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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ασφαλής πλοήγηση   και Ασφάλεια στα διαδικτυακά 

παιχνίδια 

 Εξάρτηση από το διαδίκτυο 

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη χρησιμότητα 

αλλά και τους κινδύνους του διαδικτύου 

(Ευαισθητοποίηση και  ενημέρωση γονέων και μαθητών)

 να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το 

διαδίκτυο

 να ενημερωθούν για την «Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου»



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διαθεματική προσέγγιση

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Ερωτηματολόγια



 1ο Στάδιο – Προβληματισμός και ορισμός του θέματος:

 Είναι η φάση κατά την οποία μέσα από συζήτηση στην τάξη θα 

διερευνηθούν οι όποιες αντιλήψεις των νηπίων για τους κινδύνους που 

κρύβει το διαδίκτυο. (Ευαισθητοποίηση-Διερεύνηση απόψεων/γνώσεων 

των παιδιών.)

 2ο Στάδιο-Συμβουλές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

 Συμβουλές προς  γονείς και μαθητές.

 «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου».(11/2/2020 –Διανομή έντυπου υλικού με 

χρήσιμες συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης)

 Δημιουργία αφισών και εντύπων

 3ο Στάδιο-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων



Αρχικά δημιουργήσαμε το 
"ιστόγραμμα" που περιέχει τις 
προτάσεις των παιδιών με όσα 
θέλουν να μάθουν .
Με βάση λοιπόν τις προτάσεις των 
παιδιών θα γίνει ο προγραμματισμός 
των δραστηριοτήτων.



Ερωτηματολόγια στους γονείς
 Δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς για να ανιχνεύσουμε τη σχέση που έχουν τα 

παιδιά και οι γονείς με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες καθώς επίσης αν 

λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιεί το παιδί το διαδίκτυο ,το 90% δήλωσε 

καθημερινή χρήση.

 Δηλώθηκε ότι τα παιδιά συνήθως βλέπουν βιντεάκια στο YouTube ή παίζουν παιχνίδια 

online.

 Στην ερώτηση αν ασκείται γονικός έλεγχος κατά τη διάρκεια που το παιδί είναι στο 

διαδίκτυο, η συνήθης απάντηση ήταν ότι ο γονέας παραβρίσκεται στο ίδιο χώρο με το 

παιδί.

 Ζητήθηκε επίσης από τους γονείς να μας αναφέρουν αν έχουν ορίσει κανόνες για τη 

χρήση του διαδικτύου από το παιδί και οι περισσότεροι απάντησαν μόνο για τα 

χρονικά όρια που θέτουν.(τα οποία ποικίλουν από μισή έως δυο ώρες καθημερινά)

Από τη μικρή έρευνα που κάναμε και από τη συζήτηση στην «παρεούλα» με τα παιδιά, 

αντιληφθήκαμε ότι τα παιδιά δε γνωρίζουν τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο .



Τα νήπια παρακολούθησαν το video:

« Βλέπεις κάτι παράξενο ; Ζήτησε βοήθεια!»

https://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Catego

ry17&parentobjId=Page15

https://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category17&parentobjId=Page15


Γνώρισαν τα μέρη του υπολογιστή

 Τα νήπια έγραψαν σε πινακίδες τα 

μέρη του υπολογιστή και τα 

τοποθέτησαν στα σωστά σημεία.



Κατασκεύασαν μια αφίσα με τα μέρη 

του υπολογιστή



Έγραψαν το όνομά τους στον 

υπολογιστή



Βρήκαν τα γράμματα του  ονόματος τους 

στο πληκτρολόγιο



Κατασκεύασαν μια αφίσα με

κανόνες και μηνύματα για ασφαλή

πλοήγηση στο διαδίκτυο



Τι να προσέχουμε στο διαδίκτυο

Τα παιδιά συμβουλεύουν
 Ψηφιακό βιβλίο

Δημιούργησαν ένα ψηφιακό βιβλίο με συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο 

διαδίκτυο.

https://www.youtube.com/watch?v=WiB8WvqPGGY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WiB8WvqPGGY&feature=youtu.be


Δημιούργησαν την αφίσα «παίζω με 

ασφάλεια» 
Ο Τάκης ο υπολογιστάκης μας συμβουλεύει

Τα νήπια πρότειναν να την 

κολλήσουμε στο 

διάδρομο για να 

ενημερωθούν οι γονείς



«Εθισμός στο διαδίκτυο»

 Ψηφιακό βιβλίο 

Τα νήπια προβληματίστηκαν  και 

ζωγράφισαν σχετικά με τον εθισμό 

στο διαδίκτυο, στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό βιβλίο 

που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 

του σχολείου .

https://www.youtube.com/watch?v

=W2QxHv6Q6QU

https://www.youtube.com/watch?v=W2QxHv6Q6QU


Ημέρα ασφαλούς 
διαδικτύου 
Μια κατασκευή  με το μήνυμα στους 

γονείς και τα παιδιά να μην περιηγούνται 

στο διαδίκτυο τα παιδιά μόνα τους αλλά 

πάντα υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.



ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Έκθεση μαθητικών έργων στο χώρο του σχολείου

• Ανάρτηση του προγράμματος και δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας

• Κατασκευή και ανάρτηση αφισών με συμβουλές για ασφαλές διαδίκτυο

• Διανομή έντυπου υλικού στους γονείς με συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακό βιβλίο με συμβουλές, ψηφιακό βιβλίο 

για τον εθισμό στο διαδίκτυο)


