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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ :ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ:  ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-1 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:  2021-22  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ -ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ: 14 

 

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:  

Υπολογιστής: Ένα σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά 

• Έκφραση εμπειριών των παιδιών σχετικά με τον υπολογιστή-δημιουργία 

ιστογράμματος 

• Οργάνωση της γωνιάς του υπολογιστή στην τάξη μας και του χρόνου 

απασχόλησης σε αυτόν 

• Γνωριμία με τα μέρη ενός υπολογιστή 

• Τα είδη υπολογιστή (σταθερός,  φορητός , tablet) 

• Δημιουργία ατομικών φακέλων των παιδιών στην επιφάνεια του υπολογιστή 
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Διαδίκτυο: Τι είναι και πως να το χρησιμοποιούμε 

• Η έννοια της λέξης: δια-δίκτυο: συναντήσεις και συνομιλίες με άλλα 

νηπιαγωγεία, στα πλαίσια υλοποίησης έργου eTwinning 

• Τι μπορούμε να ψάξουμε σε αυτό. Δημιουργία συννεφόλεξου 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Μαθαίνουμε πως να το χρησιμοποιούμε με ασφάλεια 

• 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 Βίντεο | SaferInternet4kids.  

• Διαβάζουμε τις ιστορίες από τη «Φάρμα του Διαδικτύου» της Σαμαρά Βερόνικας 

και του Κορμά Γεωργίου. Αποτυπώνουμε εικαστικά τις εντυπώσεις μας 

• Μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα και παίζουμε παιχνίδια δραματοποίησης στην 

παρέα, όπου ένας είναι ο ¨εισβολέας¨ και τα παιδιά καλούνται να απαντούν 

ανάλογα στα αιτήματα του 

• Αναφερόμαστε σε προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας και δημιουργεί το κάθε παιδί 

τον δικό του κωδικό 

• «Διαβάζουμε» σχετικές αφίσες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Αφού τις 

επεξεργαστούμε, χρησιμοποιούμε πληροφορίες από αυτές και δημιουργούμε τα 

δικά μας φυλλάδια 

• «Γράφουμε» το δικό μας παραμύθι με θέμα τους πιθανούς κινδύνους χρήσης του 

Διαδικτύου 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Δημιουργήσαμε φυλλάδια τα οποία μοιράσαμε σε γονείς 

Κοινοποιήσαμε στους γονείς εικόνες ομαδικών εργασιών και χρήσιμες ιστοσελίδες του 

προγράμματος 

Διαμοιράσαμε το παραμύθι μας  

Προβάλλαμε το πρόγραμμα μέσα από το ιστολόγιο του σχολείου μας :  

https://blogs.sch.gr/nipageorima/  

Προβάλλαμε το πρόγραμμα  στην τελική μας παρουσίαση του προγράμματος eTwinning  

https://saferinternet4kids.gr/
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://blogs.sch.gr/nipageorima/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το γεγονός ότι ο υπολογιστής είναι ένα αγαπημένο εργαλείο στα χέρια των παιδιών 

βοήθησε στη διατήρηση του ενδιαφέροντος τους κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

Επίσης το πλούσιο και ευχάριστο υλικό από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος προκαλούσε 

τα παιδιά να το επεξεργάζονται πολλές φορές. Η ανταλλαγή απόψεων μέσω της χρήσης του 

διαδικτύου και η συνεργασία με άλλα σχολεία  βοήθησε στην επίτευξη των στόχων μας. Οι 

ιστορίες των βιβλίων που διαβάσαμε αγαπήθηκαν από τα παιδιά.  

Οι αξιολογήσεις που έκαναν τα παιδιά, μέσα από συζητήσεις στην τάξη αλλά και με τους 

γονείς τους, οι  εικαστικές τους αποτυπώσεις,  τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και η 

δημιουργία παραμυθιού, απόδειξαν ότι έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν κατά την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο και το πως μπορούν να 

προφυλαχτούν.  

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε τη θετική στάση των γονέων απέναντι στην υλοποίηση αυτού 

του προγράμματος, κάτι που αποτυπώθηκε και στην στάση των παιδιών κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Τι μπορούμε να δούμε στο διαδίκτυο; 
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Γνωρίζουμε ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα; Με το γελαστό προσωπάκι απαντάμε ναι 

και με το σκυθρωπό όχι 
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 Και το παραμύθι μας 

 

 


