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Το δημοτικό ςχολεύο Δροςιϊσ Κ.Α’ ςυμμετϋχει, από τον Σεπτϋμβρη 2014, ςτο 
διετϋσ ευρωπαώκό πρόγραμμα «Transmedia: a new narrative that involves 
communication and education towards the future classroom». Οι ςυνεργϊτεσ 
προϋρχονται από 4 ςχολεύα δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, 1 ςχολεύο 
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, 1 πανεπιςτόμιο και ϋνα παιδαγωγικό ινςτιτούτο. Το 
πρόγραμμα ϋχει ςτόχο τη χρόςη τησ τεχνολογύασ ςτη μαθηςιακό και διδακτικό 
πρϊξη χρηςιμοποιώντασ πολλαπλϋσ πλατφόρμεσ για την επύτευξη των ςτόχων. 
Επιπλϋον, ςτοχεύει ςτη χρόςη τησ τεχνολογύασ από τουσ μαθητϋσ με αςφϊλεια 
αλλϊ και ςτην ανϊπτυξη μαθηςιακού/διδακτικού υλικού τόςο για τη 
δευτεροβϊθμια όςο και για την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη.  
 
Στα πλαύςια του προγρϊμματοσ αυτού και των ςτόχων του ςχολεύου για την 
ανϊπτυξη μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών, το ςχολεύο μασ γιόρταςε τη Διεθνό 
Μϋρα Αςφαλούσ Διαδικτύου με πληθώρα δραςτηριοτότων. Οι μαθητϋσ τησ Γ’ 
τϊξησ παρακολούθηςαν 40λεπτα ςεμινϊρια για την αςφϊλεια ςτο διαδύκτυο, τα 
οπούα πρόςφερε μητϋρα του ςχολεύου μασ, καθηγότρια πληροφορικόσ. Μϋςω 
αυτών, οι μαθητϋσ πληροφορόθηκαν για τα μϋτρα που πρϋπει να παύρνουν όταν 
ενοχληθούν από κϊτι ςτο διαδύκτυο, ϋμαθαν τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ 
πρϋπει να ςυμπεριφϋρονται και γενικϊ πώσ να εύναι πιο προςεκτικού με αυτό το 
εργαλεύο.  
 
Στη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ τησ Β’ και Γ’ τϊξησ, παρακολούθηςαν ϋνα μϊθημα, που 
ετοιμϊςτηκε από τισ εκπαιδευτικούσ και τουσ εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου, 
ειδικϊ για την περύςταςη με θϋμα το ψηφιακό αποτύπωμα που αφόνουμε ςτο 
διαδύκτυο όταν ανεβϊζουμε προςωπικϊ ςτοιχεύα.  Με παιγνιώδη τρόπο, οι 
μαθητϋσ μασ αντιλόφθηκαν ότι όςο λιγότερα προςωπικϊ ςτοιχεύα αναρτούν, τόςο 
περιςςότερο αςφαλεύσ θα εύναι. 
 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ αςφαλούσ διαδικτύου, οι γονεύσ και οι μαθητϋσ 
μπορούςαν να ενημερώνονται επύ του θϋματοσ, από την πινακύδα που 
δημιουργόθηκε για το ςκοπό αυτό και τοποθετόθηκε ςτην εύςοδο του ςχολεύου. 
 

 
 
 
 
 
 
 


