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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΩΙΝΟ 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική 

3.  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ  

Υποθεματική 1. Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  
(που προτείνονται) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Τίτλος 

 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 
 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες 21ου αιώνα:  Ψηφιακή επικοινωνία, συνεργασία,  
δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. 
Δεξιότητες ζωής: Ψηφιακή πολιτειότητα, κοινωνική ενσυναίσθηση 
και ευαισθησία, αυτομέριμνα, υπευθυνότητα. 
Δεξιότητες της τεχνολογίας:  Διαχείριση των μέσων,  ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, υπολογιστική σκέψη, δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου. 
Δεξιότητες του Νου: Επίλυση προβλημάτων, αναστοχασμός. 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Το 1ο εργαστήριο αποτελείται 

από 3 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 3 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να αντλήσουμε 

πληροφορίες σχετικά με τις 

πρότερες  γνώσεις των παιδιών. 

Να εκφράσουν τις  εμπειρίες 

τους και να εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιο σχετικά με το 

Διαδίκτυο. 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι , η 

συνεργασία, η κριτική σκέψη 

και η δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου. 

Τίτλος: 

Τί είναι το Διαδίκτυο-Internet; 

  

1η Δραστηριότητα: 

Μέσα από συζήτηση τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν, καθώς 

ανταλλάσσουν απόψεις  

σχετικά με το τι κάνουμε στο 

Διαδίκτυο-Internet   ( παίζουμε 

παιχνίδια,  βλέπουμε βίντεο,  

παραγγέλνουμε φαγητό,  

διαβάζουμε, κάνουμε 

μάθημα…). 

2η Δραστηριότητα: 

Τα παιδιά  εκφράζουν τις 

εμπειρίες τους  και  στη 

συνέχεια δημιουργούμε 

αντίστοιχο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ  με τα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που θα 

διερευνήσουμε. 

3η Δραστηριότητα:      

Διαδραστικό POWER POINT (Τα  

ΜΕΡΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ) με  

διαφάνειες-ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για  τον εμπλουτισμό του 
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λεξιλογίου. 

 

 

Το 2ο εργαστήριο αποτελείται 

από 2 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να ενημερωθούν 

σχετικά με τα προσωπικά 

δεδομένα και να μάθουν 

τρόπους προστασίας. Να 

εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι η ψηφιακή 

επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η  

ψηφιακή πολιτειότητα, η  

διαχείριση των μέσων και  η 

δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου. 

Τίτλος: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  

1η Δραστηριότητα: 

Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει   

την παρουσίαση-κόμικ  για 

μικρά παιδιά σχετικά με τα 

προσωπικά δεδομένα 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ με 

την  Αθηνά και τον Ερμή ». Στη 

συνέχεια ακολουθεί συζήτηση 

και τα παιδιά εκφράζουν  τις 

απόψεις τους . 

 

2η Δραστηριότητα: 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 

και με τη βοήθεια κινητών 

καρτελών και της μηχανής 

αναζήτησης ψάχνουν στον 

υπολογιστή υλικό/εικόνες 

σχετικά με τα μέσα 

επικοινωνίας στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

Ακολουθεί σχετική συζήτηση 

και σύγκριση με τα ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

μέσα επικοινωνίας.  

Το 3ο εργαστήριο αποτελείται 

από 3 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 3 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με τη 

χρήση  κανόνων ως μέλη μιας 

ευρύτερης ομάδας. Να 

εκφράσουν τα συναισθήματά 

τους και να τα αποδώσουν 

μέσω της τέχνης . 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι η κριτική 

σκέψη, η  κοινωνική 

ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, 

η ψηφιακή πολιτειότητα, η 

Τίτλος: 

ΚΑΝΟΝΕΣ Συμπεριφοράς στο 

Διαδίκτυο 

  

1η Δραστηριότητα: 

Διαβάζουμε το βιβλίο: 

“Η Μεγάλη απόφαση του 

@Παπάκη”. Πραγματεύεται τα 

συναισθήματα των παιδιών στο 

διαδίκτυο. 

Τα παιδιά εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους για 

αντίστοιχα γεγονότα και  

εμπειρίες τους  στην 

πραγματική ζωή. 

2η Δραστηριότητα: 

Επιλέγουν αυτό που τους άρεσε 

από το ΒΙΒΛΙΟ και το αποδίδουν 

μέσω της ζωγραφικής. 
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υπευθυνότητα και η 

δημιουργικότητα. 

3η Δραστηριότητα: 

Δημιουργία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  σε 

POWER POINT σχετικά με τους 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στο 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

Το 4ο εργαστήριο αποτελείται 

από 3 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 3 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να ενημερωθούν για το 

σωστό τρόπο χρήσης του 

Διαδικτύου.  

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά 

με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο 

διαδίκτυο. 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι η κριτική 

σκέψη, η  διαχείριση των 

μέσων,  η συνεργασία και η 

αυτομέριμνα. 

Τίτλος: 

ΠΛΟΗΓΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ… 

  

1η Δραστηριότητα: 

Παρακολουθούμε σχετικό  

VIDEO στο YOU TUBE  

«Ασφάλεια στο Ιnternet με  

λόγια απλά! » και ακολουθεί  

συζήτηση σχετικά με την  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο Διαδίκτυο. 

 

2η Δραστηριότητα: 

Στη συνέχεια τα παιδιά 

χωρίζονται σε ομάδες, συζητούν 

και καταγράφουμε σε 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ   τους  βασικούς 

ΚΑΝΟΝΕΣ  στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, τους 

οποίους  συγκρίνουν  με αυτούς 

στην πραγματική  ζωή. 
 

3η Δραστηριότητα: 

Δημιουργία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  σε 

POWER POINT σχετικά με τους   

ΚΑΝΟΝΕΣ για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

στο Διαδίκτυο, τους οποίους τα  

παιδιά αποδίδουν μέσω της 

ζωγραφικής. 
 

Το 5ο εργαστήριο αποτελείται 

από 2 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να μάθουν να 

συνεργάζονται, να 

ανταλλάσσουν ιδέες και να 

προσφέρουν βοήθεια όταν 

χρειάζεται. Να ανακαλύψουν 

τις δυνατότητές τους με 

παιγνιώδη τρόπο. 

Οι δεξιότητες που θα 

Τίτλος: 

Παιχνίδια στο Διαδίκτυο 

  

1η Δραστηριότητα: 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες 

(2-4 παιδιών) και η κάθε μια 

αναλαμβάνει μια εργασία στον 

υπολογιστή (πάζλ, ζωγραφική, 

αναζήτηση πληροφοριών, 

παιχνίδια). 

2η Δραστηριότητα: 

Τα παιδιά εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες  ρομποτικής 

μέσω της μέλισσας  Bee bot ( 
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καλλιεργηθούν είναι η ψηφιακή 

επικοινωνία , η υπολογιστική 

σκέψη και η συνεργασία. 

Διαδρομές σε σχέση με τους 

ΚΑΝΟΝΕΣ ή τα ΜΕΡΗ του Η/Υ ή 

κάποια ΣΥΜΒΟΛΑ). 

Το 6ο εργαστήριο αποτελείται 

από 3 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 3 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να γνωρίσουν τους 

κινδύνους του διαδικτύου και 

τους τρόπους  για το πώς να 

προστατεύονται. Να 

εκφραστούν μέσα από 

παιχνίδια ρόλων. 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι  η κριτική 

σκέψη, η  κοινωνική 

ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

η ασφάλεια στο Διαδίκτυο , η 

αυτομέριμνα και ο 

αναστοχασμός. 

Τίτλος: 

Εκφοβισμός… στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! 

 

1η Δραστηριότητα: 

Παρακολουθούμε στο you tube  

το βίντεο : «Cyberbullying with 

Athina and Hermes». 

Ακολουθεί συζήτηση για τους 

τρόπους που άγνωστοι 

προσπαθούν να πάρουν 

προσωπικά στοιχεία, αλλά και 

για το πώς μπορούμε να 

προστατευτούμε. 

2η Δραστηριότητα: 

Στη συνέχεια  τα παιδιά 

χωρίζονται σε ζευγάρια, 

παίζοντας διάφορα παιχνίδια 

ρόλων. Αποδίδουν κάποιους 

από τους τρόπους 

παρενόχλησης καθώς και τα 

αντίστοιχα συναισθήματα 

(Κοροϊδία, σπρώξιμο, 

καταστροφή προσωπικών 

αντικειμένων κτλ.).    

3η Δραστηριότητα: 

Ακούμε το  τραγούδι στο you 

tube: «ARIADNI ARTEMI STAR - 

ΜΙΛΑ ». 

Αφού συζητήσουμε σχετικά με 

το τραγούδι, τα παιδιά 

χωρίζονται σε ανομοιογενείς 

ομάδες και συνεργάζονται για 

να δημιουργήσουν μια ομαδική  

ΑΦΙΣΑ. 

Το 7ο εργαστήριο αποτελείται 

από 2 δραστηριότητες και έχει 

διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 

Στόχοι: Να αλλάζoυν τον τρόπο 

που ενεργoύν όταν 

διαπιστώνουν ότι υπάρχει 

πρόβλημα. Να έχουν αντίληψη 

Τίτλος: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ… ΣΤΟΠ! 

              ΖΗΤΑΩ ΒΟΗΘΕΙΑ… 

 

1η Δραστηριότητα: 

Παρακολουθούμε  σχετικό 

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν βλέπεις κάτι 

παράξενο στο Διαδίκτυο, 

πάντα να ζητάς  βοήθεια!». 

Ακολουθεί συζήτηση και 

επανάληψη των ΚΑΝΟΝΩΝ για 
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για την αποφυγή κινδύνων. 

Οι δεξιότητες που θα 

καλλιεργηθούν είναι  η κριτική 

σκέψη, η ενσυναίσθηση, η 

ασφάλεια στο διαδίκτυο, η 

αυτομέριμνα και η επίλυση 

προβλημάτων. 

την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου. 

2η Δραστηριότητα: 

Δραματοποιούμε το 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: «Ο Λύκος και τα 7 

κατσικάκια». Τα παιδιά μέσα 

από διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης, βρίσκουν 

διαφορετικές λύσεις  

προκειμένου να ανακαλύψουν 

τρόπους  για να προστατευθούν 

από διάφορους κινδύνους-

παγίδες.  
 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

1ο Εργαστήριο 

Τα παιδιά στην 1η & 2η  δραστηριότητα μας υπαγορεύουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 

τις οποίες καταγράφουμε, και τα ερωτήματα που θα διερευνήσουμε (ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ). 

 

2ο Εργαστήριο 

Τα παιδιά στην 1η δραστηριότητα παρακολουθούν μια  παρουσίαση-κόμικ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ με την Αθηνά και τον Ερμή» και μαθαίνουν  για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/08/BackToSchool2018COMIC.pdf 

 

Στην 1η δραστηριότητα προτείνεται ΦΥΛΛΟ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ: Αντιστοίχισε αυτά που είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 

Στην 2η δραστηριότητα προτείνεται τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με βιωματικό τρόπο (γράφουν 

με ΠΕΝΑ & ΜΕΛΑΝΙ, παρατηρούν και επεξεργάζονται ένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ με ΚΑΝΤΡΑΝ).  

 

3ο Εργαστήριο 

Το βιβλίο,  «Η Μεγάλη απόφαση του @Παπάκη»,  πραγματεύεται τα συναισθήματα των παιδιών 

στο διαδίκτυο και πόσο εύκολα μπορεί κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε αστείο τελικά να πληγώσει 

τους φίλους μας. 

https://saferinternet4kids.gr/digiduck/ 

Διαδραστικό POWER POINT : ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ! 

 

Στην 2η δραστηριότητα προτείνεται τα παιδιά να φτιάξουν βιωματικά, το ΣΥΜΒΟΛΟ του ΠΑΠΑΚΗ @ 

με πλαστελίνη. 

4ο Εργαστήριο 

Τα παιδιά στην 1η δραστηριότητα παρακολουθούν σχετικό VIDEO στο YOU TUBE  

«Ασφάλεια στο Ιnternet με λόγια απλά! »   

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/08/BackToSchool2018COMIC.pdf
https://saferinternet4kids.gr/digiduck/
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https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk 

Στην 2η δραστηριότητα προτείνεται  να δημιουργήσουμε ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ   με τους  βασικούς 

ΚΑΝΟΝΕΣ  στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, τους οποίους  συγκρίνουν  με αυτούς στην πραγματική  ζωή. 

Στην 3η δραστηριότητα συμπληρώνουμε το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ με τις ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ των παιδιών, στα 

πλαίσια της εικαστικής τέχνης. 

5ο Εργαστήριο 

Στα πλαίσια της 1ης δραστηριότητας προτείνονται τα παρακάτω παιχνίδια: 

Puzzle: Όταν έχει ήλιο παίζουμε έξω! 

https://saferinternet4kids.gr/yliko/puzzle-summer/ 

Puzzle παίζουμε στον υπολογιστή με προσοχή και σύνεση! 

https://saferinternet4kids.gr/yliko/puzzle-me-prosoxi/ 

Στην 2η δραστηριότητα τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες  ρομποτικής μέσω της μέλισσας  

Bee bot. 

6ο Εργαστήριο 

Στα πλαίσια της 1ης δραστηριότητας παρακολουθούμε στο you tube  το βίντεο : 

«Cyberbullying with Athina and Hermes» 

https://youtu.be/SbMVvUcMFZ0 

 

7ο Εργαστήριο 

Στην 1η δραστηριότητα παρακολουθούμε  σχετικό ΒΙΝΤΕΟ: 

«Όταν βλέπεις κάτι παράξενο στο Διαδίκτυο, πάντα να ζητάς  βοήθεια!» 

 

https://youtu.be/6TJvBfeUFA4 

ΦΥΛΛΟ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ: ΚΥΚΛΩΣΕ τις ΕΙΚΟΝΕΣ που δεν είναι ΑΛΗΘΙΝΕΣ (Δημιουργία φύλλου 

εμπέδωσης σε word). 

 

ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y41bXahQVLk
https://saferinternet4kids.gr/yliko/puzzle-summer/
https://saferinternet4kids.gr/yliko/puzzle-me-prosoxi/
https://youtu.be/SbMVvUcMFZ0
https://youtu.be/6TJvBfeUFA4
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τους ΚΑΝΟΝΕΣ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ σε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 

Δημιουργία PADLET με τις δραστηριότητες των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  της 3ης θεματικής: 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 

 

https://el.padlet.com/aikpapagia1/2tl0b9cgkp9olpiy 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς 

https://saferinternet4kids.gr/back-to-school-all/back-to-school-2021/back-to-school-2021-ge 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σημειώσεις:  
1ο Εργαστήριο 

Συμπληρωματικά ΦΥΛΛΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ:  

 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 

 

                                           

 

 

          

ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΚΑΜΕΡΑ 

https://el.padlet.com/aikpapagia1/2tl0b9cgkp9olpiy
https://saferinternet4kids.gr/back-to-school-all/back-to-school-2021/back-to-school-2021-ge
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ΒΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ( ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ τα μέρη του Υπολογιστή) 

               ΒΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 

 

 

     

 

 

 

                                               

 

 

ΟΘΟΝΗ 

ΜΕ ΑΥΤΑ 

ΑΚΟΥΜΕ 

ΤΟΥΣ ΉΧΟΥΣ 



 
 

1

0 

 

                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2ο Εργαστήριο 

ΦΥΛΛΟ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ: ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
 

                                                                     

 

                                           

                                                                                        

 

ΠΕΝΑ & ΜΕΛΑΝΙ ΚΙΝΗΤΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ LAPTOP 



 
 

1

1 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δημιουργία διαδραστικής ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ σε POWER POINT σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας στο 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

 

3ο Εργαστήριο 

Διαδραστικό POWER POINT : ΜΠΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ: ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

Δημιουργία διαδραστικής ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ σε POWER POINT σχετικά με το ΣΥΜΒΟΛΟ του   ΠΑΠΑΚΗ. 

 

4ο Εργαστήριο 

Δημιουργία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  σε POWER POINT σχετικά με τους   ΚΑΝΟΝΕΣ για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο 

Διαδίκτυο. 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Τα  παιδιά αποδίδουν μέσω της ζωγραφικής, τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 
 

5ο Εργαστήριο 

Προτείνεται η δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού σχετικά με το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

6ο Εργαστήριο 

Στα πλαίσια της 2ης δραστηριότητας προτείνεται το ΒΙΝΤΕΟ: « Είναι σχολικός εκφοβισμός 

(animation);». Ακολουθεί σχετική συζήτηση και επεξεργασία ερωτημάτων. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90cyaDCTRVw 

Ακούμε το  τραγούδι στο you tube: ARIADNI ARTEMI STAR - ΜΙΛΑ \ MILA Official Music Video (4K) GR 
ENG SUB 
https://youtu.be/3kfgtpUnEAs 

7ο Εργαστήριο  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΚΑΝΤΡΑΝ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=90cyaDCTRVw
https://youtu.be/3kfgtpUnEAs


 
 

1

2 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: ΒΑΛΕ Χ στις ΕΙΚΟΝΕΣ που δεν είναι ΑΛΗΘΙΝΕΣ. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ: «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». 

https://www.youtube.com/watch?v=nyJnUd1Oi7Y 

 

………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

https://learningapps.org/display?v=pged5qnnv22 

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 

https://learningapps.org/display?v=p25br4duk22 
 

ΜΕΡΗ & ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

https://preview.wheelofnames.com/xkt-gxg 
 

 
ΒΙΒΛΙΟ, σχετικά με τους κανόνες για την "ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ". 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/132402912/626b98b13dcf5 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nyJnUd1Oi7Y
https://learningapps.org/display?v=pged5qnnv22
https://learningapps.org/display?v=p25br4duk22
https://preview.wheelofnames.com/xkt-gxg
https://www.storyjumper.com/book/read/132402912/626b98b13dcf5

