
Δράση των μαθητών Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας 

για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι μαθητές και  μαθήτριες της  Α γυμνασίου συμμετείχαν 

στη δράση  με τίτλο «Η ζωή μας αλλάζει στην μετά Covid  Εποχή με τη χρήση του 

διαδικτύου. Tο  χειριζόμαστε με Ασφάλεια;»  στο πλαίσιο συμμετοχής στο 

Διαπεριφερειακό  Θεματικό  Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» σύμφωνα με την υπ αρ 

πρωτ  Πράξη  32/21-12-21 με υπεύθυνη  εκπαιδευτικό  την καθηγήτρια Πληροφορικής κα 

Μυρώνη Βικτωρία. 

Οι  μαθητές  ενημερώθηκαν  μετά από διαδικτυακή έρευνα για τους διαφόρους  τομείς 

που αλλάζει η ζωή μας με την χρήση του διαδικτύου στην μετα covid εποχή κ πώς να τους 

χειριστούν με ασφάλεια.  

Άκουσαν την ραδιοφωνική εκπομπή   «Διαδικτυακές Διαδρομές: Πόσο Ασφαλείς Μπορεί να 

Είναι; (Howthe Internet isaffectingourlives) για να  γνωρίσουν το european school radio. 

Ενημερώθηκαν για το saferinternet ,internetsafety , ασφάλεια ηλεκτρονικωνσυναλλαγων 

κλπ. Έγραψαν σε συνεργατικαπεριβαλλοντα  ομαδικά  τις απόψεις τους. Δεχτήκαν 

παρατηρήσεις από τους συμμαθητές τους κ την καθηγήτρια καλλιέργησαν πολύ καλές 

γνώσεις- δεξιότητες  επεξεργασίας κειμένου κ κατέληξαν σε ατομικά-ομαδικά  άρθρα,  εκ 

των οποίων  κάποια επιλέχτηκαν ως προς την αρτιότητα τους και αναρτήθηκαν κ στο 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Καθηγήτριας Πληροφορικής   

https://schoolpress.sch.gr/innovationmagazine 

  καθώς και στην  νέα ιστοσελίδα του σχολειού 

 https://1gym-an-toump-new.thess.sch.gr/category/asfaleia-sto-diadiktio/ 

Τα άρθρα   ενδεικτικά είναι : «Οι Κίνδυνοι στο διαδίκτυο» με αναφορά στα Προσωπικά 

δεδομένα και στην αρχή  προστασία τους, στο διαδικτυακό  εκφοβισμό, Διαδικτιακή 

φήμη, Παρακολουθηση –Αποπλάνηση μέσω διαδικτύου και Fake-news. «Ενημερωθείτε  για 

τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από τα βιντεάκια της Αντιγόνης» για καλύτερες   

αναπαραστάσεις,  «Που απευθυνόμαστε για την δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος», «Οι 

επιπτώσεις του διαδικτύου την εποχή του Covid -19» όπου αναφέρεται σε ποιους τομείς  

επηρέασε το διαδίκτυο τις διάφορες  ηλικίες. «Γνωρίστε το SaferInternet μαζι με τον 

Λεωνιδα» «Το διαδίκτυο με τα Μάτια του Βαγγέλη» Η ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων  μας είναι πολύ σημαντική μέσα στο περιβάλλον ανάπτυξης των SocialMedia  

που είναι πρόκληση για τους  μαθητές. Τααρθρα  διαβάστηκαν από όλους τους μαθητές της 

α γυμνάσιου από το ηλεκτρονικό περιοδικό και δέχθηκαν  πολύ θετικά σχόλια και τώρα που 

βρίσκονται στη νέα  ιστοσελίδα μας αποτελούν  εκπαιδευτικό   υλικό για ενημέρωση, τόσο 

από τους μαθητές του σχολειού μας, όσο και των άλλων  σχολείων.   

 Οι παραπάνω σύνδεσμοι  θα δοθούν και στο Διαθεματικό Δίκτυο για την Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο https://isecurenet.sch.gr για ανάρτηση της συμμετοχής του σχολείου μας 

στην ιστοσελίδα του  

https://schoolpress.sch.gr/innovationmagazine
https://1gym-an-toump-new.thess.sch.gr/category/asfaleia-sto-diadiktio/

