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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να  κατανοήσουν τα παιδιά τη 
χρησιμότητα του διαδικτύου, αλλά  και  τους κινδύνους που 
κρύβονται  σ’ αυτό και να γνωρίσουν τρόπους αντιμετώπισής τους . 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 
 

▪ Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον ηλεκτρονικό 
            υπολογιστή και να γνωρίσουν τα μέρη του. 

▪ Να ανακαλύψουν τρόπους προφύλαξης από τους κινδύνους του 
διαδικτύου. 

▪ Να εκφραστούν δημιουργικά , να διασκεδάσουν και να 
ψυχαγωγηθούν . 

▪ Να  εμπλουτίσουν το  λεξιλόγιό τους.  
 
 

 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Γνωριμία με  τα μέρη του υπολογιστή και εικαστική αποτύπωσή 
τους. (ομαδική και ατομική εργασία). 

• Συζήτηση  που  αφορούσε  τη  χρησιμότητα του  ηλεκτρονικού  
υπολογιστή  Ακούστηκαν  απόψεις όπως :  να μάθουμε 
πράγματα , να ακούσουμε τραγούδια , να παίξουμε παιχνίδια ,  



να γράψουμε κάτι, να ζωγραφίσουμε, να ψάξουμε γα δουλειά, 
να μιλήσουμε με τους φίλους μας, να στείλουμε μήνυμα, να 
δούμε το google earth, να δούμε ταινίες, να παραγγείλουμε 
κάτι, να κάνουμε μάθημα (φέτος τα παιδιά γνώρισαν την 
τηλεκπαίδευση) 

• Καταγραφή  των δραστηριοτήτων μας στον υπολογιστή. 

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

• Παρακολουθήσαμε στον υπολογιστή  τα βίντεο : Ασφάλεια στο 
internet  για μικρά παιδιά με την Αθηνά και  τον Ερμή 
,Animation Η  Κοκκινοσκουφίτσα , video  που αφορά τους 
κινδύνους του facebook, Η Μεγάλη απόφαση του @Παπάκη | 
SaferInternet4kids 

• Τα παιδιά έφτιαξαν   τα  δικά  τους  laptop και ζωγράφισαν τι 
κάνουν σ’αυτά. 

• 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. 

• 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 πολύ σημαντικά πράγματα με 
τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας. 

• Έρευνα για τον χρόνο που διαθέτουν στο διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια μιας εβδομάδας 

• Ενημέρωση γονέων για τους κινδύνους του διαδικτύου απ τον    
Παπαπροδρόμου Γεώργιο - Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., πρώην 
Δ/ντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ειδικός σε θέματα 
αντιμετώπισης προβλημάτων στον Κυβερνοχώρο 

            Στεργίου Αλεξία - ψυχολόγος ΚΕΣΥ σε τηλε-ημερίδα με θέμα: 

              «Τηλεκπαίδευση    και Διαδίκτυο. Ασφάλεια και επιρροές». 

           που οργανώθηκε από τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου  

           Γώτη Ευθυμία και Παπαγεωργίου Αικατερίνη.       

 

 

 

 

https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/digiduck/
https://saferinternet4kids.gr/digiduck/


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο εντυπωσίασε τα παιδιά, 
συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό και οι γονείς μας 
ενημέρωσαν  ότι μετέφεραν τις εντυπώσεις τους στο σπίτι. Η 
ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα είχε θετικό αντίκτυπο  στο 
επίπεδο της τάξης, καθώς οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και 
προβληματίστηκαν σχετικά με τους κανόνες ορθής χρήσης του 
διαδικτύου. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν  σε ένα θέμα που 
αγγίζει όλες τις ηλικίες και τους έκανε να αναθεωρήσουν πολλά 
πράγματα που θεωρούσαν ακίνδυνα στο διαδίκτυο. Όπως 
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές 
ανακαλούσαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις δραστηριότητες 
στις οποίες έλαβαν μέρος, απέκτησαν δεξιότητες που εφάρμοσαν 
κατά τη χρήση του διαδικτύου και ανέπτυξαν ευαισθητοποιημένη 
στάση κατά την πλοήγησή τους σε αυτό. Θεωρούμε ότι ήταν μια 
σημαντική προσπάθεια  και μια καλή αρχή για ευαισθητοποίηση 
όλων των παιδιών. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Τα μέρη του υπολογιστή 

 
 
 

     
 



   
 

   
 
 

   
 
 
 

Τι μπορούμε να κάνουμε στον υπολογιστή 
 

 
 
 
 



Παρακολούθηση video από την ιστοσελίδα 
https://saferinternet4kids.gr/ 

 

   
 

   
 
 

Τα laptop των παιδιών και τι κάνουν σ’αυτά 
 

    
 
 

https://saferinternet4kids.gr/


  
 

   
 
 

Έγραψαν το όνομά τους και το εκτύπωσαν 
 

   
 



Προστατεύω τα προσωπικά δεδομένα.  Βάζω χ στις ερωτήσεις που 
θεωρούνται προσωπικά δεδομένα 

   
 
 

Το παπάκι με πλαστελίνη 
 

     
 
 
 

Αν κάνεις βιντεοκλήση με ποιους θα μιλήσεις: 

   
 



  
 
 
 

Τι χάνεις από αυτά που κάνει ένα παιδί, αν παίζεις πολλές ώρες 
στον υπολογιστή (εθισμός) Ατομική-ομαδική δραστηριότητα- 
Δημιουργία αφίσας 
 

   
 
 

    
 

    
  



             
                                                                         

  
 
 

Έρευνα για τον χρόνο που διαθέτουν στο διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια μιας εβδομάδας 
 

 
 



 
 
Δημιουργία προσωπικού κωδικού 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Τηλεημερίδα, κατά την οποία ενημερώθηκαν οι γονείς 
 
 

 


