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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Κύριος εκπαιδευτικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εντοπίσουν 

και να αποφεύγουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλειά τους. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 
 Να αυξηθεί η γνώση των παιδιών για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.   

 Να βοηθήσει τα παιδιά για τον εντοπισμό των κινδύνων που κρύβουν οι υπηρεσίες και οι 

εφαρμογές. 

 Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτικό μέσο για τη 

διδασκαλία μέσα στην τάξη. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 Γνωριμία με  τα μέρη του υπολογιστή και εικαστική αποτύπωσή τους. (ομαδική 

δραστηριότητα) 

 Καταγραφή  των δραστηριοτήτων μας στον υπολογιστή. 

 Φύλλο αξιολόγησης σχετικό με την αγαπημένη ενασχόληση στο Διαδίκτυο: 

             (Να ψωνίζουμε, να βλέπουμε τον καιρό, να παίζουμε παιχνίδια, να βλέπουμε ταινίες.) 

 Γνωριμία με τους ήρωες Αθηνά και Ερμή, από την ιστοσελίδα https://saferinternet4kids.gr/ και 

ενασχόληση με τα  Puzzle της σελίδας. 

 Προβολή video που αφορούσε την υπερβολική ενασχόληση με τον υπολογιστή και τον εθισμό. 

  Σύνταξη  ερωτηματολογίου με ερωτήσεις που διατύπωσαν τα παιδιά. Στη συνέχεια 

απάντησαν σ’ αυτές τις ερωτήσεις και κάναμε ένα ραβδόγραμμα με τις απαντήσεις των 

παιδιών  σχετικά με το πόση ώρα ασχολούνται με τον υπολογιστή. Το ερωτηματολόγιο , τα 

παιδιά ήθελαν να το πάρουν στο σπίτι τους για να ερευνήσουν τις συνήθειες που έχουν τα 

αδέρφια τους και κάποιοι φίλοι τους. 

 Συζήτηση  σχετικά με τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνουμε στον υπολογιστή και για το κακό 

που κάνει η υπερβολική χρήση. Πρώτα-πρώτα κάνει κακό στην όραση, στο σώμα μας και στον 

εγκέφαλο. Επίσης χάνουμε πολύτιμο χρόνο, που θα μπορούσαμε να τον διαθέσουμε  στον 

εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας. 

 Συζήτηση για τους ιούς από τους οποίους κινδυνεύει ο υπολογιστής. Πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί και να μην κατεβάζουμε μόνοι μας προγράμματα, ούτε να μπαίνουμε σε 

ιστοσελίδες που δεν ξέρουμε. 

 Πληροφόρηση για τον τρόπο προστασίας του υπολογιστή. Με προγράμματα antivirus που 

λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας. 

 Παρομοίωση των ιών  του υπολογιστή, με τους ιούς που προκαλούν τις ιώσεις σε μας και μας 

αρρωσταίνουν. 



 Δραματοποίηση: Ο υπολογιστής στη μέση, κάποια παιδιά γύρω- γύρω αποτελούν την ασπίδα 

προστασίας (antivirus) και κάποια άλλα παιδιά είναι οι ιοί που προσπαθούν να μπουν στον 

υπολογιστή. Απόδοση σε φύλλο αξιολόγησης. 

 Επισήμανση ότι πρέπει να αποφεύγουμε να βάζουμε  την φωτογραφία μας στον υπολογιστή  

και άλλες φωτογραφίες γιατί δεν μπορούμε να τις σβήσουμε ποτέ. 

 Παρακολούθηση video για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και για τον εκφοβισμό. 

 Συζήτηση για τα προσωπικά μας δεδομένα που δεν τα μοιραζόμαστε με κανέναν. 

Προστατεύουμε έτσι τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Δε δίνουμε προσωπικές 

πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε κωδικούς που δεν τους μοιραζόμαστε με κανέναν. 

 Φύλλο εργασίας για την κατανόηση των προσωπικών δεδομένων και του κωδικού 

              Στην πρώτη σειρά έγραψαν το όνομά τους. 

              Στη δεύτερη δημιούργησαν τον κωδικό με γράμματα, αριθμούς και  σύμβολα. 

              Στην τρίτη ζωγράφισαν την εικόνα που θέλουν να έχουν στον υπολογιστή. 

 Σύνταξη βασικών κανόνων που πρέπει να τηρούμε για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο και 

τα παιδιά  τους εικονογράφησαν . 

 

1. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο, μόνο αφού 

ζητήσουν προηγούμενη άδεια από έναν ενήλικα. 

2.  Τα παιδιά δεν θα πρέπει ποτέ να «σερφάρουν» ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να 

εποπτεύονται συνεχώς από έναν ενήλικα και μόνο ιστοσελίδες  που έχουν εγκριθεί από τους 

γονείς. 

3.  Εάν ένα παιδί συναντήσει ακατάλληλο υλικό, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως έναν ενήλικα. 

Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να απενεργοποιήσει την οθόνη. 

4. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης φιλικές προς τα παιδιά, όταν 

αναζητούν πληροφορίες στον ιστό. 

5. Δε δίνουμε ποτέ προσωπικές πληροφορίες και κρατάμε κρυφούς τους κωδικούς μας. 

6. Δε συνομιλούμε ποτέ και δεν παίζουμε παιχνίδια με αγνώστους. 

7. Παίζουμε παιχνίδια και βλέπουμε ταινίες  που είναι για την ηλικία μας. 

Με όλο αυτό το υλικό κάναμε μια αφίσα για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. 

     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

11    Φεβρουαρίου 2020, παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. 

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στα παιδιά των άλλων τμημάτων του σχολείου. 

 

      

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά τη διάρκειά του προγράμματος τα λογισμικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

απλά και οι οδηγίες στα φύλλα δραστηριοτήτων ήταν αναλυτικές  και κατανοητές. Προτιμήσαμε 

να χρησιμοποιήσουμε την  ενεργητική- αποτελεσματική μάθηση, την καλλιέργεια  της κριτικής 

σκέψης, την ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό  

γιατί τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα που να εμποδίσει την κανονική ροή του 

προγράμματος.  

Ενθαρρύνονταν η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, σε συνδυασμό με την οργάνωση των 

τάξεων σε ομάδες, γεγονός που προσέφερε ένα πολύ καλό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας 

ισχυρής αλληλεπίδρασης που ευνόησε τη μάθηση. 



 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, στο αρχικό στάδιο, ήταν ρόλος διερευνητικός, για να διαπιστώσουμε  

τις αρχικές γνώσεις των παιδιών. Στη συνέχεια ήταν συμμετοχικός, ενθαρρυντικός, δίνοντας στα 

παιδιά τον κατάλληλο χρόνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, προσφέροντας υποδείξεις 

όπου ήταν σκόπιμο αλλά και  παρεμβατικός  όπου παρατηρούνταν δυσαρμονίες . 

Τέλος  η  παρουσίαση που έκαναν τα παιδιά στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου 

μας, βοήθησε να αλληλεπιδράσουν και με άλλα παιδιά και να μεταδώσουν τις γνώσεις που είχαν 

αποκτήσει με τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενδυναμώνοντας με αυτό τον 

τρόπο  τη γνώση που απέκτησαν. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Γνωριμία με τα μέρη του υπολογιστή 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε με τον υπολογιστή(ομαδική) 

 

 

 

Τι μου αρέσει να κάνω στον υπολογιστή (ατομική) 



   

 

Δημιουργία αφίσας για του κινδύνους στο Διαδίκτυο 

   

   

 

 

 

 

Δημιουργώ τον προσωπικό μου κωδικό 



    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Αν παίζεις πολλές ώρες στον υπολογιστή (εθισμός), τι δεν θα κάνεις 



από αυτά που κάνει ένα παιδί 

   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Εθισμός στην παιδική ηλικία) 

 Ναι Όχι 

1) Μήπως παραμελείς τις 

δραστηριότητές σου για να 

παίξεις στο διαδίκτυο; 

  

2) Μήπως παραμελείς την 

οικογένειά σου και θέλεις 

να παίζεις περισσότερο στο 

διαδίκτυο; 

  

3) Μήπως παίζεις πολύ 

στον υπολογιστή και δεν 

τρως σωστά; 

  

4) Μήπως παίζεις πολύ 

στον υπολογιστή και δεν 

κοιμάσαι σωστά; 

  

5 )Μήπως παίζεις πολύ 

στον υπολογιστή και δεν 

διαβάζεις τα μαθήματά 

σου; 

  

6) Μήπως όταν περπατάς 

σκέφτεσαι συνέχεια τον 

υπολογιστή; 

  

7) Πόση ώρα την ημέρα παίζεις στον υπολογιστή; 

 

α) καθόλου    β) μισή ώρα    γ) μία ώρα    δ) δύο ώρες    ε) περισσότερο 

 

    

 

 ( Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τα παιδιά) 

 

Δημιουργία ραβδογράμματος « πόση ώρα παίζω στον υπολογιστή» 



   

   

 

 

Δραματοποίηση «Αποκλείω τους ιούς» 

    

Παρακολούθηση video από την ιστοσελίδα 

https://saferinternet4kids.gr/ 



   

Παρουσίαση αφίσας στα παιδιά των άλλων τάξεων  του σχολείου 

    

 


