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Η αθνξκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ:

 Η ζπκκεηνρή καο ζε eTwinning πξνγξάκκαηα, όπνπ 

ην θύξην κέζσ είλαη ν ππνινγηζηήο θαη ην αξρηθό 

πξναπαηηνύκελν είλαη αθελόο λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά 

ηνλ ππνινγηζηή θαη  αθεηέξνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ 

ζσζηά θαη κε  αζθάιεηα.

 Η ππάξρνπζα εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (tablet, θηλεηά ηειέθσλα θ.ι.π), 

ρσξίο γλώζε ησλ θηλδύλσλ.



Σθνπόο: Η πξνώζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο θαη πην 

ππεύζπλεο ρξήζεο ησλ Online ηερλνινγηώλ θαη ε 

Πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ ηνπ δηαδηθηύνπ

Δπηδηώμεηο-Σηόρνη:

 Να γλσξίζνπλ ηνλ Υπνινγηζηή θαη ηα κέξε ηνπ.

 Να γλσξίζνπλ ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Δηαδηθηύνπ.

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπκβνπιή ελόο έκπηζηνπ ελήιηθα.

 Να απνθηήζνπλ ελεξγεηηθή ζηάζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγώληαο θαη δηαδίδνληαο ην δηθό 

ηνπο κήλπκα.



 Δηδαζθαιία ζε νκάδεο/νινκέιεηα/αηνκηθά

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα : 



 Καηά ηε δηάξθεηα ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή καο ζε etwinning έξγν, ελεκεξώζεθαλ 

γηα ηελ πξόζεζή καο λα ζπκκεηέρνπκε ζηνλ 

δηαγσληζκό ηνπ SaferInternet4kids. Ο ιόγνο είλαη 

όηη  ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

γνλέσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο δηαδηθηύνπ είλαη 

έλαο από ηνπο βαζηθνύο καο ζηόρνπο. 

 Επίζεο ε ΣΕΕ ελεκέξσζε ηνπο γνλείο γηα ην 

Δηαπεξηθεξεηαθό Δίθηπν.

 Σηάιζεθε ζηνπο γνλείο εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό 

πιηθό ηνπ SaferInternet4kids θαη παξνηξύλζεθαλ  

λα δηαβάζνπλ ηα ςεθηαθά βηβιία θαη λα ηα 

ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο.



ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ



 Αλίρλεπζε πξόηεξσλ γλώζεσλ  

 Δεκηνπξγία ηζηνγξάκκαηνο (Τη θάλεηο κε ηνλ 

ππνινγηζηή;)

 Μάζακε ηα κέξε ηνπ Υπνινγηζηή θαη ηελ νλνκαζία 

ηνπο (Λεμηιόγην)

 Παίμακε δηαδξαζηηθό παηρλίδη κε ηα κέξε ηνπ 

Υπνινγηζηή.(Αξρηθά ζηελ νινκέιεηα θαη κεηά ζε 

νκάδεο 2-3 αηόκσλ)

 Φύιιν αμηνιόγεζεο γηα ηα κέξε ηνπ Υπνινγηζηή. 

(Αληηζηνίρηζε εηθόλαο- ιέμεο)









 Δηαβάζακε θαη επεμεξγαζηήθακε, ηηο ηζηνξίεο: 

 1) «Λύθε, ιύθε είζαη εδώ;» από ην βηβιίν «Η θάξκα 

ηνπ Δηαδηθηύνπ», 

 2) «Η κεγάιε απόθαζε ηνπ @Παπάθε» από ην 

saferInternet4kids, 

 3) Τηο νδεγίεο ηεο Αζελάο θαη ηνπ Εξκή γηα ην 

Δηαδίθηπν  



Μάζακε όηη όια 

ζην

δηαδίθηπν 

δελ είλαη αιεζηλά

Με ηελ βνήζεηα 

ηεο Αζελάο θαη 

ηνπ Δξκή κάζακε 

γηα ηελ Αζθάιεηα 

ζην Γηαδίθηπν



Τν βηβιίν απηό πξαγκαηεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηωλ παηδηώλ ζην δηαδίθηπν

Μάζακε πόζν εύθνια κπνξεί 

λα πιεγώζνπκε ηνπο θίινπο 

καο κε θάηη πνπ εκείο ζεωξνύκε 

αζηείν.





Παξαθνινπζήζακε ην παξαθάηω βίληεν

https://youtu.be/KW8GcTAS2fQ

https://youtu.be/KW8GcTAS2fQ


•Τν παξαπάλσ βίληεν αλαθέξεηαη ζηελ επηθηλδπλόηεηα 

λα αλαθέξεη θαλείο ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζε 

αγλώζηνπο κέζα ζην δηαδίθηπν.

•Με αθνξκή ην βίληεν απηό θαη κεηά από ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα, θαηαιήμακε όηη ην δηαδίθηπν είλαη πνιύ 

ρξήζηκν αιιά ηαπηόρξνλα έρεη θαη θηλδύλνπο.

•Εληνπίζακε πνηνη είλαη νη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηύνπ.

•Σπδεηήζακε θαη θαηαγξάςακε ηνπο ηξόπνπο πνπ 

κπνξνύκε λα πξνθπιαρηνύκε από ηνπο θηλδύλνπο ηνπ 

δηαδηθηύνπ.



Προστατεύομαι από τους 
κινδύνους του Διαδικτύου.

1. Δεν δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου.

2. Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα.

3. Δεν μιλώ με αγνώστους.

4. Αν κάτι με κάνει να φοβηθώ ή να αισθανθώ 
άσχημα, το λέω αμέσως σε κάποιον ενήλικα.

5. Δεν ανοίγω μηνύματα αγνώστων.



•Φσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη θαζεκηά αλέιαβε λα 

δσγξαθίζεη έλαλ θίλδπλν ηνπ Δηαδηθηύνπ.

•Σπιιέμακε ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη καδί κε ηα ιόγηα 

ησλ παηδηώλ δεκηνπξγήζακε έλα πνίεκα.

•Ζεηήζακε ηελ βνήζεηα ηνπ κνπζηθνύ ζπλαδέξθνπ γηα 

ηελ κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηόο καο.  

•Απνθαζίζακε λα δηαδώζνπκε ζε όινπο ην κήλπκά 

καο κέζα από έλα ηξαγνύδη, θαη λα ζπκκεηέρνπκε 

ζηνλ δηαγσληζκό ηνπ SaferInternet4kids.





Μνξθή : Τξαγνύδη-βίληεν

Πεξηερόκελν: Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν

Χξήζε: Δηάδνζε ηνπ κελύκαηόο καο

Τνπνζεζία ηνπ: ζην



https://video.link/w/eJPfd

Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο θα απολαύσετε την 
προσπάθεια των παιδιών που βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο 

στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του SaferInternet4kids.

https://video.link/w/eJPfd
https://video.link/w/eJPfd






Τν Έπαζιό καο, ηα Βξαβεία καο θαη 

δώξν, ηα αγαπεκέλα καο βηβιία

Έπαζιν, έλα laptop,

Τα βξαβεία καο 

θαη 

ηα αγαπεκέλα καο 

βηβιία



Κάζε ρξόλν, ηνλ Φεβξνπάξην γηνξηάδεηαη παγθνζκίσο 

ε Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ, γηα λα πξνσζήζεη 

ηελ αζθαιή θαη ζεηηθή ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο

γηα παηδηά θαη λένπο.

Τελ εκέξα απηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαδείμνπκε 

ηελ ζεηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ ξόιν 

πνπ έρεη ν θαζέλαο καο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο 

Δηαδηθηύνπ.

Πηζηεύνπκε πσο ην ζέκα ηεο Αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν 

είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό θαη πξνζθέξεη  ζεκαληηθέο γλώζεηο 

ζηα παηδηά.

Γηα ην ιόγν απηό ζπκκεηέρνπκε θάζε ρξόλν ζ΄απηή ηε γηνξηή. 

Έηζη θαη θέηνο δεκηνπξγήζακε κία αθίζα γηα λα ζηείινπκε 

Τν κήλπκά καο: «Όινη καδί γηα έλα θαιύηεξν δηαδίθηπν»  





 Γπζθνιίεο: Οη δπζθνιίεο καο εληνπίδνληαλ ζηελ 

κνπζηθή επέλδπζε ηνπ πνηήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγήζακε καδί κε ηα παηδηά.Ζεηήζακε 

ινηπόλ ηελ βνήζεηα ελόο ζπλαδέιθνπ κνπζηθνύ.

 Οθέιε : Τα παηδηά κέζα από ην ηξαγνύδη πνπ 

δεκηνύξγεζαλ, αγάπεζαλ θαη ηξαγνπδνύλ 

απζόξκεηα, ζπκνύληαη θάζε ζηηγκή πώο πξέπεη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα είλαη 

αζθαιείο. 


