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Μόνο 
για να 
παίζω!

Εγώ και η οθόνη!

“ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ”

Μόνο 
για να 
παίζω 
τελικά?



«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
προβληματιστήκαμε , συζητήσαμε, και δώσαμε τον τίτλο:



…σίγουρα λοιπόν παίζω, αλλά. . .

Εργαζόμαστε στην τάξη . . . Φυλλάδια εργασίας, συζήτηση -
συμπεράσματα (εποπτευόμενη ), επίσκεψη ιστοσελίδων, 

ενδεικτικά
www.hnms.gr/emy/el (καιρός – ενημέρωση)

https://www.xo.gr (πληροφορίες –ενημέρωση)

www.giannitsa.gr (προγραμματισμός ,δραστηριότητες– ενημέρωση)

https://www.youtube.com (μουσική – ψυχαγωγία)

https://www.culturenow.gr/tag/paidiko-sinema
ebooks.edu.gr. (βοήθεια στη μάθηση)

Skype (επικοινωνία )

www.atticpark.com/el/video-gallery (ψυχαγωγία + μάθηση)

https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική-Βικιπαίδεια (μάθηση)

Google earth (ταξίδια + μάθηση)

συζήτηση - μηνύματα,    καταγραφή και  ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων μας (γραπτά  και εικαστικά)

http://www.hnms.gr/emy/el
https://www.xo.gr/
http://www.giannitsa.gr/
https://www.youtube.com/
https://www.culturenow.gr/tag/paidiko-sinema
http://www.atticpark.com/el/video-gallery
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική-Βικιπαίδεια


… τελικά  μπορώ πολλά!



Φτιάξαμε τη δική μας “Αφίσα”



…και μετά διαβάσαμε παραμύθια   . . . 

και   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΜΕ!



ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΜΕ ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ. . .  ΠΟΙΗΜΑ



Παίζω και Μαθαίνω . . .

αλλά ,   πρέπει ΠΑΝΤΑ

να ΠΡΟΣΕΧΩ 

Τι κάνω                         

και 

Πού πηγαίνω!



Μαθαίνω να προσέχω!

• Γνωριμία  με τους κινδύνους του Διαδικτύου

• Προβληματισμός και ανταλλαγή απόψεων 
/ιδεών

• Διατύπωση  κανόνων για τη σωστή χρήση του 
Διαδικτύου 

• Αναγνώριση  της αναγκαιότητας , αλλαγής 
στάσης και υιοθέτησης νέων συμπεριφορών 



Εργαζόμαστε στην τάξη. . . 
( ….αποδεχτούν   την ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής 

κανόνων κατά τη χρήση του Διαδικτύου)

Παρακολουθούμε σχετικά video στο διαδίκτυο.

Συζητάμε, εντοπίζουμε τον κίνδυνο,

σκεπτόμαστε πώς να τον αποφύγουμε,

φτάνουμε  στον  κανόνα. 

…. γράφουμε , ζωγραφίζουμε ,κάνουμε κόμικς, .. …….

Ενδεικτικά: 

Όταν βλέπεις κάτι παράξενο στο Διαδίκτυο

Η Κοκκινοσκουφίτσα στο Διαδίκτυο

saferinternet.gr

Τα video της Αθηνάς και του Ερμή. 

Τα video του @λφα

e safety kit

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Βλέπουμε τηλεοπτικά σποτ



«Κανόνες να τηρώ και να μαθαίνω. 
…………………………………………………….
Τότε μόνο με ασφάλεια θα διαβαίνω.»
Λέει του ποίημά μας . . .  και εμείς  φτιάχνουμε αφίσα με  κανόνες



Απαντάμε σε ειδικά quiz στο διαδίκτυο (Τ.Π.Ε.)

Διηγούμαστε σχετικά γεγονότα (που μας έχουν

συμβεί προσωπικά ή έχουμε ακούσει).

Συζητάμε τι κάναμε/ κάνανε  ,τι θα έπρεπε 

να είχαμε / είχαν κάνει.

Συζητάμε για την αλλαγή της συμπεριφοράς 

μας  προς αποφυγή παρόμοιων γεγονότων/ 

καταστάσεων στο μέλλον.

Φτιάχνομε Μνημόνιο.

Τι πρέπει να προσέχω πάντα στο Διαδίκτυο.

Δίνουμε στους γονείς μας

Ενημερωτικό Σημείωμα.

(προτεινόμενα  video,συζήτηση, συνεργασία, . . .)



Υπογράφουμε Μνημόνιο!
Φτιάχνουμε κατάλογο με τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε πάντα.

Το υπογράφουμε όλοι.

Ένα αντίγραφο του αναρτάμε  δίπλα στον υπολογιστή μας. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Να  μην  αποκαλύπτομαι τα προσωπικά μας στοιχεία σε κανέναν.
Να μην μιλάμε  πότε με αγνώστους.
Να μην παίζουμε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία μας.
Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητές μας για χάρη του Διαδικτύου.
Να είμαστε πάντα ευγενικού   στο Διαδίκτυο, όπως και στην πραγματική μας 
ζωή.
Όταν κάτι μας ανησυχεί στο Διαδίκτυο, 
να το λέμε σε έναν ενήλικα  που εμπιστευόμαστε.



Προγραμματισμός για την επόμενη 
σχολική χρονιά

Ανακαλύψαμε περισσότερα από αυτά που  περιμέναμε. . .

Είδαμε πολλά . . .

Μάθαμε τα πιο σημαντικά/ βασικά  . . .  

Προγραμματίζουμε για του χρόνου . . . 

Να μάθουμε πιο πολλά 

Να βελτιώσουμε τις εργασίες μας

Να ενημερώσουμε και  τους άλλους

παρουσιάζοντας τη δουλεία μας (συμμαθητές, γονείς, τοπική κοινότητα,…)

εμπλέκοντας και τις άλλες τάξεις

δραματοποιώντας  μια ιστορία 

γράφοντας  μια δική μας 


