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ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

Αρ. Πράξης: 14 

Ημερομηνία: 1/2/2022 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

κ. Αυγερινού Δέσποινα 

 
Τα τμήματα της Β και Γ τάξης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας πραγματεύτηκαν το θέμα της 
ασφαλούς επικοινωνίας στο διαδίκτυο μέσα από φιλμ και παιχνίδι ρόλων σε σχέση με το θέμα της 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:  

Αμαλία Καραμήτρου, ΠΕ02 (Υποδιευθύντρια) 

Ε-mail :  amaliaclass@hotmail.com 

Το Πρόγραμμα εκπον συνολικά στη σχολική μονάδα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων 

των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτό, των Ομίλων και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα) 

1) Αυγερινού Δέσποινα,     ΠΕ06 
2) Ζέρβα Όλγα,                      ΠΕ79 
3) Καραμήτρου Αμαλία       ΠΕ02 
4) Κοραντζή Ευαγγελία        ΠΕ02 
5) Χερτούρας Κωνσταντίνος  ΠΕ86 
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διαδικτυακής αποπλάνησης. Συγκεκριμένα υλοποιήσανε βιωματικό εργαστήριο με αφόρμηση μέσω 
του φιλμ Movistar:Love Story, δραματοποίηση περιπτώσεων αποπλάνησης εφήβων, κάνανε 
ανίχνευση και ανάλυση εννοιών μέσω ιδεοθύελλας και σχετικών καρτών λέξεων. Στη συνέχεια 
ακολούθησε δραστηριότητα δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη των κινδύνων από την μη ασφαλή 
επικοινωνία στο διαδίκτυο και ολοκληρώσαμε τη δράση με τη σύνταξη Tips προς εφήβους για την 
ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά την online επικοινωνία. 
 

κ. Ζέρβα Όλγα και κ. Κοραντζή Ευαγγελία 

1) Στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning με τον τίτλο MYTHOS (υπεύθυνη κ. Ζέρβα), οι 
συμμετέχοντες μαθητές παρακολούθησαν βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στη συνέχεια, 
σε συνεργασία με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων (1ο Γυμνάσιο Πολίχνης και Institut 
Castellet) έφτιαξαν ένα συννεφόλεξο με την εφαρμογή Mentimeter:  

https://www.mentimeter.com/app/presentation/2e6c71851575af831cb657f27722c6ec. 

 

Τα βίντεο που παρακολούθησαν οι μαθητές: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5WJOncaHt4&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=WNVTGTrWcvw&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOZGQeG8avQ&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=V4o0B6IDo50&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=8vUdWpwLv10 

https://www.youtube.com/watch?v=h7QmSKHCQoY 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y&t=1s 

 
2) Οι εκπαιδευτικοί κ. Όλγα Ζέρβα και κ. Ευαγγελία Κοραντζή με το τμήμα Γ1, καθώς και με τμήματα 
της Α’ Τάξης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, συμμετείχαν στο εργαστήριο "Ο GDPR και οι 40 
κλέφτες". Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, αλλά και με την 
ενεργοποίηση φοιτητών που λάμβαναν μέρος στην πρακτική άσκηση συμμετείχαν διαδικτυακά σε 
διάφορα παιχνίδια και κουίζ και έμαθαν χρήσιμα πράγματα για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Στο τέλος παιδιά και εκπαιδευτικοί έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης.  
 
3) Η εκπαιδευτικός κ. Ζέρβα συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου και δήλωσε το σχολείο ως υποστηρικτή της εκδήλωσης. Λόγω αυτού μας έχει αποσταλεί 
εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 

Υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις.  
 

κ. Καραμήτρου Αμαλία 

Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας, Ρητορικής και Πολυμέσων «Εκφράζομαι» με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την 

κ. Αμαλία Καραμήτρου (ΠΕ02),  

Α) επεξεργάστηκε και συνέγραψε ετήσια ερευνητική εργασία  με θέμα την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου. Η εργασία παρουσιάστηκε στο Μαθητικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, 

Απρίλιος 2022) 

Β) Δημοσίευσε συνέντευξη που έλαβε από την  Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Κυβερνοασφάλειας. 

https://www.mentimeter.com/app/presentation/2e6c71851575af831cb657f27722c6ec
https://www.youtube.com/watch?v=n5WJOncaHt4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=WNVTGTrWcvw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZOZGQeG8avQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V4o0B6IDo50&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8vUdWpwLv10
https://www.youtube.com/watch?v=h7QmSKHCQoY
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y&t=1s
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Γ) Κατά την παγκόσμια ημέρα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, τα μέλη του Ομίλου 

Δημοσιογραφίας, Ρητορικής και Πολυμέσων «Εκφράζομαι», ετοίμασαν παρουσίαση 

ευαισθητοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση στον διαδικτυακό εκφοβισμό, δημιούργησαν αφίσες και τις 

ανάρτησαν στους χώρους του σχολείου. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλωσσικής Διδασκαλίας Γ’ Γυμνασίου (Γ2), οι μαθητές/-τριες 

παρακολούθησαν εποπτικό υλικό αναφορικά με το θέμα των ψευδών ειδήσεων και ανέπτυξαν 

σχετικό πρότζεκτ. Αντίστοιχες δραστηριότητες έγιναν και στο πλαίσιο του Ομίλου Δημοσιογραφίας 

και Ρητορικής «Εκφράζομαι»  σε σχέση με τον ρόλο του διαδικτύου σε θέματα παραπληροφόρησης, 

αλλά και σε σχέση με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αμαλία 

Καραμήτρου) 

Κατά την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλωσσικής Διδασκαλίας, το 

Τμήμα Γ2 μελέτησε σχετική αρθρογραφία και παρακολούθησε τη διαδικτυακή εκδήλωση του 

διαθεματικού διαπεριφερειακού δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ οργανώθηκε αγώνας 

αντιλογίας με σχετικό θέμα (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αμαλία Καραμήτρου). 

 

κ. Χερτούρας Κωνσταντίνος 

Στα πλαίσια του προγράμματος Ασφαλές Διαδίκτυο και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεματικές 

που υπήρχαν στις προτεινόμενες θεματικές του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων, μεταξύ Μαρτίου 

και Απριλίου 2022,  οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης τάξης συμμετείχαν σε ένα βιωματικό 

εργαστήριο που αφορούσε τους κινδύνους της άκριτης παροχής προσωπικών στοιχείων στο 

διαδίκτυο και – κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την προβολή Video , την μετέπειτα 

συζήτηση στην τάξη και την εργασία σε ομάδες σε σχέση με ερωτήσεις πάνω στο θέμα (που 

διατίθενται από το αποθετήριο του ΙΕΠ), το σύνολο της μαθητικής κοινότητας προβληματίστηκε πάνω 

στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ήρεμη οικογενειακή ζωή μία άκριτη παροχή προσωπικών 

στοιχείων διαμονής , κοινωνικών προτιμήσεων, ενδιαφερόντων και το πως αυτά μέσα από μεθόδους 

social engineering μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπως παραβίαση της προσωπικής ζωής , 

παρενοχλήσεις στα όρια του νόμου  και άλλα παρόμοια συμβάντα.  Ταυτόχρονα έγινε και ένα 

εργαστήριο με θέμα το cyber bullying (με τη χρήση video και συζήτησης)  και πάλι μέσα από τα 

σενάριο του ΙΕΠ , με σκοπό τόσο την κατάδειξη το σοβαρότατων προβλημάτων που μπορεί να 

δημιουργήσει στο φαινόμενο στα θύματά του , όσο και το πόσο εύκολο είναι στην σημερινή – ρευστή 

– κοινωνική κατάσταση να βρεθεί ο οποιοσδήποτε στην ίδια θέση και από θύτης να γίνει θύμα.  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του 

σχολείου (σύνολο 155 μαθητές και μαθήτριες) 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ : Εντός του ωρολογίου Προγράμματος 
 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ   
(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) : 
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Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (έως 100 λέξεις ) 

 

 

 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις) 

 

 

 

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 

 

 

 

 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ                                 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 

 
 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Αυγερινού Δέσποινα  Τογανίδης Τρύφων 

Ζέρβα Όλγα 

Καραμήτρου Αμαλία 

Κοραντζή Ευαγγελία 

Χερτούρας Κωνσταντίνος 

Στα πλαίσια των μαθημάτων του ωρολογίου Προγράμματος, των Ομίλων και των Εργαστηρίων 

δεξιοτήτων , έγιναν παρεμβάσεις από τους διδάσκοντες με σκοπό οι μαθήτριες και οι μαθητές να 

κατανοήσουν τα περιγραφόμενα στις θεματικές ενότητες. Υλοποιήθηκαν διαδικτυακές και ζωντανές 

συναντήσεις με ειδικούς. Τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες, εκπόνηση σχεδίων 

δράσης και εργασιών. Έλαβαν μέρος σε εγκεκριμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης. Αξιοποιήθηκαν, 

επίσης, προγράμματα etwinning και ERASMUS που υλοποιεί η σχολική μονάδα. Ο κύριος χώρος 

διδασκαλίας ήταν το Εργαστήριο Πληροφορικής, καθώς και οι σχολικές αίθουσες οι οποίες είναι 

εξοπλισμένες με Η/Υ, προτζέκτορες. 

Οι διαστάσεις του θέματος που προσεγγίστηκαν από το πρόγραμμα αφορούσαν: α) Την ασφαλή 

πλοήγηση στο διαδίκτυο (προσωπικά δεδομένα , χειρισμός εργαλείων χρήσης των κοινωνικών δικτύων, 

γενικότεροι κίνδυνοι πλοήγησης) β) ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής πολιτειότητας μέσα σε ασφαλές 

πλαίσιο (συμμετοχή σε δίκτυα τύπου wiki υπο το πρίσμα της ευθύνης ) καθώς και η ανάπτυξη εκείνων 

των δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την μεγαλύτερη δυνατή αναγνώριση του κάθε είδους κακόβουλου 

περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό. 

 

Η εξοικείωση με τις παρούσες τεχνολογίες του διαδικτύου και τους κινδύνους που υπάρχουν από την 

λανθασμένη χρήση τους, οδήγησε  σε μια καλύτερη αντίληψη της έννοιας της ευθύνης που συνεπάγεται 

η διαδικτυακή παρουσία της κάθε μαθήτριας/μαθητή, προάγοντας ταυτόχρονα τις αρχές τις υγειούς 

συμμετοχικότητας στα δημόσια fora του διαδικτύου. 

Ιανουάριος – Μάιος 2022 


