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ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:

 Διερεύνηση βασικών εννοιών.

 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο με κριτική σκέψη.

 Βασικοί κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο 

Διαδίκτυο.

 Η κοινωνική δικτύωση και η α(ν)ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο.

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο Διαδίκτυο
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

 Ενίσχυση κριτικής ικανότητας των μαθητών σχετικά με την εγκυρότητα του 

υλικού που

παρουσιάζεται στο διαδίκτυο.

 Οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες με ασφάλεια.

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με βασικές αρχές πλοήγησης και να κάνουν 

θετική χρήση του

Διαδικτύου. 

 Να μάθουν ότι υπάρχει και η άλλη όψη του διαδικτύου και κινδυνεύουμε 

αν δεν είμαστε  ενημερωμένοι.



Διερεύνηση βασικών εννοιών.



Βασικοί κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση 

στο Διαδίκτυο.



Διερεύνηση βασικών εννοιών.



Αναζήτηση στο Διαδίκτυο με κριτική σκέψη



Βασικοί κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.



Η κοινωνική δικτύωση και η 

ανασφάλεια στο Διαδίκτυο.





Ενίσχυση κριτικής ικανότητας των μαθητών 

όσων άφορα την εγκυρότητα    του   υλικού 

που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο.



Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο 

Διαδίκτυο.



Παιχνίδια





Ζωγραφική



Ζωγραφική















ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ –

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας ευχαρίστησε όλους 

τους εμπλεκόμενους.

 Έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και οι στόχοι 

που από την αρχή μπήκαν από τους εκπ/κούς και στόχοι 

και επιδιώξεις του επίσημου προγράμματος.

 Τα παιδιά συνεργάστηκαν αποτελεσματικά σε ομάδες 

μικρές ή μεγάλες με ποικίλα αντικείμενα δράσεων, 

μοιράστηκαν ευθύνες και καθήκοντα και ασκήθηκαν στο 

να χρησιμοποιούν ιστοσελίδες με ασφάλεια. Απάντησαν 

σε ερωτηματολόγια .



Απάντησαν σε ερωτηματολόγια .

Εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους με έννοιες-κλειδιά του 

συγκεκριμένου θέματος.        

Αναπαράστησαν με ζωγραφιές τις σκέψεις και τα 

συμπεράσματά τους.

Μετέφεραν τις εμπειρίες που απέκτησαν στο σπίτι τους.



Η συνεργασία των γονέων ήταν πολύ καλή. 

Στην υλοποίηση του προγράμματος σημαντική ήταν και η 
συμμετοχή και βοήθεια του Σχολικού Συμβούλου, του 
Δ/ντή του Σχολείου, της υπεύθυνης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και του αστυνομικού της γειτονιάς.  

Στο τέλος αλλά και κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
εκτέθηκαν έργα και φωτογραφικό υλικό στο χώρο του 
Σχολείου αλλά και σε αίθουσα του Δήμου Κιλκίς  .

.



Τελικά ήταν για όλους μία θετική εμπειρία.


