
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥO: “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” 
 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗς 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π.Ε. Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

35ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

2016 – 2017 

Εύη  Μαυρογιαννάκη   Π.Ε. 

Ιερωνυμάκης  Αντώνιος  Δ/ντης  

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) 

• Η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

καθιστά αναγκαία την ένταξη του Πληροφορικού Γραμματισμού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να γίνει εφικτή η ορθή και 

αποτελεσματική  χρήση της τεχνολογίας από μικρή ηλικία. 

• Ένας από τους βασικούς άξονες της ένταξης της διδασκαλίας των ΤΠΕ στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παράλληλα 

με  την ανάπτυξη της κριτικής υπολογιστικής σκέψης των μαθητών, είναι η 

ενημέρωση των μαθητών για τις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης 

διαδικτύου. 

 

 



ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

• Στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. προβλήθηκε  ένα βίντεο σε όλες τις τάξεις του δημοτικού που 

εξιστορεί τη συνομιλία ενός ανήλικου μαθητή με κάποιον άγνωστο χρησιμοποιώντας μια 

πλατφόρμα αποστολής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) 

• Μετά από την ψηφιακή ‘κουβέντα’ τους ο άγνωστος ο οποίος προσποιείται πως είναι 18 ετών 

κανονίζει ραντεβου με το μαθητή σε μια καφετέρια 

• Όταν συναντιούνται ο ανήλικος άντικρύζει με έκπληξη έναν μεσόκοπο άντρα  

 

 

 

Screenshots από το video που παρακολούθησαν οι μαθητές 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Μετά από την προβολή του video οι μαθητές ρωτήθηκαν για το αν κατανόησαν την ιστορία 

που είδαν 

• Οι απαντήσεις των μαθητών φανέρωσαν πως έγινε πλήρως αντιληπτό  το περιεχόμενό 

της 

• Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απεικονίσουν αυτό που είχαν παρακολουθήσει 

• Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο  σχολείο δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής 

και έτσι οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες στους υπολογιστές που βρίσκονται σπίτια τους 

• Οι τρόποι απεικόνισης των εργασιών είχαν διάφορες μορφές: 

• Ζωγραφική σε χαρτί 

• Καταγραφή σεναρίων 

• Δημιουργία Cartoon 

• Προγραμματισμός σε Scratch 

• Παράσταση με το Eshadow 
 

  



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CARTOON ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CARTOON ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ SCRATCH ΑΠΟ 
ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 



ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ESHADOW ΑΠΟ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  


