
«Με τον Χαροφλθ και τον 
Σοβαροφλθ μακαίνουμε τθν 
αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» 

14ο Νθπιαγωγείο Αμπελοκιπων 
Νθπιαγωγοί: 

Κυριακι Φαρδι 

Διμθτρα Λαηαρίδου 

Κυριακι Γιαλατηι 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δραςτθριότθτεσ για το 
πρόγραμμα ςχετικά με τθν 
αςφάλεια ςτο διαδίκτυο ςτο 14ο 
Νθπιαγωγείο Αμπελοκιπων είχαν 
διάρκεια δφο μθνϊν περίπου 
(Απρίλιοσ-Μάιοσ), ζγιναν ωσ 
παράλλθλο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μαηί με τισ υπόλοιπεσ 
δραςτθριότθτεσ του 
νθπιαγωγείου ςε οριςμζνο 
διδακτικό χρόνο (μία ι δφο 
διδακτικζσ ενότθτεσ τθν 
εβδομάδα) και κάποιεσ από 
αυτζσ ζγιναν και κατά τθ διάρκεια 
των ελεφκερων δραςτθριοτιτων 
(πειραματιςμοί παιδιϊν με το 
πλθκτρολόγιο και το ποντίκι, 
γνωριμία με εκπαιδευτικά 
λογιςμικά, ηωγραφικι 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κ.ά.) 



Βαςικοί ςτόχοι του Προγράμματοσ: 
 

α) Τα παιδιά του νθπιαγωγείου μασ να ζρκουν ςε επαφι με τον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι, τα μζρθ του, βαςικά ςτοιχεία χριςθσ του, με εκπαιδευτικά λογιςμικά 

κατάλλθλα για τθν θλικία τουσ 
 

β) Να αντιλθφκοφν βαςικά ςτοιχεία του διαδικτφου, όπωσ το γεγονόσ ότι οι 
υπολογιςτζσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, τρόπουσ ςφνδεςθσ, τα οφζλθ ι τουσ κινδφνουσ 

τθσ επικοινωνίασ διαμζςου των υπολογιςτϊν  και τθσ χριςθσ του internet 
 

γ) Να ανακαλφψουν τρόπουσ προφφλαξθσ από τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου 
 

δ) Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ λόγου, δθμιουργικισ φανταςίασ, 
προβλθματιςμοφ, ενςυναίςκθςθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων, ϊςτε να αντιμετωπίηουν 

«περίεργεσ καταςτάςεισ» που πικανόν να ςυναντιςουν χρθςιμοποιϊντασ το 
διαδίκτυο 

 
ςτ) Να μάκουν τθ κετικι χριςθ του διαδικτφου, όπωσ το internet ωσ παιδαγωγικό 

εργαλείο αναηιτθςθσ υλικοφ για δράςεισ και εκδθλϊςεισ του νθπιαγωγείου (π.χ. για 
τισ γιορτζσ ςτο νθπιαγωγείο, για εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.). 



Συνοπτικά οι δραςτηριότητεσ που ζγιναν για 
το θζμα αυτό ήταν οι εξήσ: 

 
*) Γνωριμία με τα μζρθ του υπολογιςτι και 

εξοικείωςθ με αυτά (ποντίκι, πλθκτρολόγιο, οκόνθ 
κ.ά.) 

*) Γνωριμία με το διαδίκτυο, τεχνικό μζροσ (καλϊδια, 
ςφνδεςθ με το modem και τρόποι ςφνδεςθσ και 

επικοινωνίασ των υπολογιςτϊν μεταξφ τουσ) 
 



(Συνζχεια) 

*) Γνωριμία με τθ χριςθ του 
διαδικτφου ωσ εργαλείου 
αναηιτθςθσ χριςιμων 
πλθροφοριϊν (π.χ. 
τραγουδιϊν που ζχουν ςχζςθ 
με τισ κεματικζσ προςεγγίςεισ 
του νθπιαγωγείου, 
εκπαιδευτικϊν πλθροφοριϊν, 
ζργων τζχνθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του 
νθπιαγωγείου κ.ά.) και ωσ 
μζςο επικοινωνίασ (γνωριμία 
και επικοινωνία με άλλα 
νθπιαγωγεία ςτο πλαίςιο 
εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων κ.ά.) 

Αναηιτθςθ τραγουδιϊν για τισ εκδθλϊςεισ λιξθσ 
του ςχολικοφ ζτουσ 



Οι ήρωεσ του 
νηπιαγωγείου μασ 

*) Ειδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τθν αναγνϊριςθ 
ενοχλθτικϊν ςυμπεριφορϊν, τθν 
ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ και τθν 
πρόλθψθ του ςχολικοφ και 
διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ 
(παιχνίδι με ιρωεσ-animation-
χαρτόκουκλεσ οι οποίοι/εσ μιλοφν 
ςτα παιδιά για τισ ενοχλθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ, τα παιδιά 
αναφζρουν δικζσ τουσ εμπειρίεσ 
για τισ ενοχλθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ, προτείνουν 
τρόπουσ πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των 
ςυμπεριφορϊν, ταυτίηονται με 
τουσ ιρωεσ ϊςτε να 
αναπαραςτιςουν ρόλουσ και να 
εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ και τισ 
εμπειρίεσ τουσ ςχετικά με τθν 
αντιμετϊπιςθ των ενοχλθτικϊν 
ςυμπεριφορϊν).  



Ζωγραφική του ηλεκτρονικοφ υπολογιςτή 
 

(Τα παιδιά ηωγραφίηουν τα μζρθ του υπολογιςτι, τθν οκόνθ, το πλθκτρολόγιο, τα 
καλϊδια, το ποντίκι. Η ηωγραφικι είναι αυκόρμθτθ και ζχει ωσ ςκοπό να απεικονίςει 
τισ νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν για τον  υπολογιςτι, ϊςτε να γνωρίηουμε-
ωσ ζνα βακμό- τι ζχουν κατανοιςει  από το πρόγραμμα. Αφοφ ηωγραφίςουν όλα τα 

παιδιά θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, επιλζγονται δφο ζργα από τα παιδιά, για να 
μετατραποφν ςε χαρτόκουκλεσ, όπωσ και οι άλλοι ιρωεσ του νθπιαγωγείου μασ)  



Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ 
όπωσ τον απεικόνιςε ζνα από τα παιδιά του νθπιαγωγείου μασ 



Κουκλοθεατρική αναπαράςταςη 
ςε χαρτόκουκλα   

Μετατροπι των ηωγραφικϊν 
ζργων των παιδιϊν ςε 
χαρτόκουκλεσ με ςκοπό τθν 
κουκλοκεατρικι αναπαράςταςθ 
τθσ επικοινωνίασ των 
υπολογιςτϊν μεταξφ τουσ και των 
κινδφνων που εμπεριζχει αυτι θ 
επικοινωνία. Τα παιδιά 
χωρίηονται ςε δυάδεσ. 
Χρθςιμοποιοφν τθ χαρτόκουκλα-
κομπιοφτερ που ζχουν 
ηωγραφίςει μόνα τουσ και 
αναπτφςςουν διαλόγουσ-
ςυηθτιςεισ μζςα από τουσ 
υπολογιςτζσ. Κάποια ςτιγμι 
αναπτφςςεται κάποια ενοχλθτικι 
ςυμπεριφορά (π.χ. ζνα παιδί λζει 
κάτι ςε κάποιο άλλο που δεν του 
αρζςει και τότε ςυηθτάμε ςτθν 
ομάδα τι πρζπει να κάνουμε για 
να το αντιμετωπίςουμε και να 
μθν ξαναςυμβεί όπωσ να το 
ςυηθτιςουμε με ζνα ενιλικα, με 
τουσ γονείσ μασ ι με τισ/τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, να μθ μιλάμε με 
αγνϊςτουσ κ.ά.) Ο «Χαροφλθσ» 



Ο «Σοβαροφλθσ» 



Δίνεται το «ςενάριο»: 

Δφο παιδιά μιλοφν με τθ χριςθ των υπολογιςτϊν τουσ και του 
διαδικτφου. Εξθγοφμε ότι αυτό δεν πρζπει ποτζ να ςυμβαίνει 

όταν τα παιδιά είναι μόνα τουσ, αλλά πρζπει να χρθςιμοποιοφν 
τον υπολογιςτι για ςυνομιλία πάντα με τθν παρουςία γονζων. 

Ωςτόςο, υποκζτουμε ότι αυτά τα δφο παιδιά δεν άκουςαν αυτι 
τθν οδθγία από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ και χρθςιμοποίθςαν 

το διαδίκτυο για να γνωριςτοφν.  

 

Το ζνα το παιδί είναι ο «Χαροφλθσ» που του αρζςει το παιχνίδι 
και ηθτά φίλουσ για να παίξει και το άλλο είναι ο «Σοβαροφλθσ» 
που, εμείσ γνωρίηουμε ότι είναι μεγαλφτεροσ ςε θλικία από τον 
«Χαροφλθ», ότι του αρζςει να φζρνει τουσ άλλουσ ςε δφςκολθ 
κζςθ, ότι του αρζςει ο κίνδυνοσ, αλλά αυτό ο «Χαροφλθσ» δεν 

το ξζρει. 



(Συνζχεια) 

Επίςθσ, εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι ο «Χαροφλθσ» 
και ο «Σοβαροφλθσ» δε γνωρίηονται μεταξφ τουσ, 
ότι «κρφβονται» πίςω από τον Η/Υ  γι’ αυτό και οι 

χαρτόκουκλεσ μασ είναι υπολογιςτζσ και όχι 
παιδιά.   

 

Στθ ςυνζχεια κζτουμε τον «προβλθματιςμό» ςτα 
παιδιά και τισ εξισ ερωτιςεισ: «Τι κα ςυμβεί όταν 

ο Σοβαροφλθσ αρχίηει να ηθτά  περίεργα 
πράγματα από τον Χαροφλθ; Τι πρζπει ο 

Χαροφλθσ να κάνει;»  



(Συνζχεια) 

Τα παιδιά βρίςκουν λφςεισ ςτο πρόβλθμα. 

Τα παιδιά του νθπιαγωγείου μασ είπαν: «να το πει ςτθ μαμά 
του», «να το πει ςτθ δαςκάλα του», «να κλείςει τον 

υπολογιςτι», «να μθν ξαναμιλιςει μαηί του». 

 

Στθ ςυνζχεια με βάςθ αυτό το ςενάριο αναπτφχκθκαν 
διάλογοι (ανά δφο παιδιά, ζνα παιδί αναλάμβανε το ρόλο 

του «Χαροφλθ» και ζνα άλλο παιδί το ρόλο του 
«Σοβαροφλθ») 



(Συνζχεια) 

Ενδεικτικόσ διάλογοσ: 

Χαροφλθσ: Γεια ςου! Θζλεισ να παίξουμε; 

 Σοβαροφλθσ: Ναι, βζβαια, κζλω να ςε γνωρίςω και να παίξουμε μαηί. 

Χαροφλθσ: Τι παιχνίδι κζλεισ να παίξουμε; 

Σοβαροφλθσ: Το παιχνίδι «κάνε ότι ςου λζω». Θα ςου λζω πράγματα 
και κα τα κάνεισ; Θζλεισ; 

Χαροφλθσ: Για πεσ. 

Σοβαροφλθσ: Κάνε κάτι κρυφά από τθ μαμά ςου. Πάρε τα κλειδιά τθσ 
και κρφψ’  τα να τα ψάχνει. 

Χαροφλθσ: Αυτό το παιχνίδι ςε μ’ αρζςει.  Εγϊ τθ μαμά μου τθν 
αγαπάω και δε κζλω να τθν ςτεναχωριςω. Είςαι περίεργοσ και δε 

κζλω να ςε ζχω φίλο. Δεν πρόκειται να ςου ξαναμιλιςω ποτζ ξανά. 

 

Ο Χαροφλθσ κλείνει τον υπολογιςτι και ςυηθτά το περιςτατικό με τουσ 
γονείσ και τθ δαςκάλα του.  

  



Τα παιδιά δημιουργοφν 
διαλόγουσ 

Τα παιδιά «παίηουν» τον 
ρόλο του «Χαροφλθ» και 
του «Σοβαροφλθ», 
προβλθματίηονται, 
αναλογίηονται ςχετικά με 
το παιχνίδι  και τισ 
απαιτιςεισ του 
«Σοβαροφλθ», βρίςκουν τι 
πρζπει να κάνει ο 
«Χαροφλθσ» για να τον 
αντιμετωπίςει.  



Αποτίμθςθ του προγράμματοσ 

Τα παιδιά μζςα από ευχάριςτεσ και δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ ζμακαν για τθ κετικι χριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, όπωσ είναι θ παιδαγωγικι τουσ 
χριςθ και θ ςφνδεςι τουσ με το πρόγραμμα του 

νθπιαγωγείου, θ ψυχαγωγικι τουσ χριςθ και θ αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν. 

 

Στθ ςυνζχεια, μζςα από το παιχνίδι ρόλων, γνϊριςαν 
πικανοφσ κινδφνουσ ςτο διαδίκτυο, όπωσ είναι οι ςυνομιλίεσ 

με αγνϊςτουσ, «περίεργα» παιχνίδια που ζχουν αρνθτικζσ 
ςυνζπειεσ ςτθ ηωι τουσ και ςτθ ηωι των άλλων. 

 

Κατανόθςαν τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου και τθ κετικι 
του αξία ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ ηωι    


