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Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν
‘Έληνλν ελδηαθέξνλ, ζπρλή ή θαη ζπλερήο ελαζρόιεζε, πινύζηεο εκπεηξίεο

ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν.

Αλάγθε ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ:

•ελεκέξσζε-επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ

•βησκαηηθή ελαζρόιεζε καζεηώλ θαη γνλέσλ: αζθαιήο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ, ηξό

πνη θαη πξαθηηθέο πξόιεςεο θηλδύλσλ ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη άιια

ζρεηηθά θαηλόκελα.

Ο ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ,

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεκαληηθά ώζηε λα επηηεπρζεί αιιαγή

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη πξνζηαζία από ηνπο θηλδύλνπο

ηνπ δηαδηθηύνπ.



Βαζηθνί ζηόρνη

Γλώζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν.

Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.

Δπλαηόηεηεο γηα επηινγή πνηνηηθνύ θαη θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ.

 Θεηηθή ζηάζε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ

λα απνιακβάλνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ν ςεθηαθόο θόζκνο.

 Πξόιεςε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ελαζρόιεζε κε ην

δηαδίθηπν (εζηζκόο, online games, cyberbullying, επαθέο κε αγλώζηνπο θ. ά).



Κεληξηθνί άμνλεο ηνπ Γηθηύνπ:

 Μέζα Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο

 Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα

 Αζθάιεηα ζηε Δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία θαη ηα Δηαδηθηπαθά παηρλίδηα

 Εμάξηεζε από ην Δηαδίθηπν

 Δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο

 Επηκόξθσζε γνλέσλ ζε ζέκαηα αζθαινύο ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ

 Αζθαιήο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο

Γηαπεξηθεξεηαθό Θεκαηηθό Γίθηπν «Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν»



Αλίρλεπζε αλαπαξαζηάζεσλ ησλ λεπίσλ:

Ταπηόηεηα δηαδηθηύνπ

Σεκεία ύπαξμεο ηνπ δηαδηθηύνπ

Αλαγθαηόηεηα – ζεκαζία δηαδηθηύνπ

Σθνπόο ρξήζεο – ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηύνπ

Επίπεδν γλώζεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν

Πξνζσπηθή επαθή, ζρέζε κε ην δηαδίθηπν

Δξσηήκαηα αλίρλεπζεο

• Τη είλαη ην δηαδίθηπν - internet;

• Πνύ βξίζθνπκε ην δηαδίθηπν;

• Φξεηαδόκαζηε ην δηαδίθηπν; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;

• Τη ππάξρεη, ηη βξίζθνπκε ζην δηαδίθηπν;

• Είλαη αζθαιέο ην δηαδίθηπν; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί; Τη θηλδύλνπο έρεη;

• Ο εαπηόο κνπ όηαλ ρξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν.

\



Μεζνδνινγία έξεπλαο (πνηνηηθή πξνζέγγηζε)

α) θαηαγξαθή αθεγήζεσλ: δηήγεζε, αθήγεζε εκπεηξηώλ θαη βησκάησλ,

πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ, ζπδεηήζεηο πνπ απαηηνύλ

ζηνηρεηώδε επηρεηξεκαηνινγία, εμήγεζε ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο καο,

ρξήζε εηδηθνύ ιεμηινγίνπ, ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο πνπ εκπινπηίδνπλ θαη

βειηηώλνπλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν.

β) ηρλνγξάθεκα: απνηύπσζε ησλ θαηαγξαθώλ κε δσγξαθηθή απεηθόληζε.

γ) δξάζεηο: ζρεδηαζκόο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε βάζεη ησλ αθεγήζεσλ θαη ηεο

εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ησλ παηδηώλ κε γλώκνλα ηε βησκαηηθή κάζεζε

θαη ζπλεξγαζία.



Δξώηεκα 1ν:Τη είλαη ην δηαδίθηπν - internet;

Αλαθνξά ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

•«Δίλαη θάηη πνπ απνζεθεύνπλ θσηνγξαθίεο/...κεηά λα θαηεβάδεηο

θσηνγξαθίεο γηα ηελ νζόλε...» (δηακνηξαζκόο αξρείσλ)

•«Δίλαη θάηη πνπ άκα ζέιεηο λα δεηο, θάηη πνπ έρεη ζπκβεί, παηάο θαη ην

βιέπεηο από ην δηαδίθηπν.../ζέινπκε λα δνύκε θάηη από θνληά θαη ην

βιέπνπκε ζην θηλεηό (2)» (εηδήζεηο –πιεξνθόξεζε)

•«Απηό πνπ βιέπνπκε παηδηθά (7)/ λα παίμεηο βίληεν (2)/ πνπ παίδεηο

παηρλίδηα θαη βιέπεηο έξγα (2)» (ςπραγσγία)

•«..Να γξάςεηο (3), λα βγάιεηο θσηνηππίεο/ ε κακά θαη ν κπακπάο έρνπλ ην

ίληεξλεη γηα λα βιέπνπλ δνπιεηέο» (δηεθπεξαίσζε εξγαζηώλ)



Αλαθνξά ζε ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκό

Δίλαη έλαο ππνινγηζηήο (9) / ...ην ίληεξλεη είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Η/Υ ηνπ

κπακπά κνπ...

Δίλαη ε ηειεόξαζε  (4)

Δίλαη ξνύηεξ (4)

 Δίλαη ζην tablet

Δίλαη ζην θηλεηό ηεο κακάο θαη ηνπ κπακπά.

Βάδνπκε θάκεξεο κε ηνλ ππνινγηζηή γηα λα βιέπνπκε θιέθηεο.

Δίλαη θάηη πνπ κεηαδίδεηαη από ηα θαιώδηα ηεο ΓΔΗ θαη κπαίλεη ζην ζπίηη καο

ζηηο ζπζθεπέο.

Τν ίληεξλεη είλαη έλαο ζηαζκόο πνπ δίλεη ξεύκα ζηνλ ππνινγηζηή κε 1 θαιώδην.

Έρεη θνπηάθηα πνπ έρνπλ όια ηα γξάκκαηα, κνηάδεη κε θαζεηίλα γθξη.



Τη είλαη ην δηαδίθηπν-internet;



Τη είλαη ην δηαδίθηπν-internet;



Δξώηεκα 2ν:Πνύ βξίζθνπκε ην δηαδίθηπν;

•Σην ηάκπιεη (3)

•Σηνλ  ππνινγηζηή (10)

•Σην θηλεηό (4)

•Σηε ΓΔΗ (3)

•Σηελ εηαηξεία (1)

•Σηελ ηειεόξαζε(3)

•Σε ζηαζκό

•Σην καγαδί πνπ πνπιάεη ειεθηξνληθά, ζηα public(2)

• Σπλδέεηαη κε θαιώδην, ηα θνξηίδνπκε κε πξίδα, κόιηο βγάινπκε ην θαιώδην 

μεθνξηίδεηαη ν ππνινγηζηήο

•Αδπλακία απάληεζεο: Δίλαη έλα απηνθίλεην πνπ έζπαζε ηηο ξόδεο θαη ήξζε ν γ

εξαλόο λα ην πάξεη

•Δελ μέξσ(2)



Πνύ βξίζθνπκε ην δηαδίθηπν;



Πνύ βξίζθνπκε ην δηαδίθηπν;



Δξώηεκα 3ν:Φξεηαδόκαζηε ην δηαδίθηπν; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;
Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ απάληεζε ζεηηθά:

Α) Αλαθνξά ζε πξνζσπηθέο αλάγθεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία

• Πιεξνθνξίεο: «Ναη, γηαηί δε ζα κπνξνύζακε λα καζαίλνπκε θάηη πνπ δελ ην

μέξνπκε.../ ...όηη ηνπ δεηάο ζην βγάδεη.../ ...λαη, γηα λα βιέπνπκε δηάθνξα πξάγκαηα...

(18) / λαη, γηα λα βάδσ δεηλόζαπξνπο κε ην ηάκπιεη /εηδήζεηο (3) / ...λα βιέπνπκε ηελ

ώξα...»

• Χπραγσγία: «...λα βιέπνπκε παηδηθά (7) θαη ηξνκαθηηθέο ηαηλίεο (3)/ λαη, γηαηί

ρσξίο απηό δελ κπνξνύκε λα δνύκε NETFLIX (2) / λαη, γηαηί δε ζα έβιεπα πνηέ

ηαηλίεο... / δε ζα αθνύγακε κνπζηθή (2) / ...θαη λα παίδνπκε παηρλίδηα» (7)



•Γηαδηθηπαθέο αγνξέο: «Ναη, γηα λα αγνξάδνπκε πξάγκαηα κε ην e –

shop /γηα λα παξαγγέιλνπκε πξάγκαηα από ην ηάκπιεη» (2)

•Δπηθνηλσλία: «Ναη, γηαηί ρσξίο απηό δελ ζα ζηέιλακε κελύκαηα

/ Ναη, γηαηί αιιηώο δε ζα θάλνπκε εξγαζίεο»(3)

•Αλαθνξά ζε ηνπνζεζίεο: ζην ζπίηη (2) /ζηε δνπιεηά / ζην καγαδί

•Αλαθνξά ζε ζπζθεπέο: Σην θηλεηό (2), ζην θνκπηνύηεξ, ζηελ

ηειεόξαζε (2)/ «…ην ρξεηαδόκαζηε γηα λα βγάδνπκε θώην από ην

θηλεηό» (2)



Β) Αλαθνξά ζε ιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο

«…λα δσγξαθίδνπκε κε ρξώκαηα. Παηάο ην βειάθη θαη δσγξαθίδεηο...»

Γ)Αλαθνξά ζε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 

•«Ναη, γηαηί ρσξίο ην δηαδίθηπν δελ ζα έθαλε ηίπνηα ν ππνινγηζηήο/ Τν ρξεηαδόκαζηε, γηα 

λα έρεη ξεύκα ν ππνινγηζηήο» (3)

•«Ναη, γηα λα έρνπκε ηάκπιεη» (3). 

•«Ναη, γηα ην θηλεηό»

•«Ναη, γηαηί δελ κπνξνύκε λα γξάθνπκε θαη λα ηππώλνπκε ρσξίο απηό»

•«Τν ρξεηαδόκαζηε ζηελ ηειεόξαζε»(2) 

Αδπλακία απάληεζεο : «Δίλαη κία πόξηα πνπ αλ ηελ αλνίμεηο έρεη ρηόλη».

Γελ μέξσ (2)

1 αξλεηηθό: «Γελ ρξεηάδεηαη...»



Φξεηαδόκαζηε ην δηαδίθηπν; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;



Χρειαζόμαζηε ηο διαδίκηυο; Αν ναι, γιαηί; Αν όχι, γιαηί;



Δξώηεκα 3ν:Τη ππάξρεη ζην δηαδίθηπν;
Αλαθνξέο ζε πξνζσπηθά βηώκαηα (πξνζσπηθή ελαζρόιεζε, πξνηηκήζεηο, 

εκπεηξίεο)

•Αγνξέο: « ...ππάξρνπλ παξαγγειίεο γηα παηαηάθηα... / παπνύηζηα» (2)

•Δηδήζεηο (3)

•Χπραγσγία: ηξνκαθηηθέο ηαηλίεο, παηδηθά (10) /βηληενπαηρλίδηα θαη γεληθά

παηρλίδηα (7) / θαξλαβαιηθά ηξαγνύδηα

•Δπηθνηλσλία: «θνπκπηά πνπ κηιάκε ζηνλ άιινλ... / ππάξρεη θάηη γηα λα γξάθνπκε,

γηα λα ζηέιλνπκε κελύκαηα... / ...θαη βιέπεηο πνπ είλαη ν άιινο... / κελύκαηα /

...ζπδεηάκε κε αλζξώπνπο...»

•Πιεξνθνξίεο: «Να βξίζθεηο πξάγκαηα. / Τν Google πνπ κπνξείο λα βξεηο πνιιά

πξάγκαηα. Δίλαη εθαξκνγή γηα λα βξίζθεηο θάηη. / ...ζνπ βγάδνπλ όηη ηνπο

δεηήζεηο...» (3)



•Δθπαίδεπζε: «Αζθήζεηο ζηνλ ππνινγηζηή... / ...ππάξρνπλ θσηνηππίεο

γηα δσγξαθηθή...»

•Πιεξνθνξίεο: «Γηα ζπληαγέο (ηνύξηα γηα ηα γελέζιηα) / Να βιέπνπκε

ηελ ώξα»

•Γηεθπεξαίσζε εξγαζηώλ: «...δνπιεηέο πνπ ςάρλνπλ νη γνλείο καο ζηνλ

ππνινγηζηή...», «…ππάξρνπλ θαιώδηα πνπ ζπλδένπλ ην ππνινγηζηή κε ην

ίληεξλεη» (3) / Ο ππνινγηζηήο



 Αλαθνξέο ζε γεληθέο ιεηηνπξγίεο, κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν 

• YouTube, Skype, εηθόλεο θαη ηεζη γηα ερεία.

• Υπάξρεη έλα εξγνζηάζην πνπ θέξλεη ην ίληεξλεη.

•Αδπλακία απάληεζεο 

«Έλα δηακάληη/ ην θνξηηζάθη πνπ έβαιε ην θαηλνύξην θόθθηλν θόξεκα γηα λα πάεη

βόιηα θαη έθνςε θαη ηα καιιηά κε ςαιίδη επεηδή ήηαλ καθξηά/ κηα θνπειίηζα ςάρλεη

λα βξεη ην θάζηξν/ ππάξρεη κία κίλη θαη κηα πεηαινύδα/ ...έλα ζπίηη / ν κπακπάο πνπ

θνηηάεη ηνλ ήιην».

•Γελ μέξσ (5)



Τη ππάξρεη ζην δηαδίθηπν;



Τη ππάξρεη ζην δηαδίθηπν;



Τη ππάξρεη ζην δηαδίθηπν;



Δίλαη αζθαιέο ην δηαδίθηπν;

Θεηηθέο απαληήζεηο: αλαθνξέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηύνπ (κεηάδνζε

πιεξνθνξηώλ, εκπινπηηζκόο γλώζεσλ θ.ά):

Είλαη αζθαιέο γηαηί:

•«…έρεη θάκεξεο θαη κπνξεί λα βιέπεη / ...καο πξνζηαηεύεη από ηνπο θιέθηεο /

...βιέπνπκε πξάγκαηα πνπ καο βνεζνύλ γηα ηελ αζθάιεηά καο/ ...γηα ηνλ θνξνλντν, γηα

ηηο κάζθεο...»

•«… γηαηί εθηόο από ηα λέα, όηη άιιν καζαίλνπκε ην βιέπνπκε ζην δηαδίθηπν».

•«…βιέπνπκε ην δηάζηεκα θαη όια όζα ζέινπκε, γηαηί βιέπνπκε νηθνγελεηαθέο ηαηλίεο

θαη παηρλίδηα/ ...γηαηί βιέπσ σξαία πξάγκαηα / ...γηαηί βιέπσ ηα παηδηθά πνπ ζέισ...»

(3)

•«…δελ κπνξείο λα πάζεηο θαθό».

•«…θάλεηο καζήκαηα ζην youtube, γξάκκαηα, αξηζκνύο, αγγιηθά γηα ηε δνπιεηά».



Αξλεηηθέο απαληήζεηο: αλαθνξέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη ιεηηνπξγίαο

ηνπ δηαδηθηύνπ

Δελ είλαη αζθαιέο γηαηί:

• «άκα βιέπνπκε πνιύ ζα ραιάζνπλ ηα κάηηα καο (4) θαη ζα βάινπκε γπαιηά» (ζέκαη

πγείαο).

•«… κεξηθέο θνξέο έξρεηαη έλα κήλπκα πνπ καο ιέεη όηη ζέιεη κπαηαξία»

•«…αλ ην μεράζεηο αλνηθηό κπνξεί λα πάξεη θσηηά (2)/ κπνξεί θάπνηνο λα καο

παξαθνινπζεί θαη λα έξζεη κέζα λα καο θιέςεη» (ελδερόκελνπο θπζηθνύο

θηλδύλνπο)

•«…ζνπ εκθαλίδεη ηξνκαθηηθά πξάγκαηα. / ...κπνξεί λα θαηεβάζεηο παηρλίδη θαη λα ζε

θνξντδέςεη όηη δελ πιεξώλεηο θαη είλαη δσξεάλ ελώ πιεξώλεηο»

•«Έρεη αθαηάιιειν πεξηερόκελν»



Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο : αλαθνξέο ζε θηλδύλνπο

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην

δηαδίθηπν (πξνβνιή αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ, παξελόριεζε ζην δηαδίθηπν)

«Μεξηθέο θνξέο λαη θαη κεξηθέο όρη. Μπνξεί λα θάλεη θάξζεο, λα παηάο θάηη πνπ

ζνπ αξέζεη θαη απηό λα ζνπ βγάδεη άιια, λα ζέιεηο λα δεηο ηαηλία θαη λα ζνπ

πξνβάιιεη ηξειά πξάγκαηα».

«Έηζη θαη έηζη, γηαηί κπνξνύκε λα θάλνπκε πξάγκαηα αιιά κπνξνύλ λα έξζνπλ

θαη θαθνί άλζξσπνη»

«Γελ έρεη θαη πνιινύο θηλδύλνπο κόλν ιίγνπο, όπσο κεγάινπο ηξνκαθηηθνύο

δεηλόζαπξνπο πνπ κε θνβίδνπλ»

 Αδπλακία απάληεζεο: «Δίλαη αζθαιέο γηαηί έξρεηαη κε θαιώδηα.../Τν ίληεξλεη

καο δελ έρεη πάζεη ηίπνηα ηώξα, παιηά θνβόηαλ... /...ην πεξλάκε ζαλ δίρηπ... /Έκείο

θιεηδώλνπκε ην ζπίηη...» (3)



Δίλαη αζθαιέο ην δηαδίθηπν;



Δίλαη αζθαιέο ην δηαδίθηπν;



Δίλαη αζθαιέο ην δηαδίθηπν;



Εσγξάθηζε ηνλ εαπηό ζνπ όηαλ 

ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν



Οξγαλσκέλεο δξάζεηο κεηά ηελ αλίρλεπζε

Γλσξηκία κε ηνλ Η/Υ





Γξάζεηο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο νpen e-class ζην

πιαίζην ηεο Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο

•Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ Ζ/Υ

 Εηζαγσγή ζην πιηθό ηνπ ππνινγηζηή

https://www.youtube.com/watch?v=3C9CPkvYYQs

• Πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηώ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα κελ βιάπησ ηελ πγεία κνπ

https://www.youtube.com/watch?v=jLDHnU-Zz90

•Δμνηθείσζε κε ην ρεηξηζκό ηνπ πνληηθηνύ θαη ηηο επηινγέο απινύ θαη δηπινύ 

θιηθ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2605?fbclid=IwAR2zx81ayf7_le9CS6l

ZdWUvGgVcUuvELCKZDoEVlFylGl_aVQryTBBTjaI

https://www.youtube.com/watch?v=3C9CPkvYYQs
https://www.youtube.com/watch?v=jLDHnU-Zz90
https://www.youtube.com/watch?v=jLDHnU-Zz90
https://www.youtube.com/watch?v=jLDHnU-Zz90
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2605?fbclid=IwAR2zx81ayf7_le9CS6lZdWUvGgVcUuvELCKZDoEVlFylGl_aVQryTBBTjaI
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2605?fbclid=IwAR2zx81ayf7_le9CS6lZdWUvGgVcUuvELCKZDoEVlFylGl_aVQryTBBTjaI


Γξάζεηο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο νpen e-class ζην 

πιαίζην ηεο Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο

•Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν

https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSy

hnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs

•Απιή εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θαη κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ γηα ηελ εμνη

θείσζε ησλ παηδηώλ κε ηε 

γξαθή ζηνλ ππνινγηζηή

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428?fbclid=IwAR31JAcYINVasXhG

2lgR-ooT2AP2Gu8K025EqQMecp7O_2aUJjM94raUl6Y

https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk&fbclid=IwAR197lXSyhnMWs5NyxOggE9-L-RD4K7f2gSqW57FgaB28PKTh7mCqgs3RYs
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428?fbclid=IwAR31JAcYINVasXhG2lgR-ooT2AP2Gu8K025EqQMecp7O_2aUJjM94raUl6Y
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428?fbclid=IwAR31JAcYINVasXhG2lgR-ooT2AP2Gu8K025EqQMecp7O_2aUJjM94raUl6Y
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428?fbclid=IwAR31JAcYINVasXhG2lgR-ooT2AP2Gu8K025EqQMecp7O_2aUJjM94raUl6Y
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428?fbclid=IwAR31JAcYINVasXhG2lgR-ooT2AP2Gu8K025EqQMecp7O_2aUJjM94raUl6Y


 Εμνηθεησλόκαζηε

κε ηε ρξήζε 

ηνπ Η.Υ.

 Μαζαίλνπκε λα 

πινεγνύκαζηε 

κε αζθάιεηα ζην 

δηαδίθηπν.

 Με αθνξκή ηνλ Η/Υ 

δσγξαθίδνπκε, 

γξάθνπκε, 

δηαζθεδάδνπκε.



Σπκπεξαζκαηηθά

 Τα παηδηά έρνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ζέκα, νη νπνίεο,

πνιιέο θνξέο, παξνπζηάδνληαη κε δηαηζζεηηθό ηξόπν.

Έλαο κηθξόο αξηζκόο παηδηώλ θαίλεηαη λα γλσξίδεη όηη ελδέρεηαη ζηε

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ λα εγθπκνλνύλ θίλδπλνη (αθαηάιιειν πεξηερόκελν).

Η πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ θαίλεηαη λα έρεη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ

δηαδηθηύνπ.

Πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε ζρεηηθήο νξνινγίαο.



Σπκπεξαζκαηηθά

Κάλνπλ ζπλδέζεηο κε πξνζσπηθά βηώκαηα.

Aαλαθέξνληαη έληνλα ζε εκπεηξίεο από ηελ θαζεκεξηλή δσή.

Τα λήπηα θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπαξαζηάζεηο πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε

ζρέζε κε ηα πξνλήπηα

Έλαο ακειεηένο αξηζκόο παηδηώλ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζρεηηθέο γλώζεηο, γεγνλόο

πνπ πηζαλόλ εξκελεύεηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ (αζηηθή πεξηνρή,

πςειό κνξθσηηθό επίπεδν γνλέσλ).

 Η ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε εηδηθά

ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθά

ππεύζπλσλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ.


