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Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
ζωής μας. Τα παιδιά, ολοένα και σε μικρότερες ηλικίες, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο,
έχοντας έτσι πρόσβαση σε απεριόριστες ευκαιρίες και προοπτικές. Η αξιοποίηση, όμως,
του διαδικτύου περιλαμβάνει και διάφορες προκλήσεις, οι οποίες, χωρίς την κατάλληλη
εκπαίδευση, απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, το καθιστούν ιδιαίτερα
επικίνδυνο.
Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσονται διάφορες δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών
στη δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση του Διαδικτύου. Προωθώντας την
Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο1, το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, συντονίζει το
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
του έργου CYberSafety. Μέσα από διάφορες συνέργειες, αναμένεται να αναπτυχθεί η
απαραίτητη κουλτούρα για τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών, ενδυναμώνοντας
δημιουργικούς, καινοτόμους, υπεύθυνους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες στην
ψηφιακή κοινωνία.
Η ενεργός συμβολή των ίδιων των παιδιών στην εκπαίδευσή τους, ειδικά στο θέμα της
αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
ανάπτυξη υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων χρηστών του Διαδικτύου, με τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Η διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων σε
θερινές κατασκηνώσεις παιδιών, ξεκίνησε με στόχο την ευαισθητοποίηση και την
εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, αξιοποιώντας
κατάλληλα και δημιουργικά, μέρος του χρόνου των παιδιών στις θερινές κατασκηνώσεις.
Μέσα από μια διαδικασία βιωματικής μάθησης, τα παιδιά καλούνται να ενημερωθούν,
να διερευνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να διαμορφώσουν άποψη και να εκπαιδεύσουν
1

https://www.esafecyprus.ac.cy/ethniki-stratigiki
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άλλους για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από
την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, τα παιδιά καλούνται να
δημιουργήσουν δικό τους υλικό και να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές καλών πρακτικών
και δράσεων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου προς συνομήλικούς τους, τους γονείς τους
αλλά και άλλες επηρεαζόμενες ομάδες.
Το παρόν Λεύκωμα, παρουσιάζει την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, την πρώτη
χρονιά εφαρμογής της. Ευχόμαστε, μέσα από την πορεία της εργασίας των παιδιών, αλλά
και μέσα από τις δημιουργίες και τα μηνύματά τους, να έχετε την ευκαιρία να ενταχθείτε
και εσείς σε έναν δημιουργικό και ασφαλή κόσμο, υποστηριζόμενο από τις διαδικτυακές
τεχνολογίες.

Η εκπαίδευση των παιδιών στις θερινές κατασκηνώσεις σχεδιάστηκε με βάση την
αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών σε έναν χώρο δημιουργικό, κοντά στη φύση, με
στόχο βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες να περιλαμβάνουν διερεύνηση,
αλληλεπίδραση και δημιουργία περιεχομένου.
Μέσα από τις αρχές της βιωματικής μάθησης, τα παιδιά αναμένεται να αναπτύξουν
μεταξύ άλλων, δεξιότητες αναγκαίες για αυτόνομη μάθηση, κριτική αντιμετώπιση και
διαχείριση προβληματικών καταστάσεων. Παράλληλα, τα παιδιά αναμένεται να
αναστοχάζονται και να αυτο-αξιολογούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους, με στόχο να
διευρύνουν τις δυνατότητες κατανόησής τους και να επανασχεδιάζουν τη μάθησή τους.
Τέλος, καλούνται να καταστούν οι ίδιοι φορείς αλλαγής, να δημιουργήσουν και να
προωθήσουν δράσεις εκπαίδευσης άλλων ομάδων.
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Το περιεχόμενο των συναντήσεων σχεδιάστηκε με βάση θεματικές ενότητες σε περιοχές
που αφορούν στο Διαδίκτυο. Οι θεματικές αυτές περιοχές καθορίστηκαν, λαμβάνοντας
υπόψη την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο και
την ανατροφοδότηση που δόθηκε μέσα από τη Διερεύνηση καταγραφής αναγκών,
απόψεων και εμπειριών για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής (2016)2. Αναμένεται ότι
οι θεματικές αυτές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες
που θα προκύπτουν.
Οι θεματικές ενότητες που σχεδιάστηκαν για το Καλοκαίρι 2017, είναι:
1.
2.
3.
4.

Διαδικτυακός/Ηλεκτρονικός εκφοβισμός,
Πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο,
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,
Αντιμετώπιση προκλήσεων στο Διαδίκτυο, κάνοντας καλές επιλογές.

Η δομή των εργαστηρίων περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μιας σύντομης παρουσίασης και
αριθμού δραστηριοτήτων εκ μέρους των μαθητών/τριών με την καθοδήγηση των
ομαδαρχών. Ειδικότερα, κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει μια εισαγωγική παρουσίαση,
παράλληλη εργασία σε ομάδες για διερεύνηση και συζήτηση μιας θεματικής περιοχής,
δημιουργία περιεχομένου για προώθηση του θέματος (πανό και παρουσίαση) και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην ολομέλεια.

2

https://www.esafecyprus.ac.cy/ekthesi-dierevnisis
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1. Εισαγωγική Παρουσίαση
Η παρουσίαση έχει ως στόχο να παρέχει ένα σύντομο ενημερωτικό υπόβαθρο για το
Διαδίκτυο και να αποτελέσει την εισαγωγή στις βιωματικές δράσεις για την ασφάλεια
στο Διαδίκτυο.
Περιεχόμενο παρουσίασης:
 Επιγραμματική αναφορά στις δυνατότητες του Διαδικτύου
 Επιγραμματική αναφορά στους κινδύνους του Διαδικτύου
 Σύντομη ενημέρωση (μέσω σύντομου βίντεο και παιχνιδιού) στον
διαδικτυακό/ηλεκτρονικό εκφοβισμό, στην πολύωρη ενασχόληση με τις
ψηφιακές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, στη διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων στο Διαδίκτυο και στις γενικότερες προκλήσεις του διαδικτύου.
 Ενημέρωση για τρόπους αντιμετώπισης μέσω της Γραμμής υποστήριξης 1480.
2. Εργασία σε ομάδες
Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και, με την καθοδήγηση των ομαδαρχών
τους, εργάζονται συνεργατικά σε δραστηριότητες που αφορούν σε μια από τις
θεματικές ενότητες, ενώ στο τέλος δημιουργούν πανό και αναπτύσσουν
παρουσιάσεις σε ψηφιακό περιβάλλον.
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3. Παρουσίαση εργασιών
Με την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων, τα παιδιά της κάθε ομάδας
παρουσιάζουν στην ολομέλεια, την εργασία τους μέσα από τα πανό και τις ψηφιακές
παρουσιάσεις. Στη συνέχεια, ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση και τα πανό
αναρτώνται στον χώρο της κατασκήνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα επιμορφωτικά εργαστήρια, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://internetsafety.pi.ac.cy/summer-camps-2017

Παιδιά κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής
παρουσίασης,
συζητούν
για
τις
δυνατότητες του Διαδικτύου (4/7/17)

Παιδιά κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής
παρουσίασης, ενημερώνονται για τη
Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480
(11/7/17)
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Κατά τη θερινή περίοδο 2017, ο Τομέας
Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Κύπρου
πραγματοποίησε, από την 3η Ιουλίου 2017
έως την 21η Αυγούστου 2017, σειρά από
δεκατέσσερα (14) βιωματικά εργαστήρια,
στις κατασκηνώσεις της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας
Λεμεσού (Ο.Σ.Γ.Δ.Σ.Λ.) στις Πλάτρες και
της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων
Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) στο Τρόοδος.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, 1466 παιδιά και 119 ομαδάρχες, από όλη την Κύπρο,
ενημερώθηκαν
από
Λειτουργούς
του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τις
δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου
και τη λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας και
Καταγγελιών 1480. Σε συνθήκες διερευνητικής
και ενεργού μάθησης και μέσα από βιωματικές
δράσεις σε ομάδες, τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν ισότιμα, κριτικά και
δημιουργικά, ανταποκρινόμενα στις θεματικές
«Διαδικτυακός/Ηλεκτρονικός
Εκφοβισμός»,
«Πολύωρη ενασχόληση με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο», «Διαχείριση
προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο» και «Αντιμετώπιση προκλήσεων στο διαδίκτυο,
7

κάνοντας καλές επιλογές». Με την ολοκλήρωση των ομαδικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πανό και παρουσιάσεις σε ψηφιακό περιβάλλον,
παρουσιάζοντας στα υπόλοιπα παιδιά και τους/τις ομαδάρχες/ισσες τα δικά τους
μηνύματα και τις δικές τους συμβουλές για την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Στο
αναμνηστικό Λεύκωμα, που κρατάτε στα χέρια σας, μπορείτε να δείτε δείγματα από τις
εργασίες των παιδιών, καθώς και στιγμιότυπα από τις βιωματικές δραστηριότητες των
παιδιών.
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Η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου ή άλλων ψηφιακών
μέσων, έχει πολλά πλεονεκτήματα, ωστόσο έχει αυξήσει την πιθανότητα ένα παιδί, σε
κάποια φάση της ζωή του, να γίνει θύμα διαδικτυακού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Δηλαδή, να δεχθεί από κάποιον/κάποια ή κάποιους, ανώνυμα ή επώνυμα, εσκεμμένες
και εχθρικές συμπεριφορές (απειλές, παρενόχληση, ταπείνωση, εξευτελισμό κ.ά.),
συνήθως με επαναλαμβανόμενο τρόπο, με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και
ψυχολογικής βλάβης. Ακόμη και εάν ο διαδικτυακός/ηλεκτρονικός εκφοβισμός δεν
έχει άμεσες σωματικές συνέπειες, εντούτοις εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για την
ψυχική υγεία του παιδιού ή του εφήβου, καθιστώντας άμεση και επιτακτική την
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία,
μέσα από βίντεο και σενάρια με εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς, να
ενημερωθούν και να συζητήσουν για το φαινόμενο (ορισμός,
συμμετέχοντες/ουσες, συνέπειες), αναπτύσσοντας τις δικές τους απόψεις
και εμπειρίες, κατανοώντας τον ρόλο του Θύματος, Θύτη και Θεατή, καθώς, επίσης, και
να προτείνουν πρακτικές, προκειμένου να περιοριστεί ή να αντιμετωπιστεί ο
διαδικτυακός/ηλεκτρονικός εκφοβισμός.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαδικτυακό/Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό, μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Κύπρου
«Ασφάλεια
στο
Διαδίκτυο»:
http://internetsafety.pi.ac.cy/teenagers-cyberbullying
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Στο πλαίσιο εργαστηρίου για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, οι
κατασκηνώτριες παρακολουθούν και συζητούν βίντεο.
3/7/17 – Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Τα παιδιά συζητούν σενάρια διαδικτυακού εκφοβισμού.
18/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Με ενδιαφέρον, ομάδα κατασκηνωτών παρακολουθεί τα βίντεο για
τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
4/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Ομάδα κατασκηνωτών προτείνει συμβουλές για τον χειρισμό των
εκφοβιστικών περιστατικών, που περιγράφονται στα σενάρια.
24/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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11/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
Αξιοποιώντας το φυσικό
περιβάλλον της κατασκήνωσης,
τα παιδιά συζητούν για τον
εκφοβισμό στο Διαδίκτυο και
τις συνέπειές του.
14/8/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Κατασκηνώτριες δημιουργούν το
πανό της ομάδας τους, προτείνοντας
τα δικά τους μηνύματα για την
αντιμετώπιση του φαινομένου.
25/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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Τα παιδιά, ομαδικά, εργάζονται για την ψηφιακή
παρουσίαση και το πανό με συμβουλές για την
αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού.
3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Βάζω τέλος στον εκφοβισμό
3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Τα παιδιά στέλνουν το δικό τους μήνυμα
φωνάζοντας: «Όχι στον Διαδικτυακό εκφοβισμό».
10/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στην ολομέλεια καλών
πρακτικών για την αντιμετώπιση συμπεριφορών
διαδικτυακού εκφοβισμού.
18/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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18/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
13

Οι κατασκηνωτές
αποτυπώνουν τους
ήρωες από βίντεο της
εισαγωγικής
παρουσίασης στο
πανό τους, δίνοντας
τα δικά τους
μηνύματα για τον
Διαδικτυακό
εκφοβισμό.

10/7/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

4/7/17 – Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
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18/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

Μην διστάσεις

να καλέσεις στο:

15

Αποτυπώνοντας συναισθήματα παιδιών που
βιώνουν διαδικτυακό εκφοβισμό.
17/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Θύμα – Θύτης – Θεατής
1/8/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, και ειδικότερα, η διαρκής ενασχόληση
των παιδιών και εφήβων με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram,
Twitter) και τα διαδικτυακά παιχνίδια μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα επικοινωνίας,
ανάμεσα στους ανθρώπους και να δημιουργήσει συναισθηματική απόσταση, κάτι το
οποίο, πολλές φορές, οδηγεί στην αποξένωση του ατόμου από τον πραγματικό κόσμο
και σε συμπεριφορές εξάρτησης. Η πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο αποτελεί ένα
σύγχρονο κοινωνιολογικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντικές
ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς, επίσης και δυσκολίες στη σχολική ζωή.
Αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα της ενημέρωσης των παιδιών και των εφήβων,
αναφορικά με την ορθή και τη συνετή χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών
τεχνολογιών, στη βάση καθορισμένων χρονικών ορίων.
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία,
μέσα από τη χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, φωτογραφίες, παζλ με
γελοιογραφίες), να συζητήσουν το φαινόμενο του εθισμού στο Διαδίκτυο
και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η πολύωρη ενασχόληση με αυτό καθώς,
επίσης, και να αναπτύξουν δικές τους προτάσεις και πρακτικές, προκειμένου να
προλάβουν και να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internetsafety.pi.ac.cy/teenagersaddiction
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Τα παιδιά αξιοποιούν δημιουργικά τα παζλ με
γελοιογραφίες για την υπερβολική χρήση του
Διαδικτύου. 4/7/17- Κατασκήνωση ΠΑ.Σ.Υ.Δ.Υ.

Τα παιδιά συζητούν φωτογραφίες που
αποτυπώνουν την αποξένωση που προκαλείται
από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών
μέσων. 8/8/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.Σ.Υ.Δ.Υ.
Εργαζόμενη στη φύση, ομάδα διεκπεραιώνει
τις δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση των
ομαδαρχών.
11/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.Σ.Υ.Δ.Υ.
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11/7/17 Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

4/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
21

18/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

22

25/7/17 – Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Η ομάδα πρότεινε εναλλακτικές δραστηριότητες.

7/8/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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7/8/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

7/8/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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H διαρκής εξέλιξη του Διαδικτύου και η ολοένα αυξανόμενη χρήση των νέων
υπηρεσιών, εφαρμογών και εργαλείων σε αυτό (π.χ. σελίδες διαδικτυακών αγορών,
φόρουμ, ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης) «απαιτεί», πολλές φορές, να
μοιράζεσαι προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου,
το σχολείο στο οποίο πηγαίνουμε, τα μέρη που ταξιδεύουμε, φωτογραφίες ή βίντεο με
άλλα άτομα κ.λπ.). Η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών μπορεί, σε πολλές
περιπτώσεις, να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους, όπως είναι η υποκλοπή
προσωπικών δεδομένων, η πλαστοπροσωπία, η οικονομική εξαπάτηση κ.λπ. Για τον
λόγο αυτό, η ενημέρωση για την ορθή χρήση και διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικότητας, τόσο των παιδιών όσων και των
εφήβων, είναι αναγκαία.
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία,
μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, να ενημερωθούν για τους
κινδύνους που ελλοχεύουν στην κοινοποίηση/διάθεση προσωπικών
δεδομένων (π.χ., διεύθυνση, τηλέφωνο) στο Διαδίκτυο και να
εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής σε αυτό. Τέλος,
τα παιδιά κλήθηκαν να παρουσιάσουν απλές πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν
τα ίδια να προφυλάσσουν τον εαυτό τους από την κακόβουλη ή/και παράνομη χρήση
των στοιχείων τους.
Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
Κύπρου
«Ασφάλεια
στο
Διαδίκτυο»:
http://internetsafety.pi.ac.cy/teenagers-phishing
25
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Τα παιδιά στη δραστηριότητα, κάνουν ένα βήμα
μπροστά για κάθε προσωπικό δεδομένο (π.χ. τηλέφωνο)
το οποίο είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν στο
διαδίκτυο.
Πόσο διατεθειμένοι ήταν οι κατασκηνωτές να
ΕΚΤΕΘΟΥΝ;
4/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

Κάνε ένα βήμα… Να κάνω εγώ το επόμενο;
1/8/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Οι κατασκηνωτές αντιστοιχούν κάρτες με κινδύνους
που προκύπτουν από την διάθεση προσωπικών
δεδομένων, στην κατάλληλη στήλη, αναλόγως με το αν
αφορούν συναισθηματικούς, οικονομικούς κινδύνους ή
κινδύνους για την ασφάλεια.
11/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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Τα παιδιά αντιστοιχούν πώς
συμπεριφορές στην πραγματική
ζωή (π.χ. δίνω τα κλειδιά του
σπιτιού μου), αντιπροσωπεύουν
συμπεριφορές στο διαδίκτυο (π.χ.
δίνω τους κωδικούς μου) τις
οποίες θα πρέπει να
αποφεύγουμε.
10/7/17 - Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

25/7/17
Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

24/7/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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25/7/17
Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

10/7/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

3/7/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

14/8/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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``

Τα παιδιά
παρουσιάζουν στο
πανό τους ποια είναι
τα προσωπικά
δεδομένα για τα
οποία πρέπει να
είμαστε πολύ
προσεκτικοί στο
διαδίκτυο.
3/7/17- Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

``

17/7/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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Η συγκεκριμένη ομάδα μάς
προειδοποιεί να δικτυωνόμαστε με
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ!» αφού
υπάρχει κίνδυνος για υποκλοπή των
προσωπικών μας δεδομένων.
3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

10/7/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

``

30

14/8/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

``

Τα παιδιά μάς συμβουλεύουν να μην
αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα σε
συνομιλίες με αγνώστους στο Διαδίκτυο.
1/8/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

21/8/17
Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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25/7/17
Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

31/7/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

``
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Το Διαδίκτυο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και των εφήβων,
προσφέροντας απίστευτες δυνατότητες. Ωστόσο, το Διαδίκτυο εγκυμονεί σημαντικές
προκλήσεις, εάν επικρατούν συνθήκες ελλιπούς ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το
ευάλωτο, η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, οι καθημερινές δυσκολίες, η
περιέργεια και οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής φάσης διαδραματίζουν
καθοριστικό και ενισχυτικό παράγοντα στην έκθεση τέτοιων κινδύνων. Επομένως,
καθίσταται αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση, ούτως ώστε να
καλλιεργηθούν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για την ορθή αξιοποίηση του
Διαδικτύου και την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε αυτό.
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, τα παιδιά κλήθηκαν, δια μέσου ενός
ηλεκτρονικού διαδραστικού παιχνιδιού, να επιλύσουν σειρά σεναρίων,
αναφορικά, με τις προκλήσεις του Διαδικτύου και να πάρουν τις ορθές και
κατάλληλες επιλογές για την επίλυση και αντιμετώπισή τους. Παράλληλα,
αφού συζήτησαν στην ολομέλεια της ομάδας τους τις προκλήσεις που
παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι, ανέπτυξαν τις δικές τους προτάσεις και
εισηγήσεις, για την αντιμετώπιση των πιθανών προκλήσεων του Διαδικτύου και την
προαγωγή ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο»: http://internetsafety.pi.ac.cy/teenagers-danger

33

Οι κατασκηνωτές/τριες παίρνουν αποφάσεις
για τα σενάρια που τους παρουσιάζονται στο
διαδραστικό παιχνίδι, διαβάζουν τις συνέπειες
των επιλογών τους και τις συζητούν
3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

7/8/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
34

Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.
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4/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

````
4/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

37

11/7/17 - Κατασκήνωση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Τα παιδιά έδωσαν
χρήσιμες και
πρακτικές
συμβουλές, όπως
αυτές προέκυψαν
από τη συζήτηση
μετά το παιχνίδι για
τις προκλήσεις στο
διαδίκτυο.
18/7/17
Κατασκήνωση
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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Πρόσεχε τους
Διαδικτυακούς
σου φίλους!
Τα παιδιά
έστειλαν το
δικό τους
μήνυμά για την
αποπλάνηση
στο Διαδίκτυο.
7/8/17
Κατασκήνωση
Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

18/7/17
Κατασκήνωση
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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24/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

3/7/17 - Κατασκήνωση Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ.

8/8/17
Κατασκήνωση
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
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Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου θα ήθελε
να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τις διευθύνσεις και τα μέλη των κατασκηνώσεων, για τη
συλλογική και άψογη συνεργασία, καθώς, επίσης, και όλα τα παιδιά, εκπαιδευτικούς
και ομαδάρχες, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή των
συγκεκριμένων βιωματικών δράσεων. Επιπρόσθετα, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
τους συνεργάτες του και εταίρους του έργου CYberSafety που έχουν συνεισφέρει στη
διεξαγωγή των βιωματικών εργαστηρίων.
Μέσα από τη συλλογική αποτίμηση των βιωματικών εργαστηρίων, διαφάνηκε η
θετική, δημιουργική και ισότιμη ανταπόκριση των παιδιών σε όλη τη διαδικασία των
βιωματικών δράσεων και σημειώθηκε η κριτική θεώρηση ότι, μέσα από τα
εργαστήρια, αυτά τα 1466 παιδιά και οι 119 ομαδάρχες, αποκόμισαν σημαντικά
οφέλη, επιτυγχάνοντας να ενημερωθούν για την ορθή αξιοποίηση του διαδικτύου, με
ασφάλεια και υπευθυνότητα.
Η θετική εκτίμηση για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων που τέθηκαν
κατά την υλοποίηση των εργαστηρίων, καθιστά
αναγκαία και επιβεβλημένη τη συνέχιση, αλλά
και διεύρυνση των βιωματικών εργαστηρίων σε
θερινές κατασκηνώσεις.
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3/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, CYTA
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΡΟΣΩ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ
ΖΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΡΗΓΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΤΡΕΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ
ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΗ ΣΑΛΩΜΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

4/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, CYTA
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΑΣ ΛΟΪΖΟΣ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΓΙΑΣΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΟΝΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
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10/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΙΧΗΣ ΛΕΛΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΕΝΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

11/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΑ ΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, CYTA
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΥΓΓΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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11/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΛΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ
ΚΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

18/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ
ΣΑΚΚΑΛΗ ΑΝΤΡΙΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΡΗ
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24/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Π.Ι.Κ.
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ, Π.Ι.Κ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΡΡΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΜΙΛΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΘΕΚΛΑ
ΚΥΠΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΙΛΒΙΑ
ΠΙΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΥΛΑΚΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

25/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Παρουσίαση από τον
Διευθυντή του Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
στην κατασκήνωση
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Π.Ι.Κ.
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ, Π.Ι.Κ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΩ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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31/7/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Π.Ι.Κ.
ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΑΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΣΤΗΣ

1/8/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Π.Ι.Κ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ ΔΟΞΑ
ΚΑΣΑΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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7/8/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΤΡΟΟΔΙΑ
ΙΩΣΗΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΑ ΘΕΜΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΣΙΟΡΟΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

8/8/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ, Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΑΣ ΛΟΪΖΟΣ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΙΑΣΟΥΜΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΕΤΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΦΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
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14/8/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΝΙΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΑΓΑΘΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΛΙΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ

21/8/2017 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο.Σ.Γ.Δ.Ε.Λ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Π.Ι.Κ.
ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Π.Ι.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΤΡΙΝΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΡΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ
ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΗ ΣΑΛΩΜΗ
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