
 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κατά το 

σχολικό έτος 2019-20. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες είναι η κ. Μελπομένη Εφραιμίδου και η Διευθύντρια κ. Αναστασία 

Μπιτσάνη,  

και συμμετέχων καθηγητής ο κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχε μία ομάδα 20 μαθητών της Β’ Λυκείου. 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος τέθηκαν μέσα από συζητήσεις σε συνεργασία με τους μαθητές, 

όπου μεταξύ των ποικίλων θεμάτων ασφαλείας που ανακύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου, 

συμφωνήθηκε η εστίαση στα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Βασική αιτία αυτής 

της επιλογής αποτέλεσε η διαπίστωση και παραδοχή των μαθητών, αλλά και των καθηγητών, για 

συχνή,  αυθόρμητη και επιπόλαιη  έκθεση  προσωπικών δεδομένων σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. 

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι μαθητές κατανόησαν βαθύτερα τις σχετικές με τα 

προσωπικά δεδομένα έννοιες, συνειδητοποίησαν κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση της 

προσωπικής τους ζωής, εστίασαν στην έννοια του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των ιδίων 

και των άλλων, ανακάλυψαν συνήθη λάθη και εστίασαν στις καλές πρακτικές κατά τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων · καταληκτικά,  μέσα από όλες τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του 

Δικτύου, διαφάνηκε  αλλαγή στη  στάση  τους και  περιορισμός της έκθεσης των προσωπικών τους 

δεδομένων στο Διαδίκτυο. 

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μια ομάδα μαθητών δημιούργησε ένα μικρής 

διάρκειας βίντεο για το οποίο οι ίδιοι έγραψαν το σενάριο, με στόχο να αφυπνίσουν τους 

συμμαθητές τους για τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες  από την δημοσίευση προσωπικών 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού μοίρασαν ρόλους, 

σκηνοθέτησαν τα πλάνα, επεξεργάστηκαν το υλικό τους και έντυσαν το βίντεο με δική τους μουσική. 

Η ταινία τους αναρτήθηκε στο κανάλι του σχολείου στο Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWa0fOCfia8 

Το πρωτότυπο αυτό βίντεο μαζί με ένα δρώμενο και μία παρουσίαση PowerPoint με προτάσεις για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρουσίασε ομάδα μαθητών στην Ημερίδα «Ασφαλής 

και υπεύθυνη πλοήγηση στο διαδίκτυο», την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Δημοτικό Θέατρο 

Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, η οποία διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου SaferInternet4Kids. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των παριστάμενων 

μαθητών και μαθητριών για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και 

μια ομάδα 26 μαθητών της Β’ Λυκείου του σχολείου. 

https://www.youtube.com/watch?v=PWa0fOCfia8


Επίσης με το βίντεο αυτό η ομάδα του προγράμματος του Δικτύου συμμετείχε στον Πανελλήνιο 

Σχολικό Διαγωνισμοί για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) 2020 που διοργανώθηκε από το 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids. Το βίντεο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου: 

https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2020/συμμετοχές-sid-2020/2174-2ο-πειραματικό-λύκειο-

θεσσαλονίκης/ 

Οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο 

Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” ετοίμασαν μία παρουσίαση για την Εκδήλωση που διοργάνωσε η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία 

με το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και πραγματοποιήθηκε στο 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, την Τρίτη 11/02/2020, για την Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου. Η εργασία τους επιλέχθηκε από τους διοργανωτές να παρουσιαστεί στο 

κεντρικό αμφιθέατρο ΝΟΗΣΙΣ με καλεσμένους μαθητές από πολλά σχολεία της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ανάμεσα στο κοινό είχαν την χαρά να 

παρακολουθήσουν την εκδήλωση μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας, με σκοπό 

την ενημέρωση  και την αφύπνισή τους σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

Μέρος της παρουσίασης, υλικό και φωτογραφίες από την Ημερίδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

τους σχολείου: 

http://2lyk-peir-thess.thess.sch.gr/?p=735 

Οι παραπάνω δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου στο 

Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” ενέπλεξαν σημαντικό πλήθος των μαθητών του σχολείου είτε με 

τη δημιουργία και παρουσίαση υλικού σε μαθητές άλλων σχολείων είτε με τη συμμετοχή σε 

ημερίδες για την ενημέρωση και αφύπνιση σε θέματα ασφάλειας και την εκπαίδευση στον ψηφιακό 

γραμματισμό. Το παραχθέν υλικό παρουσιάστηκε στο σύνολο του σχολείου μέσα από τα μαθήματα 

Πληροφορικής και αναρτήθηκε σε σελίδες του σχολείου για τη διάχυση των καλών πρακτικών 

χρήσης των κοινωνικών δικτύων πέρα από τα όρια της σχολικής κοινότητας. 

 

Οι Υπεύθυνες καθηγήτριες  

 Μελπομένη Εφραιμίδου  

 Αναστασία Μπιτσάνη 

                                                                                                     Ο συμμετέχων καθηγητής 

                                                                                                        Εμμανουήλ Τζώρτζης 
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