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Περίληυη 

Η θαηαλόεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ “θαινύ”, ππό ηε κνξθή ησλ αμηώλ, θαη ηνπ 

δηαδηθηπαθνύ “θαθνύ”, ππό ηε κνξθή ησλ θηλδύλσλ, απνηειεί κηα πνιύπινθε 

δηαδηθαζία, ηόζν γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο όζν θαη γηα ηνλ 

επξύηεξν καζεηηθό πιεζπζκό, εμαηηίαο ησλ ζύλζεησλ θαη αθαηξεηηθώλ ελλνηώλ πνπ 

εκπεξηέρεη. Γεδνκέλεο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαηαλόεζεο ησλ ελλνηώλ, απηώλ, γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πξώηεο νκάδαο παηδηώλ, απνθαζίζηεθε ηελ πεξζηλή 

ρξνληά θαη ζηα πιαίζηα δηαγσληζκνύ ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, ε 

βησκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ ηνπ ΤΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Κσθώλ θαη Βαξήθνσλ 

Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηηο αμίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο, κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ. Έηζη, ε ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο 

επηθαιέζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε βάζνο, ελώ πιήζνο άιισλ επνηθνδνκηζηηθώλ 

ηερληθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, δεκηνπξγήζεθε παξακύζη πνπ εηθνλνγξαθήζεθε από 

καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ νπηηθνπνίεζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή, ζρεδόλ όισλ, ησλ θαζεγεηώλ. Οη 

καζεηέο, ηειηθά, θαιιηέξγεζαλ θαη αλέπηπμαλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο, 

ηδηνπνηήζεθαλ ηελ πνιύπινθε γλώζε θαη αληηιήθζεθαλ ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο αλάκεζα 

ζην θαιό θαη ζην θαθό, δηθαηνινγώληαο ην ηειεπηαίν, αιιά θαη καζαίλνληαο ηξόπνπο 

πξνζηαζίαο από απηό. 

1. Ειζαγφγή 

Γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά, “ηα παξακύζηα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε έλα ζύλζεην θιίκα 

ςπραγσγίαο σο “ιύηξσζε”, “πξνεηδνπνίεζε” θαη “πξνεηνηκαζία”, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ ζθιεξό θαη αληηθαηηθό ηνπο θνηλσληθό πεξίγπξν” 

(Αλαγλσζηόπνπινο, 2002). Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί κηα 
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πξνζνκνίσζε ηνπ θνηλσληθνύ, απηνύ, πεξίγπξνπ θαη δεη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, κε 

ηελ έληνλε ζπλύπαξμε ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ θαη ηελ αδπλακία δηεξεύλεζεο ηνπ 

δεύηεξνπ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επίδεημε θαη εθκάζεζε, από ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηώλ, απηνύ ηνπ ηόζν καγεπηηθνύ αιιά θαη ζπλάκα επηθίλδπλνπ πεξηβάιινληνο. 

Αλ ζηελ αλαγθαηόηεηα απηή, ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα ζηαηηζηηθά από έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε θαη ηελ εμαπάηεζε αλειίθσλ, ηόηε γίλεηαη 

πεξηζζόηεξν αληηιεπηή ε επηηαθηηθόηεηα ηνπ όινπ ζέκαηνο.  

Μάιηζηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο Mitchell (2000) θαη Whang et al (2003), ην πνζνζηό 

εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν έρεη εθηηκεζεί ζην 3%, ελώ ζύκθσλα κε ηελ Chou (2001),  

θηάλεη κέρξη θαη ην 25-30%. Σν πνζνζηό απηό ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηελ 

Σζίηζηθα θαη ζπλεξγάηεο (2012), πξνζεγγίδεη ην 11%, κε ην πνζνζηό ησλ εθήβσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ Οξηαθή πκπεξηθνξά Δμάξηεζεο, λα πξνζεγγίδεη ην 1,7% θαη λα 

είλαη ηδηαίηεξα πςειό, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ππό κειέηε ρώξεο. Αθόκα 

κεγαιύηεξα θαη πην αλεζπρεηηθά πνζνζηά θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζηελ 

Παλειιήληα έξεπλα ησλ Κνθθέβε, Ξαλζάθε, Φσηίνπ θαη Καλαβνύ (2010), αθνύ 

ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο “ζρεδόλ έλαο ζηνπο 6 15-ρξνλνπο (15,5%) εκθαλίδεη 

ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ” ελώ: 

“Υπεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Η/Υ θαη ηνπ ίληεξλεη θαζεκεξηλά (γηα ηνπιάρηζηνλ 3 

ώξεο ηελ εκέξα) θάλεη 1 ζηνπο 3 έθεβνπο (38,4%) κεηαμύ εθείλσλ πνπ νη γνλείο 

δε γλσξίδνπλ επαξθώο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, 1 ζηνπο 5 εθήβνπο (26,2%) 

κεηαμύ εθείλσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε από ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη 1 ζηνπο 3 (35,5%) κεηαμύ εθείλσλ πνπ δελ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα” (Κνθθέβε θ.α, 2010). 

Πέξαλ από ηα ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο ή άλσ ηεο 

επηηξεπόκελεο δηαδηθηπαθήο ρξήζεο, πεξηνξηζκέλε θαίλεηαη λα είλαη ε γλώζε ησλ 

εθήβσλ θαη παηδηώλ, ζρεηηθά κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο, όπσο απνηππώλεηαη 

κέζα από ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μάιηζηα, από πξόζθαηε έξεπλα ηνπ 

Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

Δθπαίδεπζεο (2013), πξνέθπςε όηη ην “65,1% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πηζηεύεη όηη νη 

αλήιηθνη δελ γλσξίδνπλ πνηα πξάγκαηα θαη πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη παξάλνκεο ζην 

δηαδίθηπν”, κε ην 65,6% λα πηζηεύεη όηη “νη αλήιηθνη δελ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα 

ηεο ηδησηηθόηεηαο”  (Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, 2013). Δπηπιένλ, ην 
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“83,9% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύλ όηη νη αλήιηθνη δελ κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ 

αμηόπηζηεο ζειίδεο από αλαμηόπηζηεο” (Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, 

2013), κε ην “60,1% ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα επηζεκαίλεη πσο νη αλήιηθνη δε γλσξίδνπλ 

όηη ε δηαδηθηπαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο ζηνλ θπζηθό θόζκν” 

(Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, 2013). Δάλ ζηελ έιιεηςε απηήο ηεο 

γλώζεο, ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλόο όηη από έξεπλα ζε 7 Δπξσπατθέο ρώξεο 

(Διιάδα, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Ηζιαλδία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη Ηζπαλία), ε Διιάδα 

θαη ε Ρνπκαλία απνδείρηεθε όηη έρνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά δηαδηθηπαθνύ 

εθθνβηζκνύ (Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, 2013), ηόηε θαζίζηαηαη ζαθήο 

ε επηθηλδπλόηεηα πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαδηθηπαθή ρξήζε θαη πνπ δύλαηαη λα είλαη 

αθόκα πην έληνλε γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν σο βαζηθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Έηζη θαη παξόιν πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο έξεπλα ζηνλ ελ ιόγσ 

καζεηηθό πιεζπζκό γηα ηελ δηεμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθηπαθή ηνπο ρξήζε θαη ζπκπεξηθνξά, εληνύηνηο, από κηα πξόρεηξε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ από ηνλ γεληθό πιεζπζκό, ε έιιεηςε γλώζεο αιιά θαη ε 

πηζαλόηεηα ζπκαηνπνίεζήο ηνπο, δύλαηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Γη’ απηό ηνλ 

ιόγν θαη δεδνκέλνπ ηνπ όηη ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηεο θαηεύζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο- Γηθηύσλ Ζ/Τ, παξαηεξήζεθε ε εθηελήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ σο 

επηθνηλσληαθνύ θαη ςπραγσγηθνύ εξγαιείνπ από ηα παηδηά, απνθαζίζηεθε, ε 

πινπνίεζε κηαο δεκηνπξγηθήο αιιά ζηνρεπκέλεο, σο πξνο ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε, εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γλώζεο θαη 

ηελ επίηεπμε ηεο θαηαλόεζεο ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπληζησζώλ απηνύ ηνπ 

ηόζν καγεπηηθνύ αιιά θαη ζπλάκα επηθίλδπλνπ δηαδηθηπαθνύ θόζκνπ. 

2. Σηότοι 

Ζ παξέκβαζε απηή, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κεηά από παλειιαδηθό θάιεζκα ηνπ 

Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ γηα ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζρνιείσλ, ηόζν σο 

Πξεζβεπηέο Αζθαιείαο ζηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, όζν θαη σο 

δηαγσληδόκελνη ζηνλ Γηαγσληζκό Γεκηνπξγηθνύ t-shirt, είρε κηα εθηελή ζηνρνζεζία, ε 

νπνία αλαζεσξήζεθε θαη επεθηάζεθε ζε πνηθίινπο γλσζηηθνύο ηνκείο. Έηζη θαη ελώ, 

αξρηθά, νη αξρηθνί ζηόρνη ήηαλ: 
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 Ζ δεκηνπξγία παξαδνηέαο πξσηόηππεο δεκηνπξγίαο γηα ηνλ 

δηαγσληζκό 

 Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο 

 Ζ βησκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ θαη θαηαλόεζε, από πιεπξάο 

ηνπο, ησλ δηαδηθηπαθώλ θηλδύλσλ 

 Ζ θαηαλόεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ 

 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

 Ζ ελίζρπζε ηεο απηαμίαο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε Παλειιήλην Γηαγσληζκό 

,ζηε ζπλέρεηα θαη κεηά ην πέξαο ησλ ηξηώλ πξώησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ κε 

ηα παηδηά, νη ζηόρνη αλαζεσξήζεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ, ελώ ην πξόγξακκα 

ζρεδηάζηεθε κε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα. 

Σειηθά, ε ζηνρνζεζία ηεο παξέκβαζεο πεξηειάκβαλε: 

1) Σε δεκηνπξγία παξαδνηέαο πξσηόηππεο δεκηνπξγίαο γηα ηνλ 

δηαγσληζκό θαη παξακπζηνύ 

2) Σελ θαηαλόεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ αμηώλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ραξαθηήξσλ πνπ λα πξεζβεύνπλ ηηο ελ ιόγσ αμίεο 

3) Σελ αλζξσπνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηελ δηεξεύλεζε ηξόπσλ πνπ 

δύλαηαη λα εμαπαηεζνύλ εληόο ηνπ δηαδηθηπαθνύ θόζκνπ 

4) Σελ θαηαλόεζε ησλ αηηηώλ ησλ θαθώλ θαη ε δηθαηνιόγεζε απηώλ 

5) Σελ θαηαλόεζε ηξόπσλ πξνζηαζίαο από ηελ εμαπάηεζε θαη ηνπο 

δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο 

6) Σελ θαηαλόεζε ηεο αμίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

7) Σελ βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο ελεξγήο εκπινθήο ηνπο κε ηελ 

πξνζσπνπνίεζε αλώηεξσλ αμηώλ 

8) Σελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη θαληαζίαο 
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9) Σελ έθθξαζε κέζσ ηεο ζεαηξηθήο θαη θαιιηηερληθήο αγσγήο 

10) Σελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο 

11) Σελ γελίθεπζε ησλ ππό αλάπηπμε ή ππό θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

12) Σελ ζπλεξγαζία θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηνπ 

νκαδηθνύ πλεύκαηνο 

13) Σελ αλεύξεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ αηνκηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαη 

14) Σελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο απηαμίαο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ 

καζεηώλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε Παλειιήλην Γηαγσληζκό. 

3. Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ κεηά ηηο πξώηεο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο καζεηέο, νπόηε θαη δηεξεπλήζεθαλ θαη εληνπίζηεθαλ νη 

πξνβιεκαηηζκνί ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ε γλώζε ηνπο πάλσ ζην δηαδίθηπν 

θαη ηνπο δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο, απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε κηαο παξέκβαζεο πνπ 

ζα είρε σο ηειηθό παξαδνηέν, έλα παξακύζη θαη κηα δεκηνπξγία γηα ηνλ δηαγσληζκό 

“Γεκηνπξγηθνύ t-shirt” ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ. Ζ παξέκβαζε 

απηή, ε νπνία είρε ρξνληθή δηάξθεηα δπν κήλεο, ζρεδηάζηεθε κε ηξόπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ξπζκνύο κάζεζεο ησλ παηδηώλ, λα εκπιέθεη ηελ ήδε 

δηδαρζείζα νξνινγία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη λα 

δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε όινπ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ. 

Έηζη θαη ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο ζην Γ’ Σκήκα ηεο “Πιεξνθνξηθήο- 

Γηθηύσλ Ζ/Τ”, πνπ αθνξνύζαλ ην δηαδίθηπν θαη ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλσλ, 

απνδόζεθαλ, αξρηθά, ζηνπο καζεηέο, ηα νλόκαηα ησλ εξώσλ ηνπ παξακπζηνύ ηα 

νπνία αληηπξνζώπεπαλ θάπνηα αμία ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη δηαδηθηπαθνύ θόζκνπ. 

Αθνύ ηα νλόκαηα απηά γξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα, πξαγκαηνπνηήζεθε, ελ ζπλερεία, ε 

ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ησλ ηδεώλ (Brainstorming), θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά, 

δηαηύπσλαλ ιέμεηο θαη λνήκαηα, πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο, ζπλδένληαλ κε ηελ θάζε 

ππό κειέηε αμία θαη είηε ηελ πξνζδηόξηδαλ, είηε ηελ επεμεγνύζαλ. ηε ζπλέρεηα, έλαο 
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καζεηήο, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη ηνλ ξόιν ηνπ “γξακκαηέα”, αληέγξαθε ην 

πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα ζε ραξηί θαη αξγόηεξα ζηνλ ππνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά, ε κεηάβαζε ζην επόκελν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο, πνπ ήηαλ 

ε αλζξσπνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ε ηαύηηζε κε απηνύο. 

ην ζηάδην, απηό, πνπ ήηαλ θαη ην ζεκαληηθόηεξν ηεο όιεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ην όλνκα ηνπ θάζε ραξαθηήξα γξαθόηαλ ζηνλ πίλαθα, καδί κε όιεο ηηο 

έλλνηεο πνπ είραλ πξνθύςεη από ηελ πξνεγεζείζα ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ησλ ηδεώλ 

θαη ην ραξαθηήξηδαλ. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινύληαλ λα κπνπλ ζηνλ ξόιν ηνπ 

ραξαθηήξα θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο πηζαλέο θηλήζεηο ηνπ ζηελ δηαδηθηπαθή δσή θαη ηα 

πηζηεύσ ηνπ, ηα νπνία θαη έπξεπε λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ αμία πνπ ν ήξσαο 

πξέζβεπε. Γηα παξάδεηγκα, θαη ιακβάλνληαο ηελ κηα εθ ησλ δηαθόξσλ αμηώλ πνπ 

κειεηήζεθαλ θαη ήηαλ απηή ηεο Διεπζεξίαο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη λα απηελεξγήζνπλ κε βάζε ηελ ελ ιόγσ αμία θαη ηηο έλλνηεο πνπ είραλ, ήδε, 

θαηαγξάςεη, πξνζδηνξίδνληαο ηελ, νπόηε θαη λα πεξηγξάςνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ζε ηη 

πηζηεύεη  ε Διεπζεξία σο άηνκν, πνηα είλαη ε γλώκε ηεο γηα ην δίπνιν ηνπ θαινύ θαη 

ηνπ θαθνύ θαη ηη πεξηκέλεη από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο γύξσ ηεο.  

 

Εικόνα 1: Η Ελευκερία και τα πιςτεφω τθσ 
(ηωγραφικι από τθν μακιτρια Θωμά Ε.) 

ε απηή ηελ δηεξεύλεζε, ν ξόινο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ εληζρπηηθόο, θαζώο είρε σο 

ζηόρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαθαιύςνπλ κόλα ηνπο ηηο αμίεο, θαηεπζύλνληάο ηα 

ή δεηώληαο ηελ εκπινθή θαη ησλ ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, όπνπ θξηλόηαλ 

απαξαίηεην. Όηαλ ν ξόινο ηνπ θάζε ήξσα γηλόηαλ, ηειηθά, ζαθήο, ηα παηδηά 

θαινύληαλ λα δηεξεπλήζνπλ, λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο ν ήξσαο ζα κπνξνύζε λα εμαπαηεζεί θαη λα αλαθαιέζεη ηα πηζηεύσ ηνπ. 

Έηζη θαη όζνλ αθνξά ηελ Διεπζεξία, ν ιόγνο αλάθιεζεο ησλ πηζηεύσ ελέπηπηε ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ “νη άλζξσπνη, δελ ζεβόληνπζαλ ην δηθαίσκα απηό θαη 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ιόγν γηα εθθνβηζκό”. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θαθό 

ππεξηεξνύζε ζε ζρέζε κε ην θαιό, νπόηε θαη ν ραξαθηήξαο έκελε λα δηεξσηάηαη ηνλ 

ιόγν πνπ ζπκβαίλεη απηό. 

 

Εικόνα 2: Ο λόγοσ ανακεώρθςθσ των πιςτεφω τθσ Ελευκερίασ… 
(ηωγραφικι από τθ μακιτρια Θωμά Ε.) 

Αθνύ όιεο νη ηζηνξίεο ησλ εξώσλ κειεηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, έθηαζε ε ώξα, νη 

καζεηέο λα απαληήζνπλ ην γηαηί ζπκβαίλεη ην θάζε θαθό, μεθηλώληαο από ηελ 

παξαδνρή όηη θάζε άλζξσπνο γελλήζεθε έρνληαο κέζα ηνπ ην θαιό. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό, δύν λένη ραξαθηήξεο, κε ζπκβνιηθά νλόκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ήηαλ 

απηνί ηνπ Νηθεθόξνπ θαη ηεο Εσήο. Οη καζεηέο, ινηπόλ, κε ηελ αλαγθαία, ζε απηή 

ηελ θάζε, παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ, εληόπηζαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, δύν από 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο πνπ ήηαλ ε κίκεζε ιάζνο ζπκπεξηθνξώλ θαη πξνηύπσλ 

θαη ε ζπκβνιή ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ ζηε δηακόξθσζε αξλεηηθώλ 

δηαδηθηπαθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ελεκεξώλνληαο, κέζα από ηνπο ξόινπο ηνπ Νηθεθόξνπ 

θαη ηεο Εσήο, ηνπο ππόινηπνπο ήξσεο γηα απηό θαη πξνζπαζώληαο, παξάιιεια, λα 

δηθαηνινγήζνπλ θαη λα επηδείμνπλ ην θαθό. 

 

Εικόνα 3: Ο ρόλοσ του Νικθφόρου και τθσ Ζωισ ςτθν ενθμζρωςθ των παιδιών 
(ηωγραφικι από τθ μακιτρια Θωμά Ε.) 
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αλ ηειηθό ζπκπέξαζκα όιεο ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο θαηέιεμαλ όηη είλαη 

“δηθαίσκα καο λα δνύκε ην θαθό αιιά θαη ππνρξέσζή καο λα πξνζηαηεπηνύκε από 

απηό”, ζέηνληαο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξσηόηππεο 

δεκηνπξγίαο πνπ ζηάιζεθε, ηειηθά, ζηνλ Γηαγσληζκό αιιά θαη γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ 

παξακπζηνύ.  

 

Εικόνα 4: Η τελικι δθμιουργία για τον Διαγωνιςμό Δθμιουργικοφ t-shirt 
(ηωγραφικι από τθ μακιτρια Θωμά Ε.) 

Έηζη θαη όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, ε εθπαηδεπηηθόο, ιακβάλνληαο όια ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηόηε θάζεσλ θαη δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο δπζθνιίαο 

ρξήζεο ηεο ξίκαο από θσθνύο αιιά θαη βαξήθννπο καζεηέο, έγξαςε ηελ ηζηνξία, ε 

νπνία θαη δόζεθε ζηα παηδηά, ιακβάλνληαο κεγάιε απνδνρή. ηε ζπλέρεηα θαη πιένλ 

κε ηελ ζπκκεηνρή ζρεδόλ όισλ ησλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, θάζε 

παξάγξαθνο ηεο ηζηνξίαο παξνπζηαδόηαλ ζηα ππόινηπα παηδηά, θαιώληαο ηα, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ζεαηξηθά θαη κε αθξίβεηα ηνπο ξόινπο θαη εμεγώληαο ηνπο, 

παξάιιεια, ηε ζεκαζία ηνπο. Βαζηθό κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθνύ, πνπ πιένλ είρε ηνλ 

ξόιν ηεο ζπληνλίζηξηαο, ήηαλ ε όζν ην δπλαηόλ πηζηόηεξε απνηύπσζε ηεο έθθξαζεο 

αιιά θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ εξώσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εηθνλνγξάθεζή 

ηνπο θαη γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπο από δηαθνξεηηθέο, ειηθηαθά, νκάδεο καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ.  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν σο γλσζηηθό εξγαιείν, γηα ηελ 

αλίρλεπζε εηθόλσλ γηα όξνπο πνπ ηα παηδηά δελ γλώξηδαλ, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζεαηξηθά ζθεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ θαη καζεηώλ θαη 

καζεηώλ, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε άγλσζησλ ελλνηώλ. Φσηνγξαθίεο ειήθζεζαλ 

γηα ηελ απνηύπσζε ηεο έθθξαζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο από ηελ καζήηξηα-
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δσγξάθν, ελώ παηρλίδηα ξόισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, ζε κεγάιν βαζκό, κε 

ζηόρν ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, από ηελ πιεπξά ησλ παηδηώλ, ηελ αύμεζε ηεο 

θνηλσληθόηεηαο, ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ επίηεπμε 

θνηλσληθνγλσζηηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Σειηθά ην παξακύζη εηθνλνγξαθήζεθε, ελώ 

επηπιένλ ςεθηαθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο ηεο 

θαηεύζπλζεο Πιεξνθνξηθήο-Γηθηύσλ Ζ/Τ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ εηθόλσλ. 

4. Αποηελέζμαηα- προηάζεις 

Ωο απνηέιεζκα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, νη ηεζέληεο ζηόρνη επεηεύρζεζαλ ζε κεγάιν 

βαζκό, ελώ ηδηαίηεξε θάλεθε λα είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο δεκηνπξγίαο 

παξακπζηνύ, ζηελ θαηαλόεζε, δύζθνισλ θαη δπζλόεησλ, γηα ηα παηδηά, αμηώλ θαη 

ζπλαπηώλ θηλδύλσλ. Σειηθά απηόο ν ηόζν όκνξθνο θαη ζπλάκα επηθίλδπλνο θόζκνο 

μεδηπιώζεθε θαη απνθαιύθζεθε ζηα κάηηα ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη θαη αληηιήθζεζαλ 

ηελ ύπαξμε ηνπ δίπνινπ ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ, αιιά θαη ηελ δύλακε ηεο γλώζεο 

ζηελ δηάθξηζε θαη θαηαλόεζε απηνύ. 

 Πέξαλ ηεο θαηαλόεζεο ηνπ δίπνινπ αιιά θαη ησλ αμηώλ, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε 

θαηαλόεζε, από πιεπξάο ηνπο, ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο, 

γεγνλόο πνπ θάλεθε από ηελ αιιαγή ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 

θνηλσληθά δίθηπα. Ζ γελίθεπζε ησλ θαηαθηεζέλησλ, από ηε δηαδηθαζία γλώζεσλ, 

θάλεθε λα γίλεηαη κε επθνιία ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη ηελ 

επηηπρία ηεο παξέκβαζεο, ελώ ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ζε όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, επέδεημε ηελ αλαγθαηόηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ζηνλ ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ γηα θαηάθηεζε 

ζύλζεηεο θαη δπζλόεηεο νξνινγίαο. 

Δπηπιένλ θαη δεδνκέλνπ ηνπ όηη νη αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ιόγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηνπ έξγνπ γηα 

ηελ δεκηνπξγία παξαδνηένπ, πνπ λα εκπιέθεη, κέζσ ηεο ελεξγήο θαη βησκαηηθήο 

εκπινθήο πεξηζζνηέξσλ καζεηώλ, κηα κεγαιύηεξε νκάδα θηλδύλσλ, αιιά θαη λα 

απεπζύλεηαη θαη ζε κηα κεγαιύηεξε γθάκα αλαγλσζηώλ. Έηζη θαη κέζσ κηαο 

ζπλνιηθόηεξεο θαη πην εκπεξηζηαησκέλεο εηθόλαο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, ζα 

κπνξέζνπλ λα αλαδεηρζνύλ, ζε κεγαιύηεξν βαζκό, ηα νθέιε ηεο θαη ε πξνζηηζέκελή 

ηεο αμία, ελώ κέζσ ηεο έθδνζεο ηνπ παξακπζηνύ θαη ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ, ζα 
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κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαρξνληθή αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ 

παξαδνηένπ εληύπνπ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ. 

Σέινο, θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ όια ηα πξναλαθεξζέληα αιιά θαη λα ζρεδηαζηνύλ 

θαη λα πινπνηεζνύλ παξόκνηεο δξάζεηο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζπλεξγαζία θαη ε 

ζύκπλνηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ίδησλ ή παξόκνησλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ νκαδηθή 

θαζνδήγεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη ηελ, από θνηλνύ, αθύπληζε, 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε όισλ ησλ παηδηώλ. Απηό ζπλέβε θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο λα νθείινπλ λα δνζνύλ ζε όινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο θαη θπξίσο ζηελ θα Αξκεληάθνπ Αγάπε-Μαξία. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξε κλεία θαη επραξηζηίεο νθείινπλ λα δνζνύλ ζηελ Γηεπζύληξηα ηνπ 

ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Κσθώλ θαη Βαξεθόσλ Αγίαο Παξαζθεπήο, θα Υατθάιε Μαξία, 

θαζώο, ρσξίο ηελ ζπκβνιή θαη ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημή ηεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

παξέκβαζε δελ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί. 

Ζ ζύκπλνηα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην όξακα ησλ 

δηεπζπληώλ, δύλαηαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ 

κηθξώλ θαη κεγάισλ καζεηώλ, κέζα από δξάζεηο πνπ λα ζέβνληαη, λα ζηνρεύνπλ θαη 

λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηώλ, αιιά θαη λα αμηνπνηνύλ θαη λα 

αλαδεηθλύνπλ, ζην κέγηζην, ηηο δπλαηόηεηεο θαη επηζπκίεο ηνπο.  

Μόλν ηόηε ην δίπνιν ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ,  ζα κπνξέζεη λα απνθαιπθζεί θαη λα 

αλαδεηρζεί ζηελ δηαδηθηπαθή θαη πξαγκαηηθή δσή… 

κόλν ηόηε νη καζεηέο, ζα κπνξέζνπλ, πιένλ, ππεύζπλα,  λα απελνρνπνηήζνπλ ην 

θαθό, θαηαιαβαίλνληαο ηηο ξίδεο ηνπ δηθνύ ηνπο ζθνηαδηνύ… 

θαη κόλν ηόηε ζα κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ ζπλεηδεηά θαη κε πεξηζζόηεξν ζζέλνο, 

έλαλ δξόκν θαη έλαλ θόζκν πεξηζζόηεξν θσηεηλό θαη ιακπεξό… 

 



   
11 

5. Βιβλιογραθία 

Αλαγλσζηόπνπινο, Β.Γ. (2002). Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ. Αζήλα: Δθδόζεηο 

Καζηαληώηε 

Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ (2013). Άγλνηα ησλ θαλόλσλ νξζήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην Γηαδίθηπν από ηνπο αλειίθνπο. Δ-Newsletter, 3, 2-4  

Κνθθέβε, A., Ξαλζάθε, M., Φσηίνπ, A. & Καλαβνύ, E. (2010). Φξήζε Η/Υ θαη 

ίληεξλεη από ηνπο εθήβνπο. Αλαθηήζεθε από: 

http://www.epipsi.gr/pdf/2011/08_HBSC_2010_EPIPSI_2012.pdf 

Σζίηζηθα, Α., Σδαβέια, Δ., Μαπξνκάηε, Φ. & EU NET ADB Consortium (2012). 

Γηαδίθηπν θαη Σπκπεξηθνξέο Δμάξηεζεο: Μειέηε ζε Δπξσπαίνπο Δθήβνπο. 

Αλαθηήζεθε από: http://www.eunetadb.eu/files/docs/FinalResearchInternet-

GR.pdf 

Chou (2001) . Internet heavy use and addiction among Taiwanese college students: an 

online interview. Cyber Psychology & Behavior, 4, 573–85 

Mitchell (2000). Internet addiction: genuine diagnosis or not? The Lancet, 355 (9204), 

632  

Whang LS, Lee S &Chang G. (2003). Internet over-users’ psychological profiles: a 

behavior sampling analysis on internet addiction. Cyber Psychology & 

Behavior, 6, 143–50 

 

 


