
Στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο, οι μαθητές ενημερώθηκαν κατά το σχ. έτος 2021-2022 

για τις δυνατότητες που έχουν ως χρήστες του διαδικτύου αλλά και 

για τους κινδύνους που εγκυμονούν με την άλογη, υπερβολική ή/και 

μη σωστή χρήση του. Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις και σχέδια 

μαθήματος: 

1.     Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπήρξε ενημέρωση των μαθητών 

της Β’ Γυμνασίου από υπεύθυνους του ΒΙΑ STOP για τα παιχνίδια 

που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και που, μέσω προκλήσεων που 

δίνονται, μπορεί να αποβούν μοιραία για τα παιδιά 

(https://7gym-kaval.kav.sch.gr/?p=2690). Οι μαθητές 

συζήτησαν με τους υπεύθυνους του BIA STOP, εξέθεσαν τους 

προβληματισμούς τους σχετικά με κάποιες επικίνδυνες 

δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται τα νέα άτομα και 

δέχτηκαν συμβουλές για το πώς να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους, απέχοντας από παρόμοιες δραστηριότητες. 

2.     Επίσης έγινε επιμόρφωση μαθητών της Α’ Γυμνασίου με θέμα 

“Έτοιμοι για Γυμνάσιο;” (https://7gym-

kaval.kav.sch.gr/?p=1919) από Κέντρο Πρόληψης Καβάλας σε δύο 

φάσεις μέσα στο σχολικό έτος, με θέματα που αφορούν στο «σοκ 

της  μετάβασης», δηλαδή την κατάσταση κατά την οποία ο 

μαθητής βιώνει συναισθήματα ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους και 

φόβου πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το αρχικό στάδιο 

της μετάβασης στο Γυμνάσιο. Κάποιες από τις δράσεις και 

αναφορές που έγιναν αφορούσαν στους κινδύνους στους οποίους 

μπορούν να εκτεθούν στο διαδίκτυο και στην ενδυνάμωση των 

μαθητών με σκοπό τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης 

(γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά) της μεταβατικής 

αυτής φάσης. 

3.     Επιπρόσθετα, υπήρξε συνεχής ενημέρωση των μαθητών και 

δραστηριότητες από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής και από 

εκπαιδευτικό που συμμετείχε ταυτόχρονα σε ετήσια 

επιμόρφωση eTwinning, με θέμα: “Δημιουργικό και ασφαλές 

διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το 

ψηφιακό περιεχόμενο” 

(https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4265) και 

“Κινητές συσκευές 2: Εφαρμογή στην εκπαίδευση” 

(https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4267), 

μετά από σχετική έγκριση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ώστε να 

αξιοποιηθούν οι ιντερνετικές πηγές στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας μαθημάτων πέρα της Πληροφορικής. 

4.     Οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου πήραν μέρος 

σε διαδικτυακή έρευνα που διοργάνωσε  το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και 

στην οποία συμμετείχαν συνολικά 600 σχολεία Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χώρα. Πρόκειται για έρευνα σε μαθητές που 

διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου το οποίο είναι 

αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο η μαθητική μας 

κοινότητα συνέβαλλε στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου, για την συμπεριφορά των εφήβων στο διαδίκτυο. 
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5.     Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών για τους κινδύνους στο 

διαδίκτυο, εκπονήθηκε σχέδιο μαθήματος, με τη μορφή project, 

τεσσάρων διδακτικών ωρών σε όλα τα τμήματα της Γ' τάξης 

Γυμνασίου στο μάθημα των Αγγλικών, με πρωτότυπο μάθημα που 

δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό (ακουστικό κομμάτι, 

σενάριο και παιχνίδι ρόλων) με θέμα "A cyber-

bullying incident" ("Ένα συμβάν διαδικτυακού 

εκφοβισμού" https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=G

1103148&id=439374). Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι, 

μέσα από τη διδασκαλία και χρήση της Αγγλικής Γλώσσας, να 

διδάξει στους εκπαιδευόμενους πώς να χρησιμοποιούν τον χώρο 

του κυβερνοχώρου με σεβασμό και να μην προκαλούν ηθικές 

ζημιές μέσω αμέριστων και άλογων ενεργειών. Επισυνάπτεται το 

σχέδιο μαθήματος ώστε να χρησιμοποιηθεί από μέλη του Δικτύου. 

6.     Τέλος στο μάθημα της Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου 

υλοποιήθηκε διδακτικό σενάριο με τίτλο «Συνειδητοποιώ το ρόλο 

μου  στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Στο πλαίσιο του σεναρίου 

οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου έπαιξαν σε ηλεκτρονικό κουίζ 

στο Kahoot που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος 

και με παιγνιώδη τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν 

τον τρόπο που αντιμετωπίζουν πιθανές διαδικτυακές απειλές. 

Δείτε το κουίζ 

εδώ: https://create.kahoot.it/details/8449123d-6fc0-4b72-

8ea8-71af82228e50 .Κατόπιν σε ηλεκτρονικό 

πίνακα Padlet σημείωσαν εφαρμογές του διαδικτύου που 

γνωρίζουν και χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους. Δείτε 

το padlet στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://padlet.com/ailiolmous/hy7zi0uvn60rd2ln. 

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να 

αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας και τις πιθανές θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις τους αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στη 

νέα κοινωνική πραγματικότητα που έχει καθιερωθεί.  Οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη το Διαδίκτυο 

των Πραγμάτων, τα Κοινωνικά Δίκτυα κ.α. H κάθε ομάδα έκανε 

τη δική της παρουσίαση στο συνεργατικό περιβάλλον 

των Google Slides και «ανέβασε» το τελικό αποτέλεσμα της 

έρευνας της σε συνεργατικό wiki που δημιουργήθηκε γι’ αυτό 

το σκοπό. Δείτε εδώ το wiki: 

7gymnb33class [licensed for non-commercial use only] / Αρχική 

(pbworks.com) 

Τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην ολομέλεια της 

τάξης και απάντησε σε σχετικές απορίες. Επισυνάπτεται το σχέδιο 

μαθήματος. 
 

 

Με εκτίμηση  

η ομάδα για το Ασφαλές Διαδίκτυο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας 
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