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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το πρόγραμμα:Μέσα από δρατηστηριότητες ανακαλυπτικής μάθησης και  

καταστάσεις προβληματισμού   επιδιώξαμε να φέρουμε τα νήπια  σε επαφή  
με το  Διαδίκτυο και τις συνθήκες ασφαλής πλοήγησης.

Διδακτικοί Στόχοι: 
-Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και τον ρόλο τους 

στη λειτουργία του συστήματος 
-Να συνειδητοποιήσουν την κάλυψη αναγκών που προσφέρει ο υπολογιστής 
στη σχολική τους και καθημερινή πρακτική
-Να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα τη ορθής χρήσης του διαδικτύου 
-Να γνωρίσουν του κινδύνους του διαδικτύου 

Πορεία: 1. Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και γνωστικών δυσκολιών των νηπίων
2. Οργάνωση σχέδιου δράσης
3. Ενημέρωση γονιών /κηδεμόνων
4. Υλοποίηση
5. Αξιολόγηση



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 Ανιχνεύσαμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών για το θέμα.
 Εμπλέξαμε τα παιδιά  σε δραστηριότητες εξοικείωσης  με τον  

ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα μέρη του  και το internet.
 Μοιράσαμε στους γονείς ερωτηματολόγια ερευνώντας τον χρόνο,  τη 

διάρκεια και το είδος ενασχόλησης των παιδιών τους με τον υπολογιστή 
αλλά και την ενημέρωση των ίδιων των γονιών αναφορικά με τους 
κινδύνους του διαδικτύου.



είδαμε ανάλογα βιντεάκια στο youtube.



Διαδραστικό video 

Παρακολουθήσαμε  ένα διαδραστικό video από την πλατφόρμα Aesop: 
“Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις βασικές του μονάδες “
της Κυριακής Μέλλιου



Στη συνέχεια, τα παιδιά ζωγράφισαν ένα laptop και έγραψαν το 
όνομα τους





τα παιδιά έγραψαν το όνομά τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή



Η προσπάθεια των παιδιών





• Μιλήσαμε ακόμα, και για την περίεργη ταξινόμηση 
των γραμμάτων πάνω στο πληκτρολόγιο και τα 
αποτύπωσαν σε μια ζωγραφιά τους.







Σχεδίασαν μικρούς και μεγάλους υπολογιστές 
στον τομέα των μαθηματικών



• Ζωγράφισαν μέσα σε μια οθόνη το αγαπημένο 
παιχνίδι που τους αρέσει να παίζουν στο διαδίκτυο 

• ή την αγαπημένη τους παιδικής σειρά













Οι ζωγραφιές των παιδιών μας



















• Μιλήσαμε για  τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου και τα 
παιδιά ζωγράφισαν  σε δύο στήλες τα ‘Υπέρ’ και 
‘κατά΄

• Έτσι αντιλήφθηκαν, ότι πρέπει να κάνουν ασφαλή 
χρήση και όχι κατάχρηση του υπολογιστή-
διαδικτύου.









Συντάξαμε  τους κανόνες της ασφαλούς  
πλοήγησης



Κανόνες ασφαλούς πλόγησης

1. Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά μας δεδομένα

2. Δεν μιλάμε με αγνώστους

3. Δεν  παίζουμε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία μας

4. Δεν παραμελούμε τις δραστηριότητές μας για χάρη του 
διαδικτύου

5. Σεβόμαστε τους άλλους χρήστες του διαδικτύου

6. Όταν κάτι μας ανησυχήσει το λέμε σε έναν ενήλικα που 
εμπιστευόμαστε

7. Βάζουμε όρια στον χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο

8. Δεν πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο



Μάθαμε για  τα προσωπικά δεδομέναΜάθαμε για  τα προσωπικά δεδομένα

Οι 
φωτογραφίες 

μου 

Το τηλέφωνό 
μου Το όνομά μου 

Το σχολείο 
μου

Η διεύθυνσή 
μου



Διαβάσαμε για τα προσωπικά δεδομέναΔιαβάσαμε για τα προσωπικά δεδομένα,, το το 
παραμύθι:παραμύθι:

‘‘Προσωπικά Δεδομένα  με την Αθηνά και τον Προσωπικά Δεδομένα  με την Αθηνά και τον 
Ερμή΄Ερμή΄,,

Safe Internet 4kids.gr Safe Internet 4kids.gr 
httpshttps://saferinternet4kids.gr/wp://saferinternet4kids.gr/wp--

content/uploads/2018/08/BackToSchool2018COcontent/uploads/2018/08/BackToSchool2018CO
MIC.pdfMIC.pdf



Παίξαμε Παίξαμε το το puzzle puzzle 
online online 
JigsawplanetJigsawplanet : : 
““Παίζουμε Παίζουμε στο στο 
Υπολογιστή με Υπολογιστή με 
λογική και λογική και 
σύνεσησύνεση””
httpshttps://saferintern://saferintern
et4kids.gr/yliko/pet4kids.gr/yliko/p
uzzleuzzle--meme--prosoxi/prosoxi/



Στο τέλος και οι δυο τάξεις του νηπιαγωγείου καθώς 
και το τμήμα ένταξης αποτύπωσαν  όλες τις γνώσεις 
που αποκόμισαν σε μια αφίσα.



Η αφίσα  Η αφίσα  



Μέσα από το πρόγραμμα αυτό  ΄ασφάλεια στο 
διαδίκτυο΄και στο βαθμό που μπορέσαμε, εν μέσω 
Covid-19, επεξεργαστήκαμε το θέμα, τα παιδιά 
κατάλαβαν τους κινδύνους του διαδικτύου και πόσο 
προσεχτικά πρέπει να είναι, όταν το χρησιμοποιούν. 



Οι Οι νηπιαγωγοί: νηπιαγωγοί: 
Χρύσα Παπαδοπούλου

Ευαγγελία Φουντουκίδου
Καλλιόπη Δεινοπούλου 

Κωνσταντίνα Λαδιά
Μαρά Πυργιώτη



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• 1ο 2/θ Νηπιαγωγείο 
Δοξάτου Δράμας
2η Ενότητα Νηπιαγωγείων ΠΕΚΕΣ  ΑΜΘ


