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 Γνωριμία με το διαδίκτυο /θετικά και 
αρνητικά.

 Κανόνες προστασίας, προσωπικά 
δεδομένα.

 Απόκτηση κριτικής στάσης απέναντι στο 
διαδίκτυο –ρόλος της οικογένειας.



 Να διαπιστώσουν μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες  τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους 
που παραμονεύουν στην διαδικτυακή επικοινωνία –
υιοθέτηση κανόνων

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια των 
προσωπικών δεδομένων. 

 Να ενημερωθούν οι γονείς για την ασφαλή πρόσβαση  
στο Διαδίκτυο και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν 
τους δικούς τους κανόνες ασφαλείας μέσα στην 
οικογένεια.

 Να αποκτήσουν καινούριο λεξιλόγιο.

 Να εκφραστούν δημιουργικά, να διασκεδάσουν, να 
ψυχαγωγηθούν.



 Μέθοδος project /διαθεματική , 
προσέγγιση. 

 Ομαδοσυνεργατική ,βιωματική ανακάλυψη 
της γνώσης.

 Δημιουργική και ελεύθερη έκφραση.

 Θα επιδιωχθεί η εμπλοκή της  οικογένειας , 
της ευρύτερης σχολικής κοινότητας και της 
τοπικής κοινωνίας τόσο κατά την 
εκπόνηση ,όσο και κατά την παρουσίαση.  



Συνεργαστήκαμε 5 Νηπιαγωγεία σε μια  
συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης των 
οικογενειών , των υπόλοιπων σχολείων του 
Δήμου , καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Παρουσίαση από την πρεσβευτή του 
Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου « 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κ. Τσιγαρίδα
Κων/να. 



Για το διαδίκτυο έχουν 
κάποιες γνώσεις.

Για το e mail δεν 
γνωρίζουν.





Έχουμε ιστολόγιο στο οποίο 
ενημερώνουμε για τις δράσεις 
μας! 

Παίζουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια ,παζλ, 
βλέπουμε ενημερωτικά βίντεο, 
παραμύθια , ακούμε τραγούδια!



Βιβλία και κάρτες
Δημιουργία γωνιάς υπολογιστή 

με ανακυκλώσιμα εξαρτήματα.



Εμπλουτισμός λεξιλογίου -
ορολογία

Κάποιο νήπιο μας είπε ότι στο σπίτι του βλέπει 
στον Η/Υ με τον μπαμπά του το σπίτι τους από 
ψηλά . Αυτό ήταν αφορμή  να μάθουμε για το google
earth και να δούμε το χωριό μας ,αλλά και πολλά 
άλλα μέρη που μας πρότειναν τα παιδιά.



Προβληματισμός και 
συζήτηση

Μαθαίνουμε για τους κανόνες 
πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/
https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/






.

Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 
Συνεργασία με την οικογένεια.( Στέλνουμε 
μήνυμα στους γονείς)

Αγαπητοί γονείς

Σας παρακαλούμε να μας στείλετε αν θέλετε το e mail σας για να σας 
στείλουν τα παιδιά μια ζωγραφιά που έκαναν    και να καταλάβουν πως 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την τεχνολογία. Το e mail του 
νηπιαγωγείου είναι : mail……….. Σας στέλνουμε μια ομαδική εργασία που 
κάναμε σήμερα.

Ευχαριστούμε 

Η κ. Λαμπρινή και τα παιδιά σας!!!

mailto:mail@nip-gorgop.kil.sch.gr










Μαθαίνουμε για τα προσωπικά δεδομένα 
και ότι δεν εμπιστευόμαστε «φίλους» που 
δεν τους γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή. 

Δραματοποίηση : Το γουρουνάκι 
συνομιλεί με κάποιον «φίλο» αλλά 
στην πραγματικότητα είναι ο λύκος!!!



Τα προσωπικά μου δεδομένα τα κρατάω 
προστατευμένα και τα κάνω γνωστά μόνο για τους 
φίλους που γνωρίζω στην πραγματική ζωή. Δεν 
φοβάμαι να επικοινωνήσω , απλά μαθαίνω τους 
ασφαλείς τρόπους.

Σκηνή από την 
δραματοποίηση



Το  ένα  από τα δύο γουρουνάκια συνομιλεί με 
κάποιον που του λέει ότι κέρδισε ένα κινητό σε 
κάποιο κουΐζ και του δίνει τα προσωπικά του 
στοιχεία. Το άλλο γουρουνάκι  διαφωνεί και 
ευτυχώς τα λέει όλα  στους ιδιοκτήτες της φάρμας .  

Ο πιστός σκύλος ο Ηρακλής ,εντοπίζει τον 
λύκο και τον παίρνει στο κυνήγι όταν αυτός 
προσπαθεί να  εισβάλει ση φάρμα.





Συζήτηση / προφορική 
έκφραση 

Ομαδοποίηση θετικών/ 
αρνητικών



Διατυπώνουμε τους κανόνες 
ώστε να «κυκλοφορούμε με 
ασφάλεια στο διαδίκτυο»

Εκφραζόμαστε 
δημιουργικά!!!



 «Η φάρμα του διαδικτύου» ,Σαμαρά Βερόνικα, Κορμάς Γεώργιος Ν.

 «Ο Μπεν και η ταμπλετοπαγίδα» , Μάνος Σφακιανάκης, Βέρα Αθανασίου, Εκδόσεις: Ψυχογιός

 «Ο Ιντερνετούλης στην παρέα μας.!» Λητώ Τσακίρη –Παπαθανασίου , Εκδ.οίκος Τζιαμπίρης
πυραμίδα

 http://e-children.blogspot.com/2018/01/76.html

 https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/

http://e-children.blogspot.com/2018/01/76.html
https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/

