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Πως εργαστήκαμε

 Επειδή οι μαθητές είναι της Δ δημοτικού φρόντισα να τους κάνω μια 
εισαγωγή στις έννοιες δίκτυο υπολογιστών και διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 
βίντεο από το youtube

 Τι είναι το δίκτυο και το διαδίκτυο

 Έπειτα μιλήσαμε για τους κινδύνους του διαδικτύου και πως μπορούμε να 
τους αντιμετωπίσουμε.

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο συμβουλές για γονείς & παιδιά

 Ασφάλεια στο internet με λόγια απλά!

 Στη συνέχεια μπήκαμε στο εργαστήριο και επισκεφτήκαμε ιστοσελίδες που 
δημιουργήθηκαν για να ενημερώσουν τους χρήστες του διαδικτύου για την 
ασφάλεια σε αυτό. Εκεί βρήκαμε και κατεβάσαμε φυλλάδια τα οποία 
τυπώσαμε και διαβάσαμε στην τάξη αλλά και παίξαμε διαδικτυακά παιχνίδια.

https://www.youtube.com/watch?v=uRlEXfx8nW4
https://www.youtube.com/watch?v=4VAy4cI0eiI
https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ

 http://internet-safety.sch.gr/

 http://www.cyberkid.gov.gr/

 http://www.saferinternet.gr/

 http://saferinternet4kids.gr/

http://internet-safety.sch.gr/
http://www.cyberkid.gov.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://saferinternet4kids.gr/


Πως εργαστήκαμε
Αφού είχαμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν αποφασίσαμε να 

κάνουμε μία λίστα με συμβουλές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μαθητές σε 

συνεργασία με τον διπλανό τους προσπάθησαν να θυμηθούν κάποιες από τις 

συμβουλές για ασφάλεια στο διαδίκτυο που είχαμε δει στα βίντεο. Αφού 

γράψανε ό,τι θυμόταν μετά τις συζητήσαμε ξανά και διορθώσαμε όποιες ήταν 

γραμμένες με λάθος τρόπο. Έτσι η λίστα από συμβουλές για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο ήταν έτοιμη.

Αυτή τη λίστα αποφασίσαμε να την κάνουμε λίγο πιο όμορφη και να την 

μοιράσουμε στους μαθητές του σχολείου μας για να ενημερωθούν και αυτοί.



Δημιουργία φυλλαδίου



Δημιουργία αφίσας

Ακόμη αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και 

μια μεγάλη αφίσα που θα την κολλούσαμε 

έξω από την τάξη μας για να την δουν όλοι οι 

συμμαθητές μας. 

Για να δημιουργήσουμε την αφίσα μας 

χρησιμοποιήσαμε το wordart του 

κειμενογράφου μας. Όμως δεν είχαμε την 

δυνατότητα να τυπώσουμε αυτά που κάναμε 

έγχρωμα οπότε αποφασίσαμε να τα 

τυπώσουμε και να τα χρωματίσουμε εμείς. Το 

ίδιο κάναμε και με εικόνες σχετικές με την 

ασφάλεια που βρήκαμε στο διαδίκτυο. 



Δημιουργία αφίσας

Κάποια παιδιά που ζωγραφίζουν 
όμορφα αποφάσισαν να κάνουν και 
δικές του ζωγραφιές.



Δημιουργία αφίσας

Όλα αυτά που δημιουργήσαμε τα 
κόψαμε και τα κολλήσαμε σε ένα 

μεγάλο πράσινο χαρτόνι για να 
κάνουμε μια μεγάλη αφίσα και να την 
βάλουμε σε κεντρικό σημείο του 
σχολείου έτσι ώστε οι μαθητές και οι 
γονείς του σχολείου μας να τα δουν 
και να τα διαβάσουν 



Δημιουργία Αφίσας




