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για τη μαθητική κοινότητα 
του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας



…δηλαδή φυσικά  και χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, 
όμως πάντοτε με ΑΣΦΑΛΕΙΑ!



O 21ος αιώνας ξεκίνησε με  μια  Μεγάλη Επανάσταση,
την  επανάσταση  του Διαδικτύου

που έφερε αληθινή ανατροπή στη ζωή μας. 
Το σχολείο άλλαξε ριζικά.

e-class



Μας έφερε όμως, αντιμέτωπους
και με πρωτόγνωρους κινδύνους.



Απαιτεί υπεύθυνη χρήση, καθώς από τη μια, μπορεί  να 
μας βάλει στη χώρα των θαυμάτων, 

σαν υπερεξελιγμένο εργαλείο που είναι



από την άλλη όμως, η ανεύθυνη χρήση του εγκυμονεί 
τεράστιους κινδύνους, για την  ασφάλειά μας.



Γι’ αυτό πρέπει να γίνουμε ικανοί να το χρησιμοποιούμε
ΑΣΦΑΛΩΣ!



Έχοντας  
ως οδηγό μας 
αυτά τα λόγια,



συναποφασίσαμε – νηπιαγωγοί & μαθητές/τριες-
τη συμμετοχή μας 

στο Διαπεριφερειακό θεματικό Δίκτυο 



θετική στάση 
απέναντι στην 
«ανακάλυψη»

συνεργασία

Στοχεύοντας πάντα  
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων



να «εκπαιδεύσουμε» τους αυριανούς πολίτες ώστε είναι 
ασφαλείς στον ψηφιακό κόσμο που  αποτελεί πλέον

μέρος της ζωής τους.

με σκοπό 



Σύμφωνα με  το ΔΕΠΠΣ, το ΑΠΣ και το Νέο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, συνδέθηκε με όλες τις γνωστικές περιοχές

Φυσικές επιστήμες

Φυσική Αγωγή

ΤΠΕ
Γλώσσα Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Μαθηματικά

Τέχνες



Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Β. Ελλάδος 
Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος

Αντιδημαρχία Παιδείας 
Δήμου Νάουσας

Σύλλογο Γ/Κ 
7ου Νηπιαγωγείου

12ο  Νηπιαγωγείο Βέροιας
Γ’ Τάξη 7ου Δημ. 

Σχ.  Νάουσας

Συνεργαστήκαμε με:

κ. Ε. Γώτη
Συντονίστρια Εκ. Έργου

3ου ΠΕΚΕΣ Νηπιαγωγών 
Κ. Μακεδονίας



Η διάχυση του προγράμματος
αλλά και των  αποτελεσμάτων του,

πραγματοποιήθηκε  στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία,



με  ανακοινώσεις μας  στα ΜΜΕ και Μέσα Δικτύωσης,



τη διοργάνωση ομιλιών 
σε μαθητές και γονείς του Νηπιαγωγείου μας, 



και την ημερίδα μας
που στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία.



Ο covid-19  δεν μας επέτρεψε 
να δράσουμε όπως θέλαμε! 

Ευελπιστούμε  στη συνέχεια του προγράμματος 
και για την επόμενη σχολική χρονιά,
να συνεχίσουμε τις δράσεις  μας.



Καταφέραμε όμως κάτι, που τείνει  να ξεχαστεί 
εντελώς.



Το ευτυχές αποτέλεσμα  ήρθε,  
μέσα από  τη συνεργασία των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας.



Και εισπράξαμε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, 
σαν  ένα μικρό θαύμα.



Τα θαύματά μας!



Πολλά, πολλά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, στη μαθητική κοινότητα  
του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας,

που με ξενάγησαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, στον 
όμορφο κόσμο του  Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου  

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και για αυτούς
«ΑΣΦΑΛΩΣ… ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», 

που όπως μου εξήγησαν, σημαίνει,
φυσικά και θα σερφάρουμε στο διαδίκτυο 

ακολουθώντας όμως κανόνες που εξασφαλίζουν  την 
ασφάλειά μας!                    

Δήμητρα Ρωμιοπούλου
Φιλόλογος-Συγγραφέας



«Πριν 4 μήνες, αρχές Φεβρουαρίου, παρευρέθηκα στην ομιλία «Ασφαλώς διαδίκτυο» 
που διοργάνωσε το 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας. Το δικό μας Νηπιαγωγείο! 
Ενθουσιάστηκα! 
Από εκείνη την ημέρα αποφάσισα να «διδαχτούμε», εγώ και οι μαθητές μου, από 

τους μαθητές  του 7ου Νηπιαγωγείου…
Με χαρά δεχτήκαμε  την πρόσκληση-πρόκληση των μαθητών του, να 
εικονογραφήσουμε την έμμετρη ιστορία «Ο Της ο Υπολογιστής», της κ. Ρωμιοπούλου.
Ο Covid-19 δεν επέτρεψε την συμμετοχή των μαθητών μου στην εικονογράφηση. 

Ελπίζω και εύχομαι, την επόμενη σχολική χρονιά, να κάνουμε όλοι μαζί, μαθητές του 
7ου Δημ. Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, «θαύματα» και να 
οδηγηθούμε σε μονοπάτια ονειρικά και ειρηνικά… Γεμάτα γνώσεις, ομορφιές, 
αλήθειες, εμπειρίες... 
Εμπειρίες ζωής.»

Αναστασία Φύκατα
Δασκάλα Γ Τάξης 

7ου Δημ. Σχ. Νάουσας
Εικονογράφηση: Τασούλα Φύκατα



Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2020
Αδιαμφισβήτητα τα νέα διαθέσιμα διαδραστικά τεχνολογικά μέσα αποτελούν καταπληκτικά χρηστικά 
εργαλεία επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, εργασίας, οικονομικών συναλλαγών και διασκέδασης. 
Αποτελεί επίσης κοινή παραδοχή πως ο αχανής αυτός εικονικός κόσμος, που είναι πολύ πιο εύκολα 
αντιληπτός και προσβάσιμος από τις νεότερες γενιές, κρύβει κινδύνους ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους 
εφήβους που πολλές φορές δεν είναι σε θέση να κρίνουν και να αποφασίσουν πως θα αποφύγουν τους 
κινδύνους αυτούς. Η προστασία λοιπόν των ανηλίκων από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο 
επιτάσσει την συμμετοχή όλων μας στον ψηφιακό κόσμο. 
Η πλήρης απαγόρευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο (τακτική διαπαιδαγώγησης παλαιότερων γενιών) 
στερεί από το παιδί την χρήση ανεκτίμητων εργαλείων και οδηγεί στον ψηφιακό αναλφαβητισμό, και 
μάλιστα σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται αμιγώς ως  ψηφιακή. Από την άλλη, η παντελής απουσία γονικής 
επιτήρησης και ακόμη χειρότερα η άγνοια χρήσης των ψηφιακών μέσων εγκαλείπει το παιδί εκτεθειμένο 
σε έναν κόσμο που οι συνέπειες των πράξεών του μπορεί να αποβούν καθοριστικές στην έκβαση της 
πραγματικής του ζωής.
Η διακύβευση είναι πολύ υψηλή ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς πως οι τεχνολογικές ικανότητες των 
παιδιών μας μπορεί να είναι μεγαλύτερες από την ωριμότητα και την κρίση τους. Πριν το κάθε παιδί 
αποκτήσει -αναπόφευκτα- την δική του διαδικτυακή οντότητα, οφείλουμε ως γονείς να τα εκπαιδεύσουμε 
από τα πρώτα τους κιόλας βήματα στο πως θα προστατεύουν την ταυτότητα και την ιδιωτικότητά τους, 
ώστε να καταφέρουμε τελικά να δημιουργήσουμε ευσυνείδητους και υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες. Τους 
πολίτες της νέας γενιάς, τα παιδιά μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο σας,
Πουτούρη Δήμητρα

Digital Forensics Specialist / Expert Witness
MSc Law and Informatics,  CFCE



ΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αποκτήσει εκπροσώπηση   στον κόσμο των  μικρών παιδιών, αν  μάθει  να 
επικοινωνεί  μαζί τους  στο δικό τους επίπεδο, με τους δικούς τους  όρους, αν  είναι  σε θέση να 
αφουγκράζεται  τη φωνή τους  και   είναι  σίγουρο  πως  και η δική του  φωνή φτάνει στ’ αυτιά τους, 
στο μυαλό τους  και στην καρδιά  τους,   μπορεί  να ελπίζει  βάσιμα ότι η πορεία που θα χαράξουν στη 
ζωή τους τα παιδιά, θα έχει και τη δική του θετική συμβολή, τη δική του  σφραγίδα.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτής της αντίληψης και μεις, οι Νηπιαγωγοί του  7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, 
σκύψαμε πάνω από τα παιδιά μας, τα αφουγκραστήκαμε,  τα ακούσαμε να μιλάνε για το δικό τους 

κόσμο,  για τα δικά τους όνειρα, για τις δικές  τους ανησυχίες, φόβους, αγωνίες και συναποφασίσαμε 
τη συμμετοχή μας στο ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ». 
Το κέρδος μας μεγάλο…
ΜΑΘΑΜΕ να ΑΚΟΥΜΕ, να ΣΥΖΗΤΑΜΕ…
ΔΙΔΑΞΑΜΕ μα και ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΜΕ…
Πιστεύουμε ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο και τελικά η ανθρωπότητα θα τα  καταφέρει, να 

αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που η ίδια βάζει στον εαυτό της. 
Δόμνα Ελευθεριάδου - Φιλιώ Κοροσίδου

7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας



Δ
Ι
Α
Δ
Ι
Κ
Τ
Υ
Ο

Α
Σ
Φ
Α
Λ
Ε
Ι
Α

Δόμνα Ελευθεριάδου - Φιλιώ Κοροσίδου
7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας

Σ
Τ
Ο


