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FORUM Ανταλλαγής Ιδεών & Διάχυσης  

Δημιουργικών Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

(Προ)Αγωγής της Υγείας στο Σχολείο 

Τετάρτη 5 & Πέμπτη 6 Ιουνίου 

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη – Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
 

16:15-16:40: Προσέλευση-Εγγραφές   

 

16:40-17:00: ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Διεύθυνσης Δ΄ Αθήνας, κα Ιωάννα Μενδρινού 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, κας Μαρίας Ανδρούτσου, 

του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ 

Αθήνας, κου Γεώργιου Κέντρου, 

του Οργανωτικού Συντονιστή 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής,  

κου Νίκου Καμήλου 



 2 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ,   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

 

(Προ)αγωγή της Υγείας & Δημιουργική γραφή 

Διαφορετικότητα και Αναπηρία.  

17:00-17:10:  Σπυριδούλα Καρίπη  

(Προϊσταμένη στο Ειδικό Νηπ/γείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης)  

Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ60 στο Τμήμα Ένταξης του 1ου Νηπ/γείου Ελληνικού)  

Λιλή Γάτη (Συγγραφέας) 

«Η καμπανούλα που δεν ήξερε να χορεύει».  

Παρουσίαση πρωτότυπου ποιήματος, στίχων, τραγουδιού. 
Το διδακτικό έτος 2018-2019, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων 

Αργυρούπολης και το 1ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού στο πλαίσιο του προγράμματος 

συνεκπαίδευσης των δύο σχολείων δημιούργησαν από την αρχή ένα κήπο όπου 

φύτευαν εποχιακές καλλιέργειες (βρώσιμα φυτά και αρωματικά). Από τη δράση 

αυτή προέκυψε η δημιουργία ενός ποιήματος στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής 

με την επιμέλεια και καθοδήγηση της συγγραφέως Λιλής Γάτη. Το ποίημα έχει 

θέμα την αναπηρία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Αποδόθηκε στην 

ελληνική νοηματική γλώσσα. 

17:10-17:25: Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ60 στο Τμήμα Ένταξης του 1ου Νηπ/γείου Ελληνικού) 

Σπυριδούλα Καρίπη  

(Προϊσταμένη στο Ειδικό Νηπ/γείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης) 

Λιλή Γάτη (Συγγραφέας) 

«Το κορίτσι με τα μπαλόνια» 
Μπορούν άραγε δυο παιδιά να γίνουν φίλοι απλά και μόνο ζωγραφίζοντας 

μπαλόνια;  

Ένα δίγλωσσο βιβλίο (ελληνική γραπτή γλώσσα κι ελληνική νοηματική γλώσσα) 

γραμμένο από τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων 

Αργυρούπολης και του 1ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού, που δημιουργήθηκε μέσα 

από το παιχνίδι της δημιουργικής γραφής με την επιμέλεια και καθοδήγηση της 

συγγραφέως Λιλής Γάτη, στα πλαίσια του προγράμματος συνεκπαίδευσης των δύο 

σχολείων. Πριν γίνει βιβλίο ταξίδευε στη δίγλωσση εφημερίδα των σχολείων 

"ΣχολειάΖΩ". 

 

Διαφορετικότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

17:25-17:40: Νικολοπούλου Σταυρούλα 

(Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποδιευθύντρια 1ου Δ.Σ. Ελληνικού) 

«Η ιστορία ενός προσφυγόπουλου. Μια ιστορία θάρρους» 
Παρουσίαση της ιστορίας ενός προσφυγόπουλου σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε 

βιβλιαράκι. Αποτέλεσμα της δημιουργικής έκφρασης μαθητών του Γ3 του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 
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Υγιεινή Διατροφή & Δημιουργική γραφή:  

 

17:45-18:00: Σκρέτα Μαρία  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Προϊσταμένη 6oυ Νηπιαγωγείου Ελληνικού) 

«Ένα όνομα μες τον καθρέπτη».  

Παρουσίαση πρωτότυπης παραμυθικής ιστορίας για παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Δυο χώρες μαλώνουν για ένα όνομα. Οι ΝΟΣΤΙΜΟΙ ΩΡΑΙΟΙ πιστεύουν πως 

οι διπλανή χώρα των ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ έχει καλύτερη υγεία λόγω 

του ονόματός της, το οποίο και διεκδικούν 

 

18:00- 18:15: Νοβρατίδου Άννα 

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου) 

«Τρώω πάντα υγιεινά και ποτέ ανθυγιεινά» 

Παρουσίαση πρωτότυπου θεατρικού έργου για παιδιά πρώτης σχολικής 

ηλικίας με θέμα την υγιεινή διατροφή. Ανάδειξη της αξίας και λειτουργίας 

του θεάτρου ως μέσο για την υλοποίηση στοχευόμενων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η εμπειρία της δραματοποίησης ενός κειμένου.  

Η Ζαχαρούλα αντιλαμβάνεται την αξία της υγιεινής διατροφής μέσα από 

την αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους αλλά και το παραμύθι του 

παππού και της γιαγιάς. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
 

 Σχολικός εκφοβισμός & Κοινωνικές δεξιότητες  

 

18:35-19:55: Χριστίνα Ρασιδάκη 
(Σύμβουλος Γονέων και Εκπαιδευτικών - Ψυχοθεραπεύτρια -- Συγγραφέας) 

 «Σχολικός εκφοβισμός - BULLYING. Αποτελεσματικές δεξιότητες 

επικοινωνίας - Τρόποι αντιμετώπισης» 

Ομιλία της κας Χριστίνας Ρασιδάκη η οποία επικεντρώνεται στο ζήτημα της 

πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολείο. 

Η προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι συγγραφέας των βιβλίων: Ξέρω να λέω 

ΟΧΙ, Σχολικός εκφοβισμός – BULLYING: Αποτελεσματικές δεξιότητες 

επικοινωνίας, τρόποι αντιμετώπισης, Σχολείο και εξετάσεις: Σε πρώτο πλάνο 

και του υπό έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη, 3Step: Αποτελεσματική 

επικοινωνία στα δύσκολα με τα παιδιά και τους μαθητές μας.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 
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Υγεία, Υγιεινή & Εθελοντισμός (Α΄ Βοήθειες) 

19:00-19:15: Ευαγγελία Τριανταφύλλου  

(ΠΕ25 Σχολική Νοσηλεύτρια στο 6ο Δ.Σ. Καλλιθέας. Πτυχιούχος 

Επισκέπτρια Υγείας.) 

«Δράσεις για την Υγεία»  

1. Ατομική υγιεινή -μικρόβια 

2. Το ανθρώπινο σώμα  

3. Πρόληψη ατυχημάτων και Πρώτες Βοήθειες / Εθελοντισμός 
Μαθητές του 6ου Δ.Σ. Καλλιθέας θα μας μυήσουν σε πρακτικές Α΄ Βοηθειών 

καλώντας με βιωματικό τρόπο το ακροατήριο να αντιληφθεί την έννοια του 

εθελοντισμού ως κοινωνική δεξιότητα και ιδιαίτερο γνώρισμα της ταυτότητας του 

σύγχρονου και μελλοντικού ενεργού πολίτη 

 

Ξεκινώντας από το εγώ: Ατομικές & Κοινωνικές Δεξιότητες 

19:15-19:30: Πηνελόπη Στεργίου 

(Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού. 

Πτυχιούχος Ψυχολογίας) 

«”Ιστορίες καθημερινότητας”. Παρουσίαση βιβλιοτετραδίων» 

Τα βιβλιοτετράδια στο Νηπιαγωγείο συνιστούν προϊόν βιωματικής γραφής 

«ιστοριών της καθημερινότητας» από παιδιά προσχολικής ηλικίας σε 

συνεργασία με τους σημαντικούς ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς). 

Πρόκειται για μία πρωτότυπη εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική η 

οποία κρίνεται επωφελής ιδιαίτερα όσον αφορά στην καλλιέργεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των μικρών παιδιών (διαμόρφωση της 

εικόνας του εαυτού σε σχέση με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους 

άλλους), ανοίγοντας συγχρόνως, με δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο ένα 

«παράθυρο στον κόσμο». Τα βιβλιοτετράδια ως “τόπος” καταγραφής του 

λόγου των παιδιών ανάγονται αφενός σε πρωτογενή πηγή μελέτης της 

παιδικής ηλικίας και αφετέρου σε ένα μέσο επικοινωνίας, κατανόησης και 

ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

Από το εγώ στο εμείς:  

Υγεία – Εθελοντισμός – Ενεργός πολιτειότητα & Δημιουργία 

19:30-19:45: Παπακωνσταντίνου Θάλεια  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποδιευθύντρια 9ου Δ.Σ. Αλίμου) 

«Αλληλεγγύη: Ουράνιου τόξου χρώματα, γραμμές που τους ορίζοντες 

ενώνουν» 
Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων καλλιέργειας και ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων και εθελοντισμού όπως προέκυψαν κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος Α.Υ. «Βήματα για τη ζωή. Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή» 
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19:45-20:00: Τάγκαλου Ελένη 
(Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 8ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου) 

«Η αξιοποίηση του μαθητικού ραδιοφώνου στα προγράμματα Αγωγής Υγείας» 
Η αξία και ο τρόπος δημιουργίας ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Μηνυμάτων που 

συνεισφέρουν στην ενημέρωση, πρόληψη, ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση ή και 

ενεργοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας προασπίζοντας και προάγοντας την 

ατομική και κοινωνική υγεία.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 

 

20:00-20:15: Γιολδάση Σοφία 

(Μουσικός, 6ο Δ.Σ. Καλλιθέας) 
«Η τέχνη του κινηματογράφου ως μέσο έκφρασης κοινωνικών και 

καλλιτεχνικών ανησυχιών» 
Παρουσίαση του δημιουργικού και επωφελούς για την καλλιέργεια ατομικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και την έκφραση κοινωνικών και καλλιτεχνικών 

ανησυχιών, “ταξιδιού”, από τη σύλληψη της ιδέας έως τη δημιουργία μίας 

κινηματογραφικής ταινίας. Ενδεικτική περίπτωση κατά την οποία η τέχνη 

ανάγεται σε όχημα ολιστικής αγωγής και εκπαίδευσης, προάγοντας πλην των 

άλλων, την υγεία (με την ευρύτερη έννοια), του σύγχρονου ατόμου. 

 

Προβολή Βραβευμένης Ταινίας μικρού μήκους  

20:20-20:40: Μαθητές Κινηματογραφικού εργαστηρίου 6ου Δ.Σ. Καλλιθέας  

Γιολδάση Σοφία 
(Μουσικός, 6ο Δ.Σ. Καλλιθέας) 

Χουχουλή Νικολέτα 
(Συντονίστρια Κινηματογραφικού Εργαστηρίου) 

«Μαμά VS Μπαμπάς» 
Οι μαθητές των Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων του 6ου Δ.Σ. Καλλιθέας, παρακολούθησαν όλη τη 

χρονιά μαθήματα στο κινηματογραφικό εργαστήρι του σχολειού υπό την επίβλεψη 

της κ. Νικολέτας Χουχουλή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παράγωγη της ταινίας 

μικρού μήκους με τίτλο "Μαμά VS Μπαμπά". Η ιδέα για το σενάριο, το οποίο 

πραγματεύεται τη σχέση των γονιών μεταξύ τους, αλλά και με τα παιδιά τους, 

ήταν των μαθητών. Επίσης οι μαθητές ανέλαβαν και όλους τους ρόλους του 

κινηματογραφικού συνεργείου. 

Η ταινία απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία μυθοπλασίας στον 9ο Διεθνή 

Διαγωνισμό Μαθητικών Ταινιών που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η ΕΡΤ ΑΕ 

(Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 

 

Ολοκλήρωση 1ης ημέρας εργασιών του Forum. 
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

16:40: Προσέλευση-Εγγραφές   
 

Υγεία & Υγιεινή: Διαδραστική παρουσίαση στο φουαγέ. 

16:45-17:45: Παναγιώτα Ζαφειροπούλου  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Ιδιωτικό Δ.Σ. ΔΕΛΑΣΑΛ, Άλιμος) 

«Χεράκια καθαρά!» 

Επίδειξη από ομάδα μαθητών του σωστού πλυσίματος των χεριών 

Παράλληλα οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν τοποθετώντας τα χέρια τους 

στο συνδεδεμένο με υπολογιστή, μικροσκόπιο, να βλέπουν σε πραγματικό 

χρόνο εστίες μικροβίων στα χέρια τους (αλληλεπίδραση με το κοινό). 

Έκθεση του υλικού το οποίο προέκυψε κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος (αφίσες, φωτογραφίες από τη δράση, βίντεο). 

Η δράση στηρίχθηκε στο "Μοντέλο Προαγωγής της Υγείας"(A model of 

health promotion). Πρόκειται για τον συνδυασμό των μέτρων πρόληψης, 

αγωγής υγείας και προστασίας της υγείας, καθώς και της οργάνωσης των 

υπηρεσιών στο πλαίσιο ατομικής και συλλογικής συμμετοχής. Με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών, που γιορτάζεται στις 15 

Οκτωβρίου, οι μαθητές του Ε2 αφού ενημερώθηκαν για το σωστό πλύσιμο 

των χεριών, οργάνωσαν την δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης των 

υπόλοιπων παιδιών του σχολείου τους. Στην πρωινή προσευχή, 

παρουσίασαν στο προαύλιο, τα σωστά βήματα του πλυσίματος των χεριών 

με βιωματικό τρόπο, δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες, τις οποίες και 

κόλλησαν στους χώρους του σχολείου, στο μάθημα της φυσικής 

χρησιμοποίησαν το μικροσκόπιο για να δουν από πολύ κοντά τον κόσμο 

των μικροβίων, γύρισαν το δικό τους βιντεάκι ευαισθητοποίησης και 

εμψύχωσαν τους μικρούς μαθητές, ώστε να μην ξεχνούν να πλένουν τα 

χέρια τους, δίνοντάς τους τα αυτοκόλλητα επιβράβευσης "χεράκια 

καθαρά". Το θέμα της υγιεινής των χεριών προσεγγίστηκε διαθεματικά 

(φυσική, καλλιτεχνικά, ΤΠΕ, επιχειρηματολογία) και βιωματικά με το 

ενεργό παράδειγμα και την αυτενέργεια των ίδιων των μαθητών. Η δράση 

υλοποιήθηκε το τρέχον σχολικό έτος. 

 

Μαθαίνω για τη ζωή - Πρόληψη κατά των εξαρτήσεων 

16:45-17:00: Γεσθημανή Δανιηλίδου  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ60 στο 4ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας) 

«Τα νήπια μπαίνουν στον κήπο, με τις 11 γάτες». 

Διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού "Ο κήπος με τις 11 γάτες" του 

Luciano Morati, με στόχο την κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή των 

νηπίων. Εφαρμογή στην τάξη.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 
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Πρόληψη κατά του καπνίσματος 

 

17:00 -17:40: Δήμητρα Μπουσίου  
(Πνευμονολόγος. Συγγραφέας. Υπεύθυνη των προγραμμάτων 

πρόληψης "ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ" και "Υγιής Αναπνοή - Αναπνέω Καθαρό 

Αέρα", της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας). 

«Εφαρμογή προγραμμάτων βιωματικής μάθησης στο μάθημα της Αγωγής 

Υγείας στην Α/θμια εκπαίδευση» 

 

Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης  

 

17:45 – 19:00: Καλλιτεχνική Ομάδα Καρυδότσουφλο 
«Το Βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο» της Δήμητρας Μπουσίου 

Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία με συμβολισμούς που παρουσιάζεται με την 

τεχνική του μαύρου θεάτρου και αφορά τον εθισμό, το κάπνισμα, τις ουσίες, τις 

παγίδες και τις εξαρτήσεις. 

 

19:00-19:05: Απονομή επαίνων στους μαθητές της διαδραστικής 

παρουσίασης «Χεράκια καθαρά!» 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

19:25-19:30: Νοβρατίδου Άννα 

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου) 

«Τάχα φίλος που σε παρηγορεί μα στο θάνατο σε οδηγεί» 
Προβολή φωτογραφικού υλικού από θεατρική παράσταση για την πρόληψη κατά 

του καπνίσματος που ανέβασαν μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού ολοκληρώνοντας την 

υλοποίηση σχετικού προγράμματος αγωγής υγείας.  

 

Ψυχοσυναισθηματική Υγεία – Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον  

 

19:30-19:45: Δρακοπούλου Σταυρούλα 

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70, “Χρυσόστομος Σμύρνης” Λεόντειος Σχολή) 

«Συναίσθημα-Φύση»   
Παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έργων μαθητών Α΄ Δημοτικού, τα 

οποία προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ατομικών και 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων «Βήματα για τη ζωή» και σύμφωνα με τις αρχές και 

προοπτικές της αειφορικής ανάπτυξης. Εν προκειμένω, … φυτεύοντας, 

φροντίζοντας και απολαμβάνοντας τον …. κήπο του σχολείου. 

Εισήγηση – Παρουσίαση αφίσας - Εικαστικού Έργου. 
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Αξίες και Δημιουργική Γραφή 

 

19:45-20:00: Θεμελή Νατάσα  

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Ιδιωτικό Δ.Σ. ΔΕΛΑΣΑΛ, Άλιμος) 

Πιτταρά Γεωργία 

(Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Ιδιωτικό Δ.Σ. ΔΕΛΑΣΑΛ, Άλιμος) 

Δενεζάκη Λιάνα  
(Συγγραφέας - Εικονογράφος) 

«Αξίες και Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο» 
Με αφετηρία τις αξίες: θάρρος, σεβασμός, καλοσύνη, υπευθυνότητα και εργαλείο 

τη μυθοπλασία δημιουργήσαμε, τη φετινή σχολική χρονιά, τέσσερις ιστορίες. Οι 

μαθητές της Δ' τάξης αξιοποιώντας την προηγούμενη αναγνωστική τους εμπειρία 

έπλασαν τους δικούς τους ήρωες, έθεσαν τις παραμέτρους για την πλοκή, έπλεξαν 

σε αυτήν εμπόδια και πρότειναν λύσεις. Έφτιαξαν εφημερίδες, αφίσες και 

διαφημιστικά σποτάκια για να αναδείξουν τα σημαντικότερα στοιχεία της ιστορίας 

τους και έδωσαν φωνή στους ήρωες τους μέσα από τα δικά τους τραγούδια- 

ποιήματα. Τέλος, δραματοποίησαν τις ιστορίες τους στη θεατρική παράσταση που 

πραγματοποίησαν για την ετήσια γιορτή τους. 

 

Ασφαλές διαδίκτυο 

 

20:00-20:15: Ελένη Κατσαρού  

(Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 1ο Δ.Σ. Αλίμου) 

«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Διαδικτυοπεριπέτειες» 

Παρουσίαση καλών πρακτικών (ερωτηματολόγια, γραφήματα, συμβουλές, 

φυλλάδια ενημέρωσης, ποιήματα, αφίσες, τραγούδι «Έχω ένα κωδικό …») 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων ΣΤ1 και ΣΤ2 του 1ου Δ.Σ. Αλίμου, 

μαζί με την εκπαιδευτικό πληροφορικής Κατσαρού Ελένη, ανέλαβαν να 

μελετήσουν τον ρόλο του Διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή, τον εντοπισμό 

των θετικών και αρνητικών επιπτώσεών του στη ζωή μας, τον τρόπο 

αντιμετώπισης τυχόν απαράδεκτων διαδικτυακών συμπεριφορών και την 

αναγκαιότητα ενημέρωσης (μικρών και μεγάλων) για την ασφαλή 

πλοήγηση στον διαδικτυακό κόσμο!  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – «Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών …» 

 

20:15-20:30: Συζήτηση – Αποτίμηση των εργασιών του FORUM. 


