
Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία ομίλου 2022-2023. 

ΤΙΤΛΟΣ: Πλοήγηση στον Ψηφιακό Κόσμο, Ασφάλεια και Ηθικά Ζητήματα. 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Σιδέρης Νικόλαος 

Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ 86 

Εναλλακτικός τίτλος του ομίλου  Think before you click 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος  Ψηφιακός Κόσμος, Ψηφιακός γραμματισμός 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα:  2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος:  Α Β Γ 

Διδακτική μεθοδολογία : Ανακαλυπτική – Συνεργατική, συγκεκριμένα: 
Στόχοι 

- Συνειδητοποίηση της σχέσης και της σημασίας της πλοήγησης στον ψηφιακό κόσμο 
και των θεμάτων που εκπορεύονται από αυτή  

- Βελτίωση της κριτικής σκέψης στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 
- Αναγνώριση των κινδύνων και των απειλών από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 
- Καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων «πρόσληψης» και επικοινωνίας (π.χ 

συνεργασία, αποδοχή του Άλλου) 
- Άσκηση της δημιουργικότητάς  τους με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 

(βίντεο η άλλο ψηφιακό υλικό) 
 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
- Ορθή χρήση μηχανών αναζήτησης και των παραμέτρων τους  Ανεύρεση 

ακαδημαϊκών πηγών, λογοκλοπή, ασφάλεια και κίνδυνοι στο διαδίκτυο , νομικά και 
ηθικά ζητήματα 

- Αποδοτικότερη πρόσβαση και συλλογή σε πληροφορίες από το Διαδίκτυο,  
κανονισμοί και οι ηθικοί κανόνες 

- Ενημέρωση για πληροφορίες και μεθόδους για τη συγκέντρωση και την οργάνωση 
των πληροφοριών που λαμβάνονται στο ψηφιακό περιβάλλον και τη χρήση τους σε 
εργασίες και διατριβές 

 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο 
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 
 
Οκτώβριος:  Διαδικασία σύστασης ομάδας, καταιγισμός ιδεών, διαμόρφωση συγκεκριμένης 

θεματικής και υποθεμάτων.  

Νοέμβριος - Δεκέμβριος- Ιανουάριος: Πρόσκληση γνωριμίας με ειδικούς (συγγραφείς, 

σκηνοθέτες, φωτογράφους, διαφημιστές) 

Φεβρουάριος- Μάρτιος : Ερευνητική εργασία (στο διαδίκτυο και σε επιλεγμένη 

βιβλιογραφία) σχετική με τα υποθέματα που θα διαμορφωθούν 

Απρίλιος – Μάιος: Προετοιμασία παρουσίασης και επεξεργασία υλικού.   



Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 

 Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και δικτυογραφία  σχετικά με την ασφάλεια, απειλές και  

ηθικά ζητήματα του Διαδικτύου 

Αξιοποίηση  άρθρων, κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ… 

Τρόπος επιλογής μαθητών Οι μαθητές επιλέγουν βάσει των ενδιαφερόντων τους 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών: Διαμορφωτική (πορεία του ομίλου) – Τελική (παραδοτέο 

υλικό) 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)  

Τρίτη 14.15 – 15.45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Σχολείο 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες:   Σε συνεννόηση με το σχολείο και ανάλογους φορείς 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)   

Περιοδικά, εφημερίδες (διαδικτυακές και μη), προσκλήσεις και συνεντεύξεις ειδικών του 

χώρου.  

Συμμετοχή σε συνέδρια  κ.α. 

Συνεργασία με το πρόγραμμα του Υπ.Παιδείας ……….. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Προβλέπονται (ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα) 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου: Κριτήρια: Συμμετοχικότητα, συνεργασία, 

δημιουργικότητα  

Παραδοτέα  

Οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ με θεματική που οι 

ίδιοι οι μαθητές θα επιλέξουν. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

Computer awareness - Which of the following is used with the intention of extorti,” 

Testbook. https://testbook.com/question-answer/which-of-the-following-is-used-with-

the-intention--5fa398920e24945b57e05fc2 (accessed May 13, 2022). 

“Miami Dade College, CGS 1060 ,Ch 4-6.pdf  | Course Hero.” 

https://www.coursehero.com/file/98747637/Ch-4-6pdf/ (accessed May 13, 2022). 

“Wikibooks - Intellectual Property and the Internet/Internet security,” 

https://en.wikibooks.org/wiki/Intellectual_Property_and_the_Internet/Internet_securit

y (accessed May 13, 2022). 



“Cambridge Dictionary - hacking” 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hacking (accessed May 13, 2022). 

“ITWeb  - Hacking the human: the art of social engineering,” ITWeb, May 08, 2018. 

https://www.itweb.co.za/content/Pero3qZg2RovQb6m (accessed May 16, 2022). 

 

 


