
	

Περιγραφή	Δράσεων	«Ασφαλώς	...Διαδίκτυο»		
στο	πλαίσιο	συμμετοχής	του	ΠΣΠΘ	στο	Εθνικό	Θεματικό	Δίκτυο	«Ασφάλεια	στο	Διαδίκτυο»	http://isecurenet.sch.gr	

Υπ.	Εκπ.	Ρώσσιου	Ε.,	rossiou@sch.gr		

Συμμετέχοντες	Εκπαιδευτικοί:		
Ρώσσιου	Ε.	ΠΕ19,	Υπεύθυνη	προγράμματος	για	το	ΠΣΠΘ,	Ηλιοπούλου	Κ.	,	ΠΕ02,	Καραλίδου	Φ.,	
ΠΕ02,	Καλλίνης,	Γ.,	ΠΕ02,	Κουκουλάς	Κ.,	ΠΕ04.01,	Λαλαγιάννη	Αικ.,	ΠΕ01,	Πολίτου	Μ.,	ΠΕ06,	Πάλλας	
Α.,	ΠΕ12.10	
Συμμετέχοντες	Μαθητές/τριες:	Γυμνασίου	–	Λυκείου.	

	

Η	αναγκαιότητα	της	ασφαλούς	χρήσης	του	Διαδικτύου	από	όλους	σε	συνδυασμό	με		

α)	 τη	 συμμετοχή	 του	 Σχολείου	 τη	 σχολική	 χρονιά	 2014-2015	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Πρόγραμμα	

esafety	 label	 (απονομή	στο	Σχολείο	μας	του	χάλκινου	μεταλλίου	πιστοποίησης	ασφαλούς	χρήσης	

του	Διαδικτύου	(12-2-2014))	και		

β)	την	έγκριση	συμμετοχής	του	Σχολείου	μας	στο	Θεματικό	Δίκτυο	«Ασφάλεια	στο	Διαδίκτυο»	

(http://isecurenet.sch.gr)	για	την	τριετία	2016-2017	με	την	εγκριτική	απόφαση	της	Περιφερειακής	

Διεύθυνσης	Εκπαίδευσης	Κεντρικής	Μακεδονίας,	με	αριθ.	πρωτ.	1543/08.02.17	

είχαν	σαν	αποτέλεσμα	την	υλοποίηση	σχετικών		δράσεων	μέσα	και	έξω	από	το	Σχολείο	αλλά	και	

από	όλα	τα	μέλη	της	σχολικής	κοινότητας.		

Ειδικότερα	το	οι	 δράσεις	 του	ΠΣΠΘ	με	τίτλο	« »	για	 τη	σχολική	χρονιά	

2016-2017	εστίασαν	 	α.	στα	Μέσα	Κοινωνικής	Δικτύωσης,	β.	στη	προστασία	δεδομένων	προσωπικού	

χαρακτήρα,	 γ.	 στην	 ασφάλεια	 στη	 Διαδικτυακή	 επικοινωνία	 και	 τα	 Διαδικτυακά	 παιχνίδια,	 δ.	 Στην		

εξάρτηση	από	το	Διαδίκτυο,		και	ε.	στο	Διαδικτυακό	εκφοβισμό.	Συγκεκριμένα	οι	δράσεις	είναι:	

	

1. eSafety	Label	

eSafety	 Label	 (http://www.esafetylabel.eu/	 )	 Α)	 Επικαιροποίηση	 Πολιτικής	 ορθής	 χρήσης	 του	

Διαδικτύου	 του	 προσωπικού	 (με	 βάση	 αυτή	 που	 έχει	 καταρτιστεί	 το	 2014)	 και	 Β)	 κατάρτιση	

Πολιτικής	 Ορθής	 Χρήσης	 του	 Διαδικτύου	 των	 μαθητών/τριών	 (σε	 συνεργασία	 με	 τους	

μαθητές/τριες	Γυμνασίου	και	Λυκείου)	

Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Καλλίνης	Γ.	–	Ρώσσιου	Ε.	-	Καραλλίδου	Φ.		

	
Για	τη	δράση	αυτή	έγινε	η	απαραίτητη	προετοιμασία	(δημιουργία	ερωτηματολογίου	και	συλλογή	

δεδομένων	μέσω	συνεντεύξεων	των	μαθητών	β	και	γ	Γυμνασιου	και	Α	λυκείου	για	το	περιεχόμενο	
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του	 εγγράφου	 της	 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	 Ορθής	 χρήσης	 του	 Διαδικτύου	 των	 μαθητών/τριών	 προκειμένου	

την	 επόμενη	σχολική	 χρονιά	 να	υλοποιηθεί	σχετική	 έρευνα	από	τους	 ίδιους	 τους	μαθητές	 και	με	

βάση	τα	αποτελέσματα	και	συμπεράσματα	της	έρευνας	να	καταρτιστεί	η	σχετική	πολιτική	ορθής	

χρήσης	του	Διαδικτύου	και	 να	διανεμηθεί	στα	μέλη	της	σχολικής	μονάδας	αφού	 εγκριθεί	απότ	ο	

Σύλλογο	των	διδασκόντων	του	ΠΣΠΘ.	ΠΑράλληλα	θα	εγκριθεί	και	η	επικαιροποίηση	της	Πολιτικής	

ορθής	χρήσης	του	Διαδικτύου	του	προσωπικού	(που	έχει	καταρτιστεί	το	2014).	

	

2. Κοινωνικά	δίκτυα	και	έφηβοι.	

Κοινωνικά	δίκτυα	και	έφηβοι.	Έρευνα	με	σκοπό	τη	διερεύνηση	των	απόψεων	των	εφήβων	για	τα	

οφέλη	και	τους	κινδύνους	από	τη	χρήση	εφαρμογών	των	κοινωνικών	δικτύων,	των	γνώσεων	για		

τη	 δημιουργία,	 τη	 λειτουργία	 και	 την	 εξέλιξή	 τους	 και	 η	 σύγκριση	 των	 αποτελεσμάτων	 με	

παρόμοιες	 έρευνες	 που	 έγινε	 το	 2011-2012	 αλλά	 και	 μεταξύ	 διαφορετικών	 σχολείων	 στην	

περιοχή	μας,	στην	Ελλάδα,	στο	εξωτερικό.	

Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Ρώσσιου	Ε.	-	Πολίτου	Μ.	–Πάλλας	Α.			

	
Η	 έρευνα	 υλοποιήθηκε	 στο	 πλαίσιο	 του	 Μαθήματος	 της	 Πληροφορικής,	 Τεχνολογίας	 με	 το	 β2	

Γυμνασίου.	 Επιπλέον	 στην	 ίδια	 τάξη	 και	 στο	 πλαίσιο	 του	 Μαθήματος	 των	 Αγγλικών	

πραγματοποιήθηκαν	οι	ακόλουθες	δραστηριότητες:	

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Α:	Advantages	and	disadvantages	of	social	networking	

Στόχος	δραστηριότητας		

Nα	 ενημερωθούν	 οι	 μαθητές	 για	 τα	 πλεονεκτήματα	 και	 τις	 	αρνητικές	 επιρροές	

των		social	networking	(facebook,	twitter	,	instagram	etc.)	και	να	πληροφορηθούν	για	τον	σωστό	τρόπο	

χρησιμοποίησης	τους.	

	Διαδικασία	δραστηριοτήτων:		Παρουσίαση	βίντεο	από	μαθητές	και	στη	συνέχεια		συζήτηση	–	debate	

από	όλους	τους	μαθητές.	

	https://youtu.be/0nwlUZcMci8		Advantages	and	disadvantages	of	social	networking	sites	

Συμπλήρωση	 1	mind	map	diagram	από	 τους	 μαθητές	 με	 ιδέες	 για	 τη	 σωστή	 χρήση	

των	socialnetworking.	

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Β:	The	positives	and	negatives	of	Facebook	–	Stay	safe	online	

Στόχοι	δραστηριότητας		



	

Περιγραφή	Δράσεων	«Ασφαλώς	...Διαδίκτυο»		
στο	πλαίσιο	συμμετοχής	του	ΠΣΠΘ	στο	Εθνικό	Θεματικό	Δίκτυο	«Ασφάλεια	στο	Διαδίκτυο»	http://isecurenet.sch.gr	

Υπ.	Εκπ.	Ρώσσιου	Ε.,	rossiou@sch.gr		

Να	 ενημερωθούν	 	οι	 μαθητές	 για	 την	 μη	 ασφαλή	 έκθεση	 των	 προσωπικών	 τους	 δεδομένων	

στο	Facebook	και	τους	κινδύνους	του	cyberbulling	

Διαδικασία	δραστηριοτήτων	

Παρουσίαση	ppt	από	μαθητές		–	Facts	about	Facebook	

	https://drive.google.com/file/d/0By_FeDs817Z5djhmSzRCd1BNdTA/view?usp=sharing	

	Παρουσίαση	2	βίντεο	

Do	you	really	have	a	private	life	online?	https://youtu.be/-e98hxHZiTg?t=12	

Tips	for	staying	safe	online			https://youtu.be/GCWBf7WKYyA?t=54	

Οι	μαθητές	εργάσθηκαν	σε	ομάδες	και	παρουσίασαν	τις	απαντήσεις	τους	στα	παρακάτω	ερωτήματα.	
·									Why	and	how	did	you	decide	to	join	Facebook?	
·									How	much	time	do	you	spend	on	it	weekly?		
·									How	do	you	handle	those	requests	for	friendship,	for	accepting	virtual	plants,	or	
anything	else	you	just	don’t	want	to	do?	Do	you	find	them	annoying?	
·									What	do	you	usually	do	when	you	are	online?	
·									Do	you	feel	safe,	knowing	that	everything	you	post/upload	on	Facebook	is	accessible	
to	everyone?	
·									Would	you	consider	deleting	your	Facebook	account?	Why?	
·									Do	you	think	Facebook	is	necessary	in	order	for	you	to	be	considered	«cool»?	

	

3. Ασφαλές	Διαδίκτυο	στη	θρησκεία:	

Ασφαλές	 Διαδίκτυο	 στη	 θρησκεία:	 Η	 επίδραση	 του	 Διαδικτύου	 στην	 προσέγγιση	 και	

προσηλυτισμό	στις	ανατολικές	θρησκείες.	

Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Λαλαγιάννη	Αικ.	–Ρώσσιου	Ε.	-	Ηλιοπούλου	Κ.		

	
Η	δράση	πραγματοποιήθηκε	με	τίτλο	«Η	επίδραση	του	διαδικτύου		στον	προσηλυτισμό	προς	

τις	ανατολικές			θρησκείες.	Αλήθεια	ή	μύθος;»	

						Με	τους	μαθητές	της	Α΄Λυκείου,	 	αφού	συζητήσαμε	 	 τα	όρια	και	 τις	συνέπειες	 του	ασφαλούς	

διαδικτύου,	 αποφασίσαμε	 να	 προσεγγίσουμε	 	 τις	 ανατολικές	 θρησκείες	 με	 μια	 	 κριτική	 και	

ερευνητική	διάθεση.	Αφού	χωρίστηκαν		οι	μαθητές	σε	ομάδες	διάλεξαν	ένα	θέμα	εργασίας	με	βάση	

το	 γενικό	 προτεινόμενο	 θέμα.	 Εκτός	 από	 το	 πεδίο	 το	 καθαρά	 γνωσιολογικό,	 τους	 ζητήθηκε	 να	

κατηγοριοποιήσουν	τις	πηγές	τους	και	να	δουν	–	να		τοποθετήσουν	–	το	υλικό	τους	ανάμεσα	στον	

ιδιοτελή		προσηλυτισμό	και	την	αναγκαία	γνώση	που	πρέπει	να	έχουμε	όλοι	στον	πολυπολιτισμικό	

κόσμο	που	ζούμε	.	Επειδή	οι	ίδιοι	οι	μαθητές	επέλεξαν	τα	θέματα	από	τον	προσωπικό	τους	κύκλο	

ενδιαφερόντων	δούλεψαν	με	κέφι	και	τα	αποτελέσματα	ήταν	εντυπωσιακά.		
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	Τα	θέματα	που	παρουσιάστηκαν	στην	ολομέλεια	ήταν:	

• Αφρικανική		ορθόδοξη	εκκλησία	

• Βουδισμός		

• Έννοια	της	νιρβάνα	

• Μάγια			

• Σιχισμός		

• Σκανδιναβική			μυθολογία	

• Ολυμπισμός			

• Κομφουκιανισμός		

• Η	 	 θέση	 της	 γυναίκας	 στις	

θρησκείες		

	H	παρουσίαση	ήταν		ιδιαίτερα	ενδιαφέρουσα,	καθώς	τα	θέματα	ήταν	πέρα	από	τα	τετριμμένα.		

							Μελετώντας	τις	πηγές	που	συνέλεξαν	οι	μαθητές	στις	εργασίες	 	τους,	τις	κατατάξαμε	α)	στις	

επίσημες	πηγές	εκκλησιών	και	θρησκειών,	β)	στα	sites	που	ο	καθένας	μπορεί	να	ανεβάσει,	επειδή	

ασχολείται	 	 με	 το	 θέμα	 και	 έχει	 γνώσεις	 υπολογιστών,	 χωρίς	 σοβαρή	 	 	 βιβλιογραφία	 ,	 με	 καλή	

διάθεση	ή	επιθετικά,και	γ)	σε	θεολογικά		sites,	που	οι	γράφοντες	έχουν	γνώσεις,	αλλά	τα	βλέπουν	

υπό	 το	 χριστιανικό	 πρίσμα,	 αντικειμενικά	 όμως,	 	 όπως	 η	 	 ιερά	 μονή	 Παντοκράτορος	 και	 	 η	

Μυριόβιβλος,		τέλος	δ)	σε	εγκυκλοπαιδικά	sites,	από	όλους	αποδεκτά,	όπως	η	Βικιπαίδεια.	Η	κριτική	

σύγκλιση	των	τεσσάρων	πηγών	μας	έδωσε	τις	 εργασίες	 	που	χαρήκαμε	στην	τάξη.	Φτάσαμε	στο	

συμπέρασμα	 πως	 πρέπει	 ο	 μαθητής	 να	 διαβάζει	 ένα	 site	 που	 πιστεύει	 ότι	 είναι	 ενδιαφέρον,	 	 να	

μελετά	το	είδος	της	πηγής	και	στη	συνέχεια		να	ξαναδιαβάζει	το	ίδιο	κείμενο	με	κριτική	διάθεση	και	

με	σύγκριση	παράλληλων		κειμένων.			

					Ο	 εννοιολογικός	διαχωρισμός	προσηλυτισμού	 	και	αναγκαίας	 	θρησκευτικής	γνώσης	πέρα	από	

την	 επίσημα	 αναγνωρισμένη	 ορθόδοξη	 εκκλησία	 στην	 Ελλάδα	 είναι	 	 σήμερα	 απαραίτητος.	 Στα		

κείμενα	 που	 μελέτησαν	 τα	 παιδιά,	 δεν	 διέκριναν	 στοιχεία	 προσηλυτισμού.	 Κάθε	 τι	 άγνωστο,	

ιδιαίτερα	από	την	μακρινή	Ανατολή,	προσελκύει	τον	δυτικό	άνθρωπο,	και	 	αυτόβουλα	μπορεί	να	

αποφασίσει,	αν	θέλει	να	πλησιάσει	περισσότερο	ή	όχι.	

						Ένα	άλλο	σημείο	που	παρατηρήσαμε		ήταν	η	εννοιολογική	φθορά	κάποιων	θρησκευτικών	όρων	

στο	ταξίδι	τους	από	την	ανατολή	στη	δύση.	Παραδείγματος	χάριν	:	Κάρμα	σημαίνει	το	σύνολο	των	

πράξεων	που	πρέπει	να	έχει	ο	πιστός	για	μια	καλύτερη	μεταμψύχωση	στην	επόμενη	ζωή	του.	Εμείς	

διαβάσαμε:	 το	 κάρμα	 είναι	 μια	 έκφραση	 του	 νόμου	 της	 αιτίας	 και	 του	 αποτελέσματος.	 Ένα		

τραγούδι	του	Τζων	Λένον	με	τίτλο:	«Το	στιγμιαίο	κάρμα	θα	σε	αρπάξει».	Το	 	κάρμα	αφορά	κάθε	

είδους	πράξη	ή	δράση,	και	τόσα	άλλα.	

	Συμπερασματικά	 	καταλήξαμε	 	πως	το	διαδίκτυο	έχει	δύναμη	και	 	 ελκύει	το	μάτι	και	το	νου	του	

ανθρώπου,	όμως	μένει	σε	εμάς	η	κριτική	σκέψη,	η	σωστή	έρευνα	και	η	τελική	απόφαση.		

	

4. Το	Διαδίκτυο	που	θέλουμε	

Το	Διαδίκτυο	που	θέλουμε	(http://www.webwewant.eu/el/)	εστιάζοντας		

Α)δικαιώματα	και	υποχρεώσεις	των	εφήβων	στον	κόσμο	του	Διαδικτύου,		

Β)ανάπτυξη	κριτικής	επεξεργασίας	των	διαδικτυακών	πληροφοριών,		

Γ)υπεύθυνη	και	ασφαλής	συμμετοχή	στο	Διαδίκτυο,		

Δ)	προστασία	της	ιδιωτικότητας	και	η	διαδικτυακή	φήμη,		
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Ε)	πνευματικά	δικαιώματα,		

ΣΤ)	δημιουργική	χρήση	του	Διαδικτύου.	

Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Ρώσσιου	Ε.-	Πάλλας	Α.	-	Κουκουλάς	Κ.		

	
Στο	πλαίσιο	του	μαθήματος	Εφαρμογές	Πληροφορικής	Α	Λυκείου,	στην	τάξη	αλλά	και	διαδικτυακά	

υλοποιήσαμε	 δραστηριότητες	 του	 Εγχειριδίου	 «Το	 Διαδίκτυο	 που	 θέλουμε»	 στις	 	 4	 από	 τις	 7	

ενότητες	του	εγχειριδίου.		

Ενότητα1:	Μάθε	τα	δικαιώματα	και	τις	υποχρεώσεις	σου	

Ενότητα4:	Παρουσίασε	τον	εαυτό	σου	στον	κόσμο	

Ενότητα5:	Αποκρύπτοντας	την	ταυτότητά	μου	στον	ψηφιακό	κόσμο	

Ενότητα6:	Τι	είναι	τα	πνευματικά	δικαιώματα;	

	

Σύνδεση	με	Σύνεση	

Ρητορική	του	μίσους	στο	διαδίκτυο	ΜΙΣΟΥΣ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	

	

Σύνδεση	 με	 σύνεση	 (http://synmesyn.sch.gr):	 Α)	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 στην	 Ψηφιακή	

Εποχή	και	Β)	ενσυναίσθηση	στη	ρητορική	μίσους.	

Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Ηλιοπούλου	Κ.	–	Καραλλίδου	Φ.		

 
	Υπεύθυνοι	Εκπαιδευτικοί:	Ηλιοπούλου	Κωνσταντίνα,	Καραλίδου	Φωτεινή	

Συμμετέχοντα	τμήματα:	Γ1,	Γ2	Λυκείου	

Διδασκόμενο	αντικείμενο:	ΝΕ.	Γλώσσα	

	Εμπλεκόμενες	θεματικές:	Ανθρώπινα	δικαιώματα,	γλώσσα	εξουσίας,	διαδίκτυο	

Διάρκεια:	4	δίωρα	
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Η	 ρητορική	 μίσους,	 όπως	 ορίζεται	 από	 το	 Συμβούλιο	 της	 Ευρώπης,	 περιλαμβάνει	 κάθε	 μορφή	

έκφρασης	 που	 διαδίδει,	 υποκινεί,	 προωθεί	 ή	 δικαιολογεί	 το	 φυλετικό	 μίσος,	 την	 ξενοφοβία	 ή	 άλλες	

μορφές	μίσους	που	στηρίζονται	στη	μισαλλοδοξία,	 όπως	τη	μισαλλοδοξία	που	 εκφράζεται	μέσα	από	

επιθετικό	εθνικισμό	και	εθνοκεντρισμό,	διάκριση	και	εχθρικότητα	κατά	μειονοτήτων,	μεταναστών	και	

ανθρώπων	μεταναστευτικής	καταγωγής.	

	Η	ανάγκη	για	εκπαιδευτικές	πρωτοβουλίες	που	να	στοχεύουν	το	μίσος	στο	διαδίκτυο	αποτέλεσαν	το	

έναυσμα	της	 ενασχόλησής	μας.	Άλλωστε,έρευνες	καταδεικνύουν	 	 τον	αυξανόμενο	όγκο	περιεχομένου	

καταχρηστικής	συμπεριφοράς	που	συναντάμε	στο	 διαδίκτυο,	 συχνά	με	 ύφος	ακραίο	 και	 ρατσιστικό,	

που	 μπορεί	 να	 απειλήσει	 τις	 θεμελιώδεις	 αξίες	 της	 δημοκρατικής	 κοινωνίας.	 Ενδεικτικά,	 η	 ετήσια	

έκθεση	του	κέντρου	Simon	Wiesenthal	γύρω	από	την	ψηφιακή	τρομοκρατία	και	το	μίσος	για	το	2014	

σημειώνει	 αύξηση	 κατά	 30%	 σε	 30.000	 προβληματικούς	 ιστότοπους,	 φόρουμ	 και	 κυρίως	 μέσα	

κοινωνικής	 δικτύωσης	 που	 διαποτίζονται	 από	 την	 υποκουλτούρα	 του	 μίσους	 σε	 σχέση	 με	 το	

προηγούμενο	έτος.	

	

Στόχοι-εμπλεκόμενες	δραστηριότητες	

Η	ρητορική	μίσους	αποτελεί	θέμα	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	Έτσι,	η	προσέγγιση	που	χρησιμοποίησαν	

οι	 διδάσκουσες	 στις	 δραστηριότητες	 που	 σχεδίασαν	 βασίζεται	 στις	 αρχές	 και	 τα	 πρότυπα	 των	

ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	Στόχευε	δε	να	βοηθήσεις	τους	εμπλεκόμενους	μαθητές	να	αναπτύξουν	τις	

γνώσεις,	 τις	 δεξιότητες	 και	 τις	 συμπεριφορές	 που	 θα	 χρειαστούν,	 ώστε	 το	 διαδίκτυο	 να	

αντικατοπτρίζει	 τις	 θεμελιώδεις	 αρχές	 που	 έχουν	 θεσπιστεί	 για	 τον	 πραγματικό	 κόσμο.		 Αναλυτικά	

στον	πίνακα	που	ακολουθεί	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Κατηγορίες	μαθητών	/	

ρόλοι	

Αποτελέσματα	

Τα	θύματα	 Να	 αντιδράσουν:	 Να	 αποκτήσουν	 δεξιότητες,	 ώστε	 να	

γνωρίζουν	 τι	 πρέπει	 να	 κάνουν	 κάθε	 φορά	 ανάλογα	 με	

την	περίσταση	

Να	αποκτήσουν	αυτοεκτίμηση	

Να	ενταχθούν	

Τα	δυνητικά	θύματα	 Να	καλλιεργηθούν	αξίες	

Να	γνωρίζουν	πόσο	σημαντικός	είναι	ο	ρόλος	τους	

Να	 τεθούν	 σε	 εγρήγορση,	 να	 αποκτήσουν	 την	 αίσθηση	

ότι	μπορούν	να	κάνουν	τη	διαφορά	

Να	γνωρίζουν	ότι	οι	ρόλοι	εναλλάσσονται	

Οι	μάρτυρες	

Οι	 συνεργάτες	 των	

θυτών	

Οι	θύτες	 Να	αναπτύξουν	ενσυναίσθηση	

Να	συνειδητοποιήσουν	την	επίδραση	των	πράξεών	τους	

Να	 γνωρίζουν	 ότι	 οι	 πράξεις	 τους	 αντίκεινται	 στους	

κανόνες	και	έχουν	συνέπειες	
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Στο	πλαίσιο	αυτό	οι	μαθητές	των	δύο	τμημάτων	διερεύνησαν:	

1. Τις	τεχνικές	πειθούς	του	Διαδικτύου	και	τις	υιοθετούμενες	στρατηγικές	

2. Τις	συνέπειες	του	προβλήματος	

3. Τις	λύσεις	στο	ανωτέρω	πρόβλημα.	

4. Τον	ρόλο	των	εκπαιδευτικών	στην	επίλυσή	του.	

Οι	τεχνικές	δε	που	υιοθετήθηκαν	ήταν	η	ιδεοθύελλα,	η	ανάγνωση	σχετικών	κειμένων	και	ο	διάλογος	σε	

μια	 	προσπάθεια	ευαισθητοποίησης	των	μαθητών	και	επίγνωσης	των	διαστάσεων	του	προβλήματος.	

Ακολούθησε	 debate	 μεταξύ	 των	 δύο	 τμημάτων	 (υπέρ	 και	 κατά	 της	 ρητορικής	 του	 μίσους,	 θύματα-

θύτες)	και	η	δράση	ολοκληρώθηκε	με	σύνταξη	κειμένων	από	τους	μαθητές	στο	πλαίσιο	της	παραγωγής	

γραπτού	λόγου	

Στο	αρχείο	ppt	που	επισυνάπτεται	κατατίθεται	μια	συνολική	παρουσίαση	του	προβλήματος	από	τους	

μαθητές.	

	
5. Εκδηλώσεις/επιμορφώσεις/βιωματικά	εργαστήρια	«Ασφαλώς	...	Διαδίκτυο».	

	
Υπεύθ.	Εκπαιδευτικοί:	Τα	μέλη	της	παιδαγωγικής	ομάδας.	

	
	

Για	 την	 επόμενη	 σχολική	 χρονιά	 προγραμματίζεται	 να	

υλοποιηθούν	 σειρά	 επιμορφωτικών	 σεμιναρίων	 δια	 ζώσης	

αλλά	 και	 διαδικτυακά	 (webinars)	 με	 τη	 συμμετοχή	 ως	

«εισηγητές»	 και	 μαθητές/τριες	 του	 Λυκείου	 για	 μαθητές,	

γονείς	 και	 εκπαιδευτικούς	 σε	 θέματα	 που	 αφορά	 την	

ασφάλεια	 στο	 Διαδίκτυο,	 τα	 Κοινωνικά	 δίκτυα	 αλλά	 και	 τη	

χρήση	 συνεργατικών	 εγγράφων	 και	 την	 αποθήκευση	 αρχείων	 στο	 Διαδίκτυο.	 Οι	 σχετικές	

παρουσιάσεις	έηγιναν	στο	πλαίσιο	του	μαθήματος	«Εφαρμογές	Πληροφορικής»	της	Α	Λυκείου	την	

τελευταία	τριετία	.	

 
	


