Tο σχολείο μας συμμετέχει φέτος σε δύο Προγράμματα που αφορούν στην Ασφαλή χρήση του
διαδικτύου. Το πρώτο πρόγραμμα είναι οι «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» και το δεύτερο
πρόγραμμα το «Ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο».
Ανάμεσα στις Δράσεις του Προγράμματος «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» είναι:
➢ Η Δημιουργία κώδικα ορθής χρήσης του διαδικτύου με την εμπλοκή μαθητών της ομάδας Μικροί
Εκπαιδευτές, εκπροσώπων του Καθηγητικού Συλλόγου, εκπροσώπων του Συνδέσμου Γονέων και
εκπροσώπων του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, με στόχο να δημιουργηθεί μια πολιτική ορθής
χρήσης του διαδικτύου.
▪ Πολιτική ορθής χρήσης Διαδικτύου
➢ Ακόμη μια δράση ήταν η δημιουργία ενός ημερολογίου με
θέμα την ασφαλή και ορθή χρήση του διαδικτύου. Μέσα στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο»
έγινε
ενδοσχολικός
διαγωνισμός αφίσας και οι
καλύτερες αφίσες επιλέγησαν
για το ημερολόγιο. Οι μικροί
εκπαιδευτές
ετοίμασαν
λεζάντες για κάθε αφίσα και το
σελιδοποιήσαν. Οι μαθητές των οποίων επιλεγήκαν τα σχέδια
βραβεύτηκαν με ένα ημερολόγιο.
▪

Δείτε τι έχουν να μας πουν για τη δράση αυτή οι μαθητές.

➢ Άλλη μια δράση ήταν η δημιουργία
οδηγών ορθής χρήσης του διαδικτύου.
Οι μαθητές δημιουργήσαν ένα τρίπτυχο
για μαθητές, ένα για γονείς και ένα στην
Αγγλική γλώσσα για να ανεβεί στο
eTwinning Project “Girls in ICT”.
Τρίπτυχα: οδηγός για γονείς, οδηγός για μαθητές, οδηγός στα αγγλικά
➢ Αντιπροσωπεία των μικρών εκπαιδευτών εκπροσώπησαν το σχολείο μας στην ημερίδα
«Cybersafety Youth Panel» στις 2/2/19.

➢ Άλλη μια δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος είναι και η συμμετοχή στον Πανελλήνιο
διαγωνισμό τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί». Το φετινό θέμα του
διαγωνισμού ήταν « Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους»
και το σχολείο μας πήρε μέρος με το τραγούδι «Γιατί σιιλιάες
παιθκιά». Το τραγούδι αναφέρεται στη σωστή χρήση του
διαδικτύου και την αποφυγή του διαδικτυακού ρατσισμού.
Συντελεστές του τραγουδιού:
Τηλέμαχος Κουνέ, Γ΄5 και Βαλάντης Γεωργίου, Γ΄6
Τραγούδι (ζωντανή παρουσίαση)
Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο είναι ένα Πρόγραμμα που προσβλέπει στην εμπλοκή των μαθητών
στην εκπαίδευση άλλων ατόμων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Τα παιδιά καλούνται να
ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές και φίλους τους, καθώς επίσης τους
γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και να
δώσουν εισηγήσεις για προστασία από πιθανές προκλήσεις και κινδύνους. Για να το πετύχουν
παρουσίασαν 2 σύντομα θεατρικά.
Ανάμεσα στους στόχους του
πρώτου είναι ο εθισμός στο
διαδίκτυο και ο διαδικτυακός
εκφοβισμός.
Οι
μικροί
εκπαιδευτές με χιουμοριστικό
τρόπο προσπάθησαν να μας
δώσουν διάφορες συμβουλές.
Το δεύτερο έχει σαν θέμα τα προσωπικά δεδομένα που
δίνουμε καθημερινά, χωρίς να κατανοούμε ότι οποιοσδήποτε
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Ο μελλοντικός μας
εργοδότης, η ασφαλιστική μας εταιρεία, το τμήμα φορολογίας
κλπ.
Ανάμεσα στις Δράσεις του Προγράμματος «Ασφαλές σχολείο
στο διαδίκτυο» είναι και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό
παραγωγής σύντομου βίντεο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» - δράσεις για την
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και
μάθηση με το φιλμάκι «Απλά με ένα κλικ!» το οποίο διακρίθηκε
με το 1o Παγκύπριο Βραβείο.

Και μην ξεχνάτε: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σχετικά με ένα παιδί είναι να μη μπορέσει να αξιοποιήσει
δημιουργικά το διαδίκτυο στη ζωή του».

