Περιγραθή ηης δράζης «peer to peer education ζε θέμαηα αζθαλούς τρήζης και
καηάτρηζης ηοσ διαδικηύοσ»
Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Υπεύζπλεο Αγωγήο Υγείαο ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Β΄ Αζήλαο κε
ηελ Μνλάδα Δθεβηθήο Υγείαο ηεο Β' Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
θαη ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, δηνξγαλώζεθε θαη πινπνηήζεθε ε
δξάζε ηης εκπαίδεσζης peer to peer. Σπγθεθξηκέλα, ε δξάζε απηή αθνξνύζε ζηελ
ελεκέξωζε καζεηώλ ηεο Δ΄ θαη Ση΄ ηάμεο Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ, από καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη είραλ επηκνξθωζεί θαηά ηελ
πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά.
Απώηεξνο ζηόρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα κεηαθέξνπλ ηηο γλώζεηο
θαη εκπεηξίεο, πνπ ήδε είραλ απνθηήζεη, ηόζν από ηε δηθή ηνπο εθπαίδεπζε όζν θαη από
απηή θαζεαπηή ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζε κηθξόηεξνπο καζεηέο γεηηνληθώλ ζρνιείωλ,
αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζπλεπεηώλ θαηάρξεζήο ηνπ.
Δηδηθόηεξα, ηξεηο καζεηέο από ην 5ν Γπκλάζην Αγ. Παξαζθεπήο, κέιε ηνπ 15κεινύο
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, είραλ ηελ
επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ
θαη λα
αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο κε καζεηέο ηεο
Δ΄ θαη Ση΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ Παπάγνπ (ζύλνιν καζεηώλ 90)

1ο Δημοηικό Στολείο Νέοσ Ψστικού
θαη κε καζεηέο ηεο Ση΄ ηάμεο ηνπ 1νπ
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Νένπ Ψπρηθνύ (ζύλνιν
καζεηώλ 50). Οη καζεηέο θαη ηωλ δύν
1ο Δημοηικό Στολείο Παπάγοσ
Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ήηαλ επίζεο
ελεκεξωκέλνη, θαζώο πινπνηνύζαλ κε
ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθό ηεο πιεξνθνξηθήο 2νπ
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγ. Παξαζθεπήο
Πξνγξάκκαηα Αγωγήο Υγείαο κε
ζρεηηθό ζέκα.

2ο Δημοηικό Στολείο Αγ. Παραζκεσής

Αληίζηνηρα, ηξεηο καζεηέο από ην 2ν
Γπκλάζην Αγ. Παξαζθεπήο, επίζεο κέιε
ηνπ 15κεινύο ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ

ηνπο, πινπνίεζαλ αλάινγε δξάζε κε καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγ.
Παξαζθεπήο (ζύλνιν καζεηώλ 45). Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, νη καζεηέο ηνπ
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ελεκεξώζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζε ζέκαηα αζθαινύο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηύνπ κέζω απηήο ηεο
επηθνηλωλίαο.

6ο Δημοηικό Στολείο Αγ. Παραζκεσής

Τέινο, δύν καζεηέο από ην 1ν
Γπκλάζην Αγ. Παξαζθεπήο,
κέιε ηνπ 15κεινύο ζπκβνπιίνπ
ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αλέιαβαλ λα
επηκνξθώζνπλ καζεηέο ηεο Ση΄
ηάμεο ηνπ 6νπ Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ Αγ. Παξαζθεπήο
(ζύλνιν καζεηώλ 48). Οη
καζεηέο θαη ηωλ δύν ηκεκάηωλ
ηεο Ση΄ ηάμεο πινπνηνύζαλ κε
ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο ηνπο
θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο
πιεξνθνξηθήο
Πξνγξάκκαηα

Αγωγήο Υγείαο κε ζρεηηθό ζέκα.
Οη δξάζεηο απηέο, πνπ εθαξκόδνληαη γηα πξώηε θνξά ζε ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο Β΄
Αζήλαο, αμηνινγήζεθαλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο πνιύ ζεηηθά, θαζώο εμαζθάιηζαλ
ζπλζήθεο κάζεζεο κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηώλ όκνξεο ειηθίαο θαη ζπλαθώλ
εκπεηξηώλ.
Η peer to peer εθπαίδεπζε πινπνηήζεθε κε ηελ επζύλε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σπλεξγάηε ηνπ
ΔΚΠΑ θ. Γεωξγίνπ Κνξκά θαη ηεο Υπεύζπλεο Αγωγήο Υγείαο ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Β΄ Αζήλαο
θ. Δπαγγειίαο Σηαθαξίθα.

