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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2014 
• Συνάντηση με τη 

σχολική σύμβουλο 
της 7ης περιφέρειας 
ΠΕ Αιτωλ/νίας     
κ. Νικολακοπούλου 
Kατερίνa  για 
ενημέρωση πάνω 
στο πρόγραμμα. 

• 15 Δεκεμβρίου 
συνάντηση με τους 
συναδέλφους του 
σχολείου μας που 
συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα για τον 
προγραμματισμό των 
δράσεων της κάθε 
ομάδας ή τάξης. 

 



19 Δεκεμβρίου 2014 
Με την ευκαιρία της προγραμματισμένης 

συνάντησης γονέων του μήνα έγινε 
ενημέρωση για την έναρξη του 
προγράμματός μας, αλλά και τον 
στόχων που επιδιώκουμε μέσα από την 
υλοποίησή του. 



Ιανουάριος 2015 
• Τις πρώτες μέρες 

του μήνα έγινε 
ευκαιριακή αναφορά 
σε κάθε μάθημα 
μέσα στην τάξη για 
αφόρμηση των 
μαθητών αλλά και 
για διερεύνηση 
πρότερων γνώσεων. 

• 12 Ιανουαρίου ‘15 

Προβολή επιλεγμένων 
προβολών από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
όπως: 

Α) Ζήτα βοήθεια 

Β) Εθισμός 

Γ) Κινούμενα σχέδια sheeplive: 

1)Μάσκα Καρνάβαλου 

2)Μη μιμείστε ότι βλέπετε στο 
διαδίκτυο, στην τηλεόραση.  

Ερωτήσεις-διάλογο-διήγηση 
εμπειριών 

 

 



Ιανουάριος2015 
• 19 Ιανουαρίου ΄15 

• Συζήτηση και αφήγηση 
των ιστοριών που 
είχαμε δει στις 
προβολές για να δούμε 
τι θυμούνται. 

• Δραματοποίηση και 
παντομίμα από ομάδες 
μαθητών πάνω στις 
ίδιες ιστορίες. 

• 28 Ιανουαρίου ΄15 

• Ζωγραφική σε καρτέλες και 
γραφή κανόνων σωστής 
χρήσης διαδικτύου. 

• Η Α΄τάξη σε ομάδες βρίσκει 
τους κανόνες και τους 
ζωγραφίζει, στη συνέχεια η 
Γ΄τάξη γράφει τους κανόνες 
σε καρτέλες όπου αναρτώνται  
στις τάξεις. Μέσα απ΄αυτή τη 
δραστηριότητα προέκυψε 
αυθόρμητα και το παιχνίδι του 
Σωστού ή Λάθους των 
κανόνων.  



Αφορμή για τη δραστηριότητα 
ήταν το πρόγραμμα της 

ασφάλειας στο διαδίκτυο. 

Η δράση μας επικεντρώθηκε σε ενδοσχολικές 
δραστηριότητες με τη χρήση ταινιών από το 
διαδίκτυο καθώς και ομαδικές εργασίες που 
δημιουργήθηκαν από τα παιδιά και τις 
δασκάλες. Η σύνθεση των ομάδων για κάθε 
τμήμα ήταν 4 ομάδες των 5 παιδιών.  Η Α΄ 
τάξη είχε την ονομασία <<Τρομερά 
Πρωτάκια>> ενώ η Γ΄ τάξη υιοθέτησε για    
κάθε ομάδα τα ονόματα: 



Το Φεβρουάριο- Μάρτιο και τα δυο τμήματα μαζί 
συζητήσαμε το θέμα μας και αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε ένα παραμύθι με τίτλο: <<Περπατώ στο 
διαδίκτυο όταν οι γονείς μου είναι εδώ>>. 

Στη συνέχεια προέκυψαν φύλλα εργασίας όπου δώθηκαν 
στα παιδιά  να συμπληρωθούν. 







Αξιολόγηση  
• Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες ενθουσίασαν τα 

παιδιά καθώς και η συνεργασία δύο διαφορετικών 
τάξεων.  

• Η αλλαγή στάσης τους φάνηκε μακροχρόνια μέσα 
από κάθε ευκαιριακή συζήτηση τις ώρες των 
μαθημάτων. Επίσης πολλά παιδιά της Γ΄ τάξης 
αποφάσισαν να μην δημιουργήσουν fasebook, ενώ 
άλλα ενημέρωσαν τους γονείς τους για τους 
κινδύνους των υποκλοπών, τα προσωπικά δεδομένα 
κ.λπ.  



Πιστεύουμε ότι οι μαθητές 
αποκόμισαν πολλά θετικά στοιχεία 

από το πρόγραμμα. 
Βέβαια υπάρχουν πολλές 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν 
να γίνουν στο μέλλον για να υπάρχει 

συνέχεια της γνώσης. 

• Συνθήματα που προέκυψαν από το παραμύθι μας: 

• Περπατώ περπατώ στο διαδίκτυο όταν οι γονείς μου δεν 
είναι εδώ;  Όχιιι!  ΄Οχιιι! 

• Λύκε, λύκε πατάω κλικ και φεύγεις απ΄δω. 

 

 



             Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (1) 

 

Περπατώ μέσα στο δάσος μαζί με τους γονείς μου. 

   

 

Το διαδίκτυο είναι σαν ένα απέραντο άγνωστο 

δάσος που για να το διασχίσουμε και να το 

γνωρίσουμε χρειαζόμαστε πάντα τη βοήθεια των 

γονιών μας. Αν βρεθούμε μόνοι μας εκεί μέσα 

κινδυνεύουμε από:  

Α)…………………………………………………

……………………………………………………... 

 

Β) ………………………………………………… 

      Εξ _ _ _ _ _ _ 

 

Γ)…………………………………………

…………………………………………… 

       Aκατ_λ_ ηλ_  

πε_ ι_χ΄_ μ_ν_,   τρ_ μ_χτικ_ _   σκ_ ν_ _    β_ _  ς 

Δ)………………………………………………….. 

 

 

Έ_ ω  ι_  



Ε)…………………………………………………

…………………………………………………… 

 Κλ_ π_  προσ_ π_κ_ν 

στο_ _ε_ _ν 

Ζ)…………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Η)…………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 Ε_φ_β_σ_ _ς 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 1)Γράφω δίπλα σε κάθε εικόνα:ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

 

........................... 

…………………. 

…………………... 

……………… 



………………. 

………………. 

………………. 

………………… 

2) Ζωγραφίζω έναν από τους κανόνες ασφάλειας 

στο διαδίκτυο. 

1) ΔΕΝ ΜΕΝΩ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

2) ΠΑΝΤΑ ΜΠΑΙΝΩ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

3)ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΩ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

4) ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΟΥ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ 

                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Αντιστοιχίζω τις εικόνες:  

                    
 

                
 

             
 

 

                                        

                       


