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Διακόσμηση εργαστηρίου πληροφορικής με μηνύματα  για 
την Ασφάλεια μας στο Διαδίκτυο

▪ Κάθε καρέκλα και μια 
διαφορετική συμβουλή!

▪ Οι μαθητές δημιούργησαν σε 
ομάδες το δικό τους σύνθημα!



Τρεις καρέκλες του εργαστηρίου μας

» Σέρφαρε με ασφάλεια | » Βάζε πάντα ψευδώνυμο | » Μην ανεβάζεις προσωπικές πληροφορίες



Τα μηνύματα 
τράβηξαν την 
προσοχή ακόμη 
και των 
μικρότερων 
μαθητών!



Τα μηνύματα τράβηξαν την προσοχή ακόμη και των μικρότερων μαθητών!



Παίζω & Μαθαίνω …με το Kahoot.it 
Οι μαθητές των Γ’-Δ’- Ε’-ΣΤ’ τάξεων δημιούργησαν μικρές ομάδες (2-3 ατόμων/ομάδα) και 
έπαιξαν στο Kahoot.it το Cyber Security Stars

Το Cyber Security Stars είναι ένα Κουίζ που δημιουργήθηκε για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο!

Οι μαθητές έπαιξαν το παιχνίδι και έμαθαν διασκεδάζοντας!

Παίξε κι εσύ εδώ:
https://create.kahoot.it/share/cyber-security-stars/21244f96-b30c-4576-8f22-14d497a57e80

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/share/cyber-security-stars/21244f96-b30c-4576-8f22-14d497a57e80
https://create.kahoot.it/share/cyber-security-stars/21244f96-b30c-4576-8f22-14d497a57e80
https://create.kahoot.it/share/cyber-security-stars/21244f96-b30c-4576-8f22-14d497a57e80


Προγραμματισμός και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Παιχνίδια, Κουίζ και Έργα στο Scratch 

▪ Μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων προγραμμάτισαν στο Scratch έργα/παιχνίδια για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τα παρουσίασαν σε μαθητές μικρότερων τάξεων.

▪ Τα έργα μπορείτε να τα δείτε και να τα παίξετε στη συλλογή «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο | 
Internet Safety» https://scratch.mit.edu/studios/25230347/

Τα Στρουμφάκια μας μαθαίνουν...

Quiz

Cyber Bullying

https://scratch.mit.edu/studios/25230347/
https://scratch.mit.edu/projects/332451505/
https://scratch.mit.edu/projects/332451973/
https://scratch.mit.edu/projects/332450796/


Εργασίες, projects, με θέματα που 
αφορούν στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων (Ε’ και  ΣΤ’) υλοποιούν 

ερευνητικές εργασίες, projects, με θέματα που αφορούν στην 

ασφάλεια στο διαδίκτυο με στόχο την δημιουργία παιχνιδιών, 

ταινιών και  παρουσιάσεων για να «εκπαιδεύσουν» τους μαθητές 

των μικρότερων τάξεων.



Δημιουργία Videos

▪ Οι μαθητές δημιούργησαν
ιστορίες για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο και έφτιαξαν τα δικά 
τους Video με το Movie Maker.

1. Safer Girls | Ασφαλής Χρήση Διαδικτύου

https://youtu.be/Tb2QRROb7tw

2. Star Girls | Δεν μιλάω με αγνώστους!
https://youtu.be/wE0r5j5L2d4

https://youtu.be/Tb2QRROb7tw
https://youtu.be/wE0r5j5L2d4


#1 VIDEO: 
Safer Girls | Ασφαλής Χρήση Διαδικτύου
https://youtu.be/Tb2QRROb7tw

#2 VIDEO: 
Star Girls | Δεν μιλάω με αγνώστους!
https://youtu.be/wE0r5j5L2d4

https://youtu.be/Tb2QRROb7tw
https://youtu.be/wE0r5j5L2d4
https://youtu.be/Tb2QRROb7tw
https://youtu.be/wE0r5j5L2d4


Δημιουργία Παρουσιάσεων

• Οι μαθητές δημιούργησαν 
ομαδοσυνεργατικά τις δικές τους 
παρουσιάσεις στο Power Point για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

• Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις στον 
παρακάτω σύνδεσμο (Google Drive)

https://drive.google.com/drive/folders/1_y2TNbL7U-g6WTf3gT-

rdPvQMNgxaBtL?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1_y2TNbL7U-g6WTf3gT-rdPvQMNgxaBtL?usp=sharing


Δημιουργία Αφισών  με Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς 
στο Διαδίκτυο

▪ Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες με κανόνες Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο - Netiquette - και 
με συμβουλές για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.



Ένα «Στρουμφο-παραμύθι» από τους 
μεγάλους μαθητές προς τους μικρούς 

μαθητές του σχολείου μας!



Το «Στρουμφο-παραμύθι»  για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο



…και τέλος 
Παίξαμε το παιχνίδι «Be Internet Awesome” της Google και κερδίσαμε τα awesome Certificates! 

Certificate




