
Ενδεικτικοί τρόποι υποστήριξης δράσεων 

στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

για το Νηπιαγωγείο

Αρετή  Μποταΐτη

ΣΕΕ ΠΕ60- Πρέσβειρα του Δικτύου

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας



Η συμμετοχή νηπιαγωγείων στο Δίκτυο 
από την οπτική της Πρέσβειρας και ΣΕΕ ΠΕ60

• Απόφαση Ίδρυσης του Δικτύου (επέκταση)
(σχετικά: η με α.π. 5915/26-3-19 ΑΠΟΦΑΣΗ της Π.Δ.Ε.Κ.Μ.)

• Αποστολή Εντύπου Δήλωσης Θέματος και υλικού

• Επικοινωνία/συνεργασία με τα ενταγμένα νηπιαγωγεία

• Ενημέρωση νηπιαγωγείων για τα παραδοτέα

• Τελικός έλεγχος παραδοτέων και ανάρτηση παραγώγων 

• Αποστολή Βεβαιώσεων συμμετοχής



• Εξατομικευμένη συνεργασία, σε ενδοσχολικό επίπεδο

• Περιορισμένος/παλαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός

• Στερεότυπες στάσεις/συμπεριφορές για τις ΤΠΕ, 
περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση

• Πρόσθετος εργασιακός χρόνος, στο παρασκήνιο

• Βαθμός εξοικείωσης των νηπίων με τον σχολικό χώρο 

• Διαφορετικές αφετηρίες των νηπίων, σε σχέση με τις ΤΠΕ

• Απουσίες/αδυναμίες στην εξ α. ε. και στις εναλλαγές

Δυσκολίες 

Σχολικού έτους 2018-19



• Δυνατότητα επέκτασης σχολικών προγραμμάτων

• Διατμηματική/διασχολική/διεθνή συνεργασία

• Ευαισθητοποίηση από την πρώιμη ηλικία

• Εμπλουτισμός της θεματολογίας στο νηπιαγωγείο

• Ενίσχυση βιωματικής – επικοινωνιακής μάθησης

• Βελτίωση συνεργασίας Νηπιαγωγείου-Οικογένειας

• Τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος των νηπίων

• Δυνατότητες ενασχόλησης και στην εξ αποστάσεως

Οφέλη 

Σχολικού έτους 2018-19



• Η «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» μπορεί να εμπνεύσει για 
δράσεις σε προγράμματα 
(Μετάβασης, e-twinning και, πρόσφατα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων) 

• Τα σχετικά «θέματα» ευνοούν την ανάπτυξη έρευνας-
δράσης και τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας

• Δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο μπορούν να 
ενταχθούν σε άλλα «θέματα»  (π.χ. Παιχνίδια του χτες και του 
σήμερα, Κίνδυνοι στην καθημερινή μας ζωή, Κυκλοφοριακή Αγωγή κ.ά)

• Η πρώιμη ενασχόληση με «θέματα» και δράσεις για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο βελτιώνουν τη σχέση των 
κοριτσιών/γυναικών με την τεχνολογία και ενισχύουν την 
παρουσία τους στους χώρους S.T.E.M.

Προτάσεις  

Σχολικού έτους 2018-19



Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό

https://saferinternet4kids.gr/yliko/nhpiagwgeia/#puzzle https://internet-safety.sch.gr/IS/html/oppilaille.htm

https://saferinternet4kids.gr/yliko/nhpiagwgeia/
https://internet-safety.sch.gr/IS/html/oppilaille.htm


Παραδείγματα έργων (αφίσες)



Παραδείγματα έργων (ταινίες)

1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Νεάπολης

«Ο Γόγλης στη χώρα του Διαδικτύου 

(με τρισδιάστατη κατασκευή και slowmation) 

https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=466

https://youtu.be/cCR_hfLx9uA

10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης 

«Σερφάροντας με ασφάλεια στο διαδίκτυο»

(με ζωγραφική, κολλάζ και slowmation)

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977

https://www.youtube.com/watch?v=KeePe7CbmxI

2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας

«Το video game που δραπέτευσε… από το διαδίκτυο» 
(θεατρικό δρώμενο)
https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=357
https://www.youtube.com/watch?v=UfFXgWd_CQA

https://youtu.be/cCR_hfLx9uA
https://youtu.be/cCR_hfLx9uA
https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977
https://www.youtube.com/watch?v=KeePe7CbmxI
https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=357
https://www.youtube.com/watch?v=UfFXgWd_CQA


… και περισσότερα παραδείγματα !

http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=357 (2ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=356 (8ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=355 (23ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=358 (33ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου)

https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=368 (10ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4979 (4ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977 (10ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6188 (1ου και 2ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6184 (8ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6181 (10ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6992 (5ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου)

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7344 (33ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου)

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6990 (10ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης)

http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=357
http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=356
http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=355
http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=358
https://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=368
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4979
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6188
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6184
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6181
https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6992
https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7344
https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6990


Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


