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5 δράσεις 

• 1η δράση : Μαθαίνω τι είναι το email,  
• 2η δράση : Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το email. 
• 3η δράση : Μαθαίνω να κάνω ανάρτηση σε blog.  
• 4η δράση : «Κυνήγι θησαυρού»  μέσω email για τον 

εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) 
2022. 

• 5η δράση :  Φτιάχνω ασφαλείς κωδικούς 
πρόσβασης. 
 

Παράλληλη δράση : Συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα και 
τα creative commons  

 

https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category196&objId=Category44&parentobjId=Page3
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/
https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/


1η : Μαθαίνω τι είναι το email 

• Μαθαίνω τι είναι το email 

Μέσα από παρουσιάσεις, βίντεο και quizes 
γνωρίσαμε τι είναι το email. 

• στέλνω το 1ο μου email 

Χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς μας στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ξεκινήσαμε να 
στέλνουμε τα 1ο μας email με ασφάλεια. 

Spam: παραπλανητικά μηνύματα 

https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-e-mail/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/18/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%cf%89-%cf%84/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/18/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%cf%89-%cf%84/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/18/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%cf%89-%cf%84/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/18/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%cf%89-%cf%84/


2η : Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το 
email. 

• 2η δράση : Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το email. 
– Λαμβάνω ένα email με μία παροιμία 
– Βρίσκω/διατυπώνω την εξήγηση παροιμιών, 

αποστέλλω email στους 3 συμμαθητές μου μαζί 
με μία σχετική εικόνα. 

Μαθαίνω να διαβάζω τα εισερχόμενα 
Μαθαίνω να μην απαντάω σε μηνύματα παραπλανητικά. 
Μαθαίνω να στέλνω email και να το κοινοποιώ σε 

περισσότερους παραλήπτες 
Μαθαίνω να επισυνάπτω εικόνες 
Μαθαίνω να απαντάω με τρόπο που να διευκολύνω τον 

παραλήπτη του μηνύματος… σβήνοντας τα περιττά στοιχεία 
Μαθαίνω να κάνω αναζήτηση και να επιλέγω τα κατάλληλα 

στοιχεία από τα ευρήματά μου 

 



3η : Μαθαίνω να κάνω ανάρτηση  
σε blog.  

• Σε μια ανάρτηση σε ανάρτηση σε blog της  ΣΤ 
τάξης σαν σχόλιο προσθέτουμε την παροιμία 
και την εξήγησή της. 

• Αφού βρήκαμε τόσες παροιμίες… ας τις 
προσθέσουμε σαν σχόλιο σε μία ανάρτηση 
Μαθαίνουμε για τις παροιμίες του blog της 
ΣΤ τάξης 

https://blogs.e-me.edu.gr/hive-4dimel-tpe-D/
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-4dimel-tpe-D/
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-4dimel-tpe-D/
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-4dimel-tpe-D/2022/02/16/13/
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-4dimel-tpe-D/2022/02/16/13/


4η : «Κυνήγι θησαυρού» μέσω email 
•  Το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ 

για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου (SID) 2022 διοργάνωσε «Κυνήγι του 
θησαυρού». Ένα τμήμα της Ε τάξης το 
παρακολούθησε ζωντανά και τα τμήματα της ΣΤ το 
έπαιξε μέσω email… Λαμβάνεις τον 1ο γρίφο, 
στέλνεις την απάντηση και μόλις λάβω την 
απάντηση σου στέλνω τον επόμενο γρίφο…  

• στο τέλος παίρνεις … 

 



5η :  Φτιάχνω ασφαλείς  
κωδικούς πρόσβασης. 

• Παρακολούθηση παρουσίασης Φτιάχνω 
ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης.  

• Συζήτηση – παρουσίαση «Φτιάχνω ασφαλείς 
κωδικούς πρόσβασης» 

• Παρακολούθηση της Αφίσας του παιχνιδιού. 
Συζήτηση. 

•  Ανάρτηση στο Padlet  των κωδικών πρόσβασης 
από τους συντονιστές. 

• Σχολιάζω – ψηφίζω τον σωστό κωδικό 
• Συζητάμε τη σημασία του σχολιασμού 

 

https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://blogs.e-me.edu.gr/szeti/2022/01/15/%cf%86%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
https://view.genial.ly/606ee398497f0e0d74405fd0/presentation-ftiaxnw-asfaleis-kwdikoys-prosbashs?fbclid=IwAR0QthC7uwMSx0DU1UPa1Q7-90-FDITu-_NVXENHRI28sFzdPl8Q9eJOq2g
https://view.genial.ly/606ee398497f0e0d74405fd0/presentation-ftiaxnw-asfaleis-kwdikoys-prosbashs?fbclid=IwAR0QthC7uwMSx0DU1UPa1Q7-90-FDITu-_NVXENHRI28sFzdPl8Q9eJOq2g
https://view.genial.ly/606ee398497f0e0d74405fd0/presentation-ftiaxnw-asfaleis-kwdikoys-prosbashs?fbclid=IwAR0QthC7uwMSx0DU1UPa1Q7-90-FDITu-_NVXENHRI28sFzdPl8Q9eJOq2g
https://view.genial.ly/606ee398497f0e0d74405fd0/presentation-ftiaxnw-asfaleis-kwdikoys-prosbashs?fbclid=IwAR0QthC7uwMSx0DU1UPa1Q7-90-FDITu-_NVXENHRI28sFzdPl8Q9eJOq2g
https://view.genial.ly/606ebd8f8af79d0d2fa56c4d/interactive-content-ftia3e-enan-dynato-kwdiko-prosbashs?fbclid=IwAR0UWP_VZjRCBcIHe8NVj2RalsgSeaTZvmdNAeEYHNdH2NGsCwc0lyC8RaU
https://view.genial.ly/606ebd8f8af79d0d2fa56c4d/interactive-content-ftia3e-enan-dynato-kwdiko-prosbashs?fbclid=IwAR0UWP_VZjRCBcIHe8NVj2RalsgSeaTZvmdNAeEYHNdH2NGsCwc0lyC8RaU
https://padlet.com/stazeti/strongpassword22
https://padlet.com/stazeti/strongpassword22


 



Αξιολόγηση 
• Με ένα ερωτηματολόγιο ελέγξαμε τις 

μάθαμε… 


