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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

• Να αποκτήσουν σωστή στάση και συμπεριφορά σχετικά με τη 

χρήση του υπολογιστή και κατ’ επέκταση του διαδικτύου 

• Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο αλλά 

και τους κινδύνους  που κρύβει για τα παιδιά 

• Να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τρόπους ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Η γωνιά του υπολογιστή στην τάξη μας:  

• Γνωρίζουμε τα μέρη του υπολογιστή 

• Δημιουργούμε ατομικούς  φακέλους στην επιφάνεια για να 

αποθηκεύουμε τα έργα μας 

• Μας απασχολεί ο χρόνος απασχόλησης στον υπολογιστή. 

Συζητάμε σχετικά με τους κινδύνους πολύωρης έκθεσης μας στην 

οθόνη του. 

• Αναφέρουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε σε έναν υπολογιστή 

και τα αποτυπώνουμε  σε μία ομαδική εργασία 

 



Τι μας προσφέρει το διαδίκτυο; 

• Προβληματιζόμαστε σχετικά με πληροφορίες που χρειαζόμαστε 

για το πρόγραμμα που δουλεύουμε αυτήν την χρονιά. 

Αποτυπώνουμε τις απόψεις μας 

• Συζητάμε για το διαδίκτυο και τις δυνατότητες του 

• Αναφερόμαστε στις συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο 

• Παρακολουθούμε αγαπημένα παραμύθια στο διαδίκτυο 

• Αποθηκεύουμε αγαπημένα τραγούδια  σε φάκελο στην 

επιφάνεια 

• Επισκεπτόμαστε διαδικτυακά  το μουσείο τα Ακρόπολης και άλλα 

μέρη της χώρας μας και της πόλης μας 

• Ανταλλάσσουμε μηνύματα με άλλα παιδάκια  

 

Μπορούμε και μόνοι μας να προηγηθούμε στο Διαδίκτυο; 

• Τα παιδιά απαντούν και καταγράφουμε τις απόψεις τους 

• Γνωρίζουμε τον Ερμή και την Αθηνά από την ιστοσελίδα: 

https://saferinternet4kids.gr/. Συζητάμε και προβληματιζόμαστε 

• Διαβάζουμε στον υπολογιστή και επεξεργαζόμαστε το παραμύθι 

της Κάρμεν Ρουγγέρη : «Ο Σίφης ο Ποντικός και το Διαδίκτυο» 

από https://www.infokids.gr/o-sifis-o-pontikos-to-diadiktyo-to-

dor/. Αποτυπώνουμε ότι μας εντυπωσιάζει από αυτό 

• Παρακολουθούμε και άλλα βίντεο από το 

https://saferinternet4kids.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%

CE%B5%CE%BF/ 

• Αναφερόμαστε στα προσωπικά δεδομένα και με συμβολικό 

παιχνίδι προσπαθούμε να παρασύρουμε τους φίλους μας ώστε 

να μας αποκαλύψουν πληροφορίες προσωπικές που δεν πρέπει 

• Δημιουργούμε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Συζητάμε για 

τη χρησιμότητα του. Ζητάμε από τους γονείς να συζητήσουν με τα 

παιδιά για αντίστοιχους δικούς τους κωδικούς ασφαλείας 
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https://www.infokids.gr/o-sifis-o-pontikos-to-diadiktyo-to-dor/
https://www.infokids.gr/o-sifis-o-pontikos-to-diadiktyo-to-dor/
https://saferinternet4kids.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
https://saferinternet4kids.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/


• Διαβάζουμε και επεξεργαζόμαστε τις ιστορίες  από τη «Φάρμα 

του Διαδικτύου» της Σαμαρά Βερόνικας και του Κορμά Γεωργίου. 

Αποτυπώνουμε εικαστικά τις εντυπώσεις μας 

• Δημιουργούμε τους κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση μας στο 

Διαδίκτυο και τους μοιράζουμε στους γονείς 

• Κατασκευάζουμε τον «Ρούλη Κομπιουτερούλη»- κούκλα 

κουκλοθέατρου- ο οποίος μας μιλάει για τους κινδύνους στο 

Διαδίκτυο και μας συμβουλεύει  

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

• Δημιουργία φυλλαδίων με πληροφορίες και κανόνες ασφαλούς 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο 

• Κοινοποίηση στους γονείς χρήσιμων ιστοσελίδων τις οποίες 

επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά 

• Παρουσίαση φωτογραφιών με τις ομαδικές μας εργασίες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το θέμα που αναπτύχθηκε κράτησε το ενδιαφέρον των παιδιών 

αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του, καθώς ο υπολογιστής είναι ένα από τα 

αγαπημένα τους εργαλεία. Τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα βιβλία που 

χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση των βασικών 

στόχων του προγράμματος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα υλοποίησης αυτών των δράσεων 

αντιμετωπίστηκε θετικά από τους γονείς των παιδιών. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να είναι πολύ υποστηρικτικοί στις δράσεις μας. 

Τα παιδιά οργανώνοντας τις εργασίες τους προχώρησαν σε 

αξιολογήσεις αυτών και στην εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων. 

Συγκρίνοντας τις αρχικές τους ιδέες και απόψεις αντιληφθήκαμε ότι 

κατανόησαν τους κινδύνους που μπορεί να έχει η πλοήγηση τους στο 

Διαδίκτυο. 

  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 Τα μέρη του υπολογιστή 

 

 

Ένα βιβλίο με χρήσιμες πληροφορίες για τους υπολογιστές 

 

 

Οι δυνατότητες που έχουμε σε έναν υπολογιστή 



 

 

Ζωγραφίζουμε ότι μας αρέσει να κάνουμε στον υπολογιστή μας 

 

 

 

Μας προβλημάτισαν αυτά που μάθαμε. Αναλύσαμε σχετικές εικόνες 

 

 

 

 



 

 Φυλλάδιο για τους γονείς 

 

                  

Με τις κούκλες  μας διηγούμαστε τις ιστορίες που ακούσαμε και δίνουμε συμβουλές  

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τους κανόνες…. 


