδικά ποιήματα με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων στα social media 

(Word file) 

2. Ατομικά λογότυπα για την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022, τα οποία 

προβλήθηκαν σε μορφή διαδικτυακής παρουσίασης ανά σχολείο-συνεργάτη και 

τέθηκαν σε διαδικτυακή ψηφοφορία από τους μαθητές -εταίρους του 

προγράμματος για την ανάδειξη των δημοφιλέστερων 3 σχεδίων της κάθε 

τάξης. Για το ΔΣ Μεσοβουνίων την πρώτη θέση έλαβε το λογότυπο της 

Κετλίνας Μποντίνι (διαφάνεια 9) και την δεύτερη και τρίτη θέση τα λογότυπα 

του Ρένου Κανάτσι (διαφάνεια 23 και διαφάνεια 10). 

(Ppt file) 

3. Βίντεο-κλιπ τραγουδιού ενάντια στο διαδικτυακό εκφοβισμό με εκτέλεση 

πρωτότυπης χορογραφίας σε μουσική από τη βιβλιοθήκη ήχων ελεύθερης 

χρήσης του YouTube. Σύλληψη χορογραφίας: Ίλντα Κανάτσι. 

Σκηνοθεσία-Επιμέλεια: Mαρία Ραυτοπούλου. Ερμηνεία: Χάρης Μαυροκέφαλος  

(mp4 files)  

4. Διαδικτυακές παρουσιάσεις με συμβουλές για την αντιμετώπιση ποικίλων 

απειλών κατά τη χρήση διαδικτυακών πηγών και εφαρμογών 

(Ppt files)  

5. Κατασκευές/εικαστικές δημιουργίες από χαρτόνι για την αποτύπωση 

συνθημάτων και motto για τη σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά (netiquette) 

(jpg files)  

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις δημιουργικές τους ιδέες και την 

προθυμία τους να εξερευνήσουν με κριτική διάθεση τον απέραντο κόσμο του 

διαδικτύου! 

 

 



Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις του προγράμματος: 

1.Κατασκευές με συνθήματα: 

   

   



2.Ποιήματα με θέμα:    «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 

Δημιουργοί:  Ρένος, Αουρέλ, Χάρης, Αλέσια 

Έχω απορίες 
θέλω τόσα πια να μάθω 

μέσα στο διαδίκτυο 
μπορώ όλα να τα ψάξω 

Πρέπει να μείνω ασφαλής 
τους χάκερ να εμποδίσω 
τις πληροφορίες μου 

με σεβασμό να αποκτήσω 
Μπήκα μέσα στο τικ τοκ  

αστεία για να δω 
Μπαν με έκανε ένας κύριος  
και έπρεπε να βγω 

Τελικά τίποτα δεν είναι απλό 
πρέπει να παραδεχτώ  

απ΄το φέισμπουκ και το βάιμπερ 
Καλό είναι να απέχω 

 

«Στο διαδίκτυο» 

Δημιουργοί:  Κατερίνα, Κετλίνα, Ίλντα, Λυδία 

Στο διαδίκτυο μη σε δω, 

να ανεβάζεις οτιδήποτε προσωπικό. 
Προσεκτικός να είσαι  

ώστε θύμα να μην είσαι. 
 

Δημιουργοί:  Άγγελος, Γεράσιμος, Γρηγόρης, Ηρόδοτος 

Στο διαδίκτυο να μπαίνεις 
Όμως μάθε και να βγαίνεις. 

Να σε βλέπει η μαμά 
μην σου πάρει τα λεφτά. 
Μάθε να το χειρίζεσαι  

και το κακό από μακριά να μυρίζεσαι. 
Όλα αυτά για το διαδίκτυο  

Το υπέροχο αυτό δίκτυο 
 

 
 
 

 
 

 



«Στα social media» 

Δημιουργός:  Μαρία  

Σαν ανοίξω τον υπολογιστή 
στα social media μπαίνω στη στιγμή 
ενοχλήσεις δέχομαι πολλές 

δεν απαντώ σε καμία από αυτές. 
 

«Report» και «block» πατάω στη στιγμή  
στους γονείς μου μιλώ  
για ό,τι έχει συμβεί  

και το πρόβλημα πια έχει λυθεί. 
 

 
3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πέμπτης (Ε΄) τάξης δημιούργησαν 

αρχείο παρουσίασης διαφανειών (ppt) με συνθήματα και αφίσες σχετικά 

με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Α. Logo Μεσοβούνια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

Β. Για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!!! 


