
4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας.

Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα 
Βασαρμίδη (ΤΠΕ)

Θεματικό Δίκτυο: Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο



Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι τάξεις: 
Γ’ και ΣΤ’

 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 

 Γ1 - Μαρία Γερακιανάκη

 Γ2 – Σοφία Γούλα

 ΣΤ1 – Στέλλα Ιωάννου

 ΣΤ2 – Νίκος Νοτάκης

 ΣΤ3 – Χρυσάνθη Σκορδυλάκη

 Πληροφορική - Ιωάννα Βασαρμίδη

 Επιπλέον, εμφανίζονται ψηφιακές εργασίες μαθητών 
από τη Δ΄τάξη



Τα παιδιά βρίσκουν το Διαδίκτυο 
συναρπαστικό!!!



Μικροί και μεγάλοι σερφάρουμε 
καθημερινά στο Διαδίκτυο.

 Είναι όμως πάντα ασφαλής η 
πλοήγηση;

 Από τι πρέπει να 
προστατευόμαστε;

 Πώς;



Οι μαθητές δούλεψαν πάνω σε 
αυτό το θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς και σας 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

δουλειάς τους!



Στο σχολείο, συζητήσαμε πολλές 
φορές για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο



Είδαμε σχετικά βίντεο στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και στην τάξη











Παρακολουθήσαμε βίντεο και παρουσιάσεις που μας 
έδωσαν αφορμές για να συζητήσουμε τους κινδύνους που 

διατρέχουμε στο διαδίκτυο και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς.







Φτιάξαμε αφίσες…



Δημιουργήσαμε τις δικές μας αφίσες γράφοντας και 
ζωγραφίζοντας τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, 
όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, ώστε να είμαστε πάντα 

ασφαλείς.



Αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη και 
φτιάξαμε τα δικά μας σχέδια.















Γράψαμε συμβουλές στον ιστό της αράχνης, για να 
μην μπλεχτούμε στον ιστό του διαδικτύου.









Στολίσαμε τους τοίχους του σχολείου













Σχεδιάσαμε με το χέρι…

















Αλλά και με τη βοήθεια του 
υπολογιστή…









Όταν  κάποιος   σου  μιλάει  και  σου ζητήσει  κανένα  κωδικό μην  τον  δώσεις!
Μην  δινεις προσωπικά  σου  στοιχεία    όπως  τηλέφωνα, διευθύνσεις  και ημερομηνία
Γέννησης 



Προστατεύστε τους κωδικούς σας 
και τα προσωπικά σας δεδομένα!!!  

1)Μην δίνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άγνωστα 
πρόσωπα

2 )Μην λέτε τους κωδικούς σας σε άλλα άτομα
3)Πρέπει να βάζετε δύσκολους κωδικούς ώστε ο οποιοσδήποτε 

να μην μπορεί να τον βρει
4)Δεν πρέπει να  δημοσιεύετε δικές σας φωτογραφίες

5)Μην μιλάτε με άγνωστα άτομα στο διαδίκτυο
Δέσποινα  και Κλάρα

ΣΤ1   







ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜO ΣΑΣ

username@example.gr

ενημερωθείτε για την κατάσταση της 
συσκευής σας

mailto:username@example.gr


Βρείτε έναν ασφαλές κωδικό



Κατεβάστε Antivirus



ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΕΛΙΝΑ  - ΝΕΦΕΛΗ





ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μη δίνεις τα  
προσωπικά   

σου στοιχεία σε  
αγνώστους 

Μην ανεβάζεις τις  
φωτογραφίες σου 
στο internet



Ασφάλεια στο διαδικτυο

,κ



Το διαδίκτυο είναι εθιστικό

Δεν καθόμαστε πολλή ώρα στον υπολογιστή

Μάνος
Αντώνης



Ασφάλεια στο διαδίκτυο



Για την ακρίβεια, γεμίσαμε όλους τους τοίχους 
με μηνύματα….



Μέχρι και ποίημα γράψαμε…

Και το εικονογραφήσαμε…



Στο διαδίκτυο αν είσαι όλη μέρα,
Το σχολείο σου θα κάνεις πέρα.



Στο facebook φίλους κάνω πολλούς
Μα δεν τους περνάω όλους για 

καλούς.



Όσο κάθομαι στον υπολογιστή 
Ξεχνώ νερό ,ξεχνώ φαί.

Χάκερς μπορούν από όλη τη γη 
Να σου μπλοκάρουν τον υπολογιστή.



Σ’ αγνώστους  μην μιλάς 
Πληροφορίες για σένα να κρατάς

Κι αν τύχει να παρασυρθείς
Στους μεγάλους να απευθυνθείς.



Το ίντερνετ αν κλείσουμε
Θα βρούμε το μυαλό μας

Γιατί θα έχουμε αυτό
για πληκτρολόγιο μας.



Στο διαδίκτυο για να κάτσεις
Πρέπει πρώτα να διαβάσεις.

Στο ίντερνετ όταν μπω 
Τους φίλους μου δεν τους ξεχνώ.



Πρόσεχε σε τι site θα μπεις
μην είναι ακατάλληλης μορφής.
Μην πεις ποτέ ότι δεν μπορείς

από το internet να βγεις.



Όταν στο ίντερνετ σερφάρω , όλα 
θέλω τα πάρω!!!

Πειρασμοί υπάρχουν πολλοί , πρέπει 
να χω υπομονή.



Σε αγνώστους στο ίντερνετ δεν δίνω 
τα στοιχεία μου

Ούτε το όνομα μου ,ούτε την ηλικία 
μου!



Στο youtube ψάχνω να βρω ένα 
παιδικό

Κι έτσι ξεμυαλίζομαι και την ώρα δεν 
κοιτώ.

Αύριο έχω και σχολειό,
Δεν θέλω όμως καν να κοιμηθώ.



Στο ίντερνετ βρίσκεις πολλές 
πληροφορίες 

Και σου λύνονται μεμιάς όλες οι 
απορίες.



Γίνε φίλος με γνωστούς , μην μπλέξεις 
με κακοποιούς.

Μην φοβηθείς στους γονείς σου να το 
πεις,

αυτοί δεν θα σε κάνουν να πληγωθείς.



Το internet μην σου γίνει εμμονή
υπάρχει και πραγματική ζωή!

Προτίμα τον φίλο τον κανονικό 
και όχι τον ψηφιακό…!!!



Ίντερνετ , facebook κι άλλα πολλά…
Μπορεί να σου ανάψουνε φωτιά
Προσεκτικός πρέπει να ‘μαι εγώ

Προσωπικά δεδομένα  δεν κοινοποιώ.



Το ίντερνετ αν κλείσουμε
Όλοι μαζί μια μέρα,
Θα βρούμε χρόνο 

για άθληση και καθαρό αέρα.



Το ίντερνετ αν κλείσουμε 
Θα ανοίξουμε βιβλία 

Θα γίνουμε σοφότεροι
Χωρίς αμφιβολία.



τα μάθαμε ακόμα και στα Αγγλικά!!!









Εξάλλου, τα αγγλικά είναι η επίσημη 
γλώσσα των υπολογιστών…



Αλλά, δε μας έφτανε μόνο αυτό, 
έχουμε πλέον και τη slang



Αγαπητοί γονείς…
ακόμα κι αν όλα αυτά σας φαίνονται 

αλαμπουρνέζικα…



Ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνετε 
τίποτα…



ο καλύτερος τρόπος για να 
προστατέψετε τα παιδιά σας…



είναι να μιλήσετε στη γλώσσα τους!!!





ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστούμε!!!


