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Τηλεοπτικό σποτ Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου
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Υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση του 
Διαδικτύου στην Ελλάδα;

Τι μας λέει η πιο πρόσφατη έρευνα……



https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2019/02/parousiasi_ereynas.pdf















Τι κάνει το Δημόσιο Σχολείο για την 
ασφάλεια στο Διαδίκτυο………

Δράσεις την Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου 

διαφόρων φορέων

Συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς 

φορέων

Ομιλίες-
ενημερώσεις από 

ειδικούς της Δίωξης 
ηλεκτρονικού 

εγκλήματος της 
ΕΛΛΑΣ

Ομιλίες-
ενημερώσεις από 
ψυχολόγους και 
κοινωνιολόγους 

φορέων

Ίδρυση και 
λειτουργία του 

Διαπεριφερειακού 
Θεματικού 

Δικτύου Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο

Υλοποίηση σε 
πιλοτική μορφή το 

πρόγραμμα 
Δεξιοτήτων σε 

συνεργασία με το ΙΕΠ 



Σε τι διαφέρει το Δίκτυο 
από άλλους φορείς 

που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα;



1. Δραστηριοποιείται ενδοσχολικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών
μονάδων (Ευέλικτη ζώνη, Διαθεματικά, πρότζεκτ).

2. Υλοποιείται σε όλη την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση δημόσιων σχολείων αλλά και ιδιωτικών κατόπιν αδειοδότησης από
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των 11 ΠΕΚΕΣ.

3. Υποστηρίζει την βιωματική μάθηση και την ενεργητική εμπλοκή των
μαθητών/τριων καθώς και την συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων από
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση δράσεων όλο το σχολικό
έτος

4. Συντονίζεται & υποστηρίζεται από επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης αλλά
και εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα στη χρήση ΤΠΕ και του
Διαδικτύου

5. Όλα τα παραδοτέα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη θέση που έχει
κάθε σχολείο με τα ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών και μαθητών.



Έχει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας



Θεωρούμε ότι η συνεχής βιωματική ενασχόληση 
των μαθητών όλη τη διάρκεια της σχολικής τους 

ζωής μπορεί να συμβάλλει
άμεσα, έμμεσα και μακροχρόνια 

στην αλλαγή στάσεων 
ως προς την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου αλλά 

και προστασίας από διάφορους κινδύνους

Με κεντρικό σύνθημα…



1) Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
2) Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
3) Η ασφάλεια στη Διαδικτυακή επικοινωνία και τα Διαδικτυακά
παιχνίδια,
4) Η εξάρτηση από το Διαδίκτυο
5) Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός
6) Η επιμόρφωση γονέων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του
Διαδικτύου,
7) Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου από μαθητές με δυσκολίες
μάθησης
8) Ρητορική μίσους
9) Κυβερνοασφάλεια
10) Fake news-Ψεύτικα νέα

Και κεντρικούς άξονες….



ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ….

Δεν είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ….

Δεν χρηματοδοτείται από πουθενά…

Όλα γίνονται σε εθελοντική βάση…….



Λίγα λόγια για την ιστορία του…..



ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΑΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

2014-2018



ΣΕ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ (13) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ κ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αιτ/τνίας, Αχαΐας, Αν. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ηλείας, 
Ημαθίας, Ηρακλείου, Κιλκίς, Λασιθίου, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, 

Χανίων

ΣΕ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ κ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

(Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης)

31 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

7 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

2500+ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ

240+ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

240+ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ



Πανελλαδικός Χάρτης Σχολείων που συμμετείχαν στο Θεματικό Δίκτυο 2014-2018



Σε συνέχεια του Θεματικού Δικτύου και με βάση τις νέες δομές 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και του θεσμού των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) [ΦΕΚ 4547/2018] 

συνεχίζεται η εξέλιξη και λειτουργία μιας ανάλογης δράσης με την 
ονομασία 

«Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

με τριετή λειτουργία

από το σχολικό έτος 2018 έως 2021,

….Και συνεχίζει σαν Διαπεριφερειακό  Θεματικό Δίκτυο 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»



Κεντρικής Μακεδονίας (4)

Δυτικής Ελλάδας (1)

Αν. Μακεδονίας κ Θράκης (1)

Κρήτης (1)

Αττικής (1)

Νοτίου Αιγαίου (2)

Βορείου Αιγαίου (1)

Θεσσαλίας (1) σε διαδικασία ένταξης

Το Δίκτυο δραστηριοποιείτε… πλέον στα δέκα (12) ΠΕΚΕΣ των παρακάτω 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης



ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 83

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 494

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 111

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
688

Πανελλαδικά…



Ο χάρτης των σχολικών μονάδων του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου 2020



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΕΚΕΣ



Συντονιστές Πρεσβευτών

Πρεσβευτές

Υπεύθυνος Διάχυσης στα ΜΜΕ

Διευθυντές Σχολείων

Εκπαιδευτικοί και Μαθητές/τριες



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ 2020-21



1. Κεντρική παρουσίαση του Δικτύου μέσω της πλατφόρμας Webex Events

2. Οι Διευθυντές υλοποιούν άμεσες συναντήσεις συλλόγου διδασκόντων, 
συναποφασίζουν με ανοικτή διαδικασία εάν θα συμμετέχει η σχολική 

μονάδα (ποιοι εκπαιδευτικοί και ποιες τάξεις).

3. Οι Διευθυντές ενημερώνουν με email τον αντίστοιχο Πρεσβευτή-ΣΕΕ που 
υποστηρίζει τη σχολική μονάδα για την απόφαση του Συλλόγου

4. Τροποποιείται η απόφαση αδειοδότησης εφόσον είναι από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση ενώ εάν το ΠΕΚΕΣ είναι στο σύμφωνο συνεργασίας 

απλά ενημερώνει εγγράφως την Περιφέρεια με τα σχολεία και τους 
Πρεσβευτές που είναι στον τομέα ευθύνης του.

Διαδικασία ένταξης σχολικών μονάδων στο Δίκτυο για το 2020-21



ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ..



ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ETWINNING

2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ 
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ…..

1. Επιλέγει το 
θέμα μαζί με τους 
μαθητές/τριες του

2.Μελετά το υλικό 
στην ιστοσελίδα του 

Δικτύου και τις 
προηγούμενες 

εργασίες συναδέλφων

3.Αποστέλλει
στον Πρεσβευτή 

του το έντυπο 
δράσεων* (για 
προσχολική κ 

πρωτοβάθμια)

4.Παρακολουθεί 
δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως 

επιμορφώσεις

5.Δουλεύει με την τάξη 
του μία δράση ανά 

τρίμηνο (Α/θμια) κ μια 
δράση ανά τετράμηνο 

(Β/θμια) στο βαθμό που 
είναι εφικτό

6.Παραδίδει σε ψηφιακή 
μορφή τα παραδοτέα στον 

πρεσβευτή για έλεγχο και στη 
συνέχεια για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα Θεματικού στη θέση 
του σχολείου του αλλά και στον 
υπεύθυνο διάχυσης δράσεων

7.Παρουσιάζει τις 
δράσεις στο σχολείο 
του είτε δια ζώσης 

είτε δικτυακά  και τις 
αναρτά στην σχολική 

ιστοσελίδα



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Επιλέγει το 
θέμα μαζί με 

τους 
μαθητές/τριες

2.Μελετά το υλικό 
στην ιστοσελίδα του 

Δικτύου και τις 
προηγούμενες 

εργασίες συναδέλφων

3.Αποστέλλει
στον Πρεσβευτή 

του το έντυπο 
δράσεων*

(Προσχολική &  
Πρωτοβάθμια)

4.Παρακολουθεί 
δια ζώσης κ εξ 
αποστάσεως 

επιμορφώσεις

5.Δουλεύει συνεργατικά με 
ειδικότητες και την τάξη 

του μία δράση ανά τρίμηνο 
(Α/θμια) κ μια δράση ανά 
τετράμηνο (Β/θμια) στο 
βαθμό που είναι εφικτό 

6.Παραδίδει σε ψηφιακή 
μορφή τα παραδοτέα στον 

πρεσβευτή για έλεγχο και στη 
συνέχεια για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα Θεματικού στη θέση 
του σχολείου του και στον 

υπεύθυνο διάχυσης δράσεων

7.Παρουσιάζει τις 
δράσεις στο σχολείο 
του δια ζώσης είτε 
διαδικτυακά και τις 

αναρτά στην σχολική 
ιστοσελίδα



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Επιλέγει το θέμα 
μαζί με τους 

μαθητές/τριες του

2.Αποστέλλει στον 
Πρεσβευτή του το 
έντυπο δράσεων* 

(προσχολική & 
πρωτοβάθμια)

3.Οι Πρεσβευτές 
αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά με μια 
φόρμα όλα τα θέματα 

με τα στοιχεία των 
συμμετεχόντων

4.Οι 
συμμετέχοντες 

επιλέγουν μέχρι 
2 συναδέλφους 

για να 
συνεργαστούν

5.Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, skype, Webex
τλφ γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες προκειμένου να 
σχεδιαστούν οι συνεργατικές 
δράσεις με χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

7.Υλοποιούν με 
τις τάξεις τους τις 

συνεργατικές 
δράσεις

6.Αποστέλλουν 
στον Πρεσβευτή 

τους το νέο 
συνεργατικό 

έντυπο δράσεων
(προσχολική κ 
πρωτοβάθμια) 

8.Αποστέλλουν 
στον Πρεσβευτή 

και υπεύθυνο 
διάχυσης δράσεων 

τους τα 
παραδοτέα σε 

ψηφιακή μορφή



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΜΕΣΩ eTWINNING

1. Επιλέγει το θέμα 
μαζί με τους 

μαθητές/τριες του

2.Αποστέλλει στον 
Πρεσβευτή του το 
έντυπο δράσεων 

(προσχολική κ 
πρωτοβάθμια)

3.Παρακολουθεί τις δια 
ζώσης επιμορφωτικές 
συναντήσεις με τους 

πρεσβευτές του 
eTwinning

4. Αναζητεί 
συναδέλφους από την 
Ελλάδα ή την Ευρώπη 
για να δουλέψουν σε 

ένα κοινό θέμα 

5. Υλοποιεί όλες τις 
δράσεις που προβλέπει 

το πρόγραμμα με συνεχή 
υποστήριξη του 
πρεσβευτή του 
προγράμματος

6.Αναρτά τα παραδοτέα 
για να πάρει την ετικέτα 

ποιότητας και τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις



Να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 
τα παιδαγωγικά τους εργαλεία 
και όχι να προσφέρουν απλά 

τεχνικές γνώσεις πληροφορικής για 
θέματα ασφάλειας και σχετικών 

θεμάτων στο Διαδίκτυο

Η έμφαση στο Δίκτυο δίνεται στο….



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ..



Παιχνίδι ρόλων με 
στόχο την 

ενσυναίσθηση

Θεατρικά δρώμενα με 
μαθητές

Μικρά βίντεο με 
μαθητές με μηνύματα 

για ασφαλή χρήση

Έρευνα σε γονείς και 
μαθητές για χρήση 

Διαδικτύου στο σπίτι

Έκδοση οδηγιών 
ασφαλούς χρήσης 

Διαδικτύου για γονείς Έκδοση φυλλαδίων με 
οδηγίες ασφαλούς 

χρήσης του διαδικτύου 
για συμμαθητές τους

Έκδοση μικρών βιβλίων 
με απλές οδηγίες για 

ασφαλή χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης

Ταινία μικρού μήκους 
με έμφαση στον 

κυβερνοεκφοβισμό

Μουσικές δημιουργίες 
με μαθητές

Δημιουργία κολλάζ
Και αφισών για το 

σχολείο Δημιουργία παιδικών 
παραμυθιών

Δημιουργία παιδικών 
παραμυθιών μέσω 

βίντεο

Δημιουργία 
Τηλεοπτικού σποτ



Έμφαση στην υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
από τους Πρεσβευτές του Δικτύου δια ζώσης αλλά επί το πλείστον 

μέσω Διαδικτύου λόγω πανδημίας



ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ κ ΔΗΜΟΤΙΚΗ*

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4447

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4447


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΤΗ



ΕΜΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020-21



1. Πανελλήνιο Συνέδριο (δια ζώσης ή Διαδικτυακά) με θέμα την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και σχετικά θέματα

2. Αποστολή ταινιών και τηλεοπτικών σποτ στην Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση

3. Υλοποίηση Webinar σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς 
μέσω Διαδικτύου

4. Δημιουργία βίντεο, τηλεοπτικών σποτ και animation από τους 
μαθητές/τριες μας



ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 
YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKy
PH5ZydZpQH7Qowa45ThFh

https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKyPH5ZydZpQH7Qowa45ThFh


https://www.youtube.com/playlist?list=PLA
RNOzDP7LKyPH5ZydZpQH7Qowa45ThFh

https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKyPH5ZydZpQH7Qowa45ThFh


ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 
TWITTER (isecurenet)





ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK

(Διαπεριφερειακό Θεματικό 
Δίκτυο Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο)





GOOGLE



ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Στην ιστοσελίδα μας: http://isecurenet.sch.gr/portal/



Ενδεικτικά σχέδια μαθημάτων…. http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2243

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2243


Ενδεικτικά σχέδια μαθημάτων…. http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2243

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2243


Εργασίες προηγούμενων ετών…..



Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικτύου γίνεται με..

Στο τέλους κάθε σχολικού έτους προβλέπεται η διενέργεια 
αξιολογήσεων των δομών καθώς και των λειτουργιών μέσω 

Διαδικτυακών ερωτηματολογίων/ συνεντεύξεων, των 
οποίων τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται με τη μορφή 

απολογιστικής έκθεσης στα αντίστοιχα ΠΕΚΕΣ.



Πως υλοποιείται η διάχυση των δράσεων του Θεματικού Δικτύου

• Διοργάνωση ημερίδων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες

• Επιμορφώσεις - Τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου καθώς και σε
γονείς και μαθητές

• Ιστολόγιο του Θεματικού δικτύου

• Ιστοσελίδες Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

• Σχολικές Ιστοσελίδες, Σχολικές εφημερίδες ψηφιακής μορφής

• Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής,

• Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

• Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

• Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα παρουσιάσεων SlideShare

• Δελτία Τύπου - δημοσίευση σε ΜΜΕ

• Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια



Συνοπτικά τι πετύχαμε τα έτη 2014-2020 λειτουργίας του 
Δικτύου..

1. Μεγάλη ένταξη Σχολικών Συμβούλων (ΣΕΕ) με Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
2. Μεγάλη ικανοποίηση Συντονιστών-εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων από την 

εμπλοκή τους με το Δίκτυο
3. Βελτίωση γνώσεων όσον αφορά θέματα ασφάλειας και χρήσης του Διαδικτύου από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές
4. Σταθερός αριθμός σχολείων που υλοποιούσαν δράσεις και τα έτη λειτουργίας του 

Δικτύου
5. Μεγάλη ανταπόκριση γονέων και συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια που 

υλοποιήθηκαν από τα μέλη του Δικτύου
6. Αλλαγή στάσεων των μαθητών σε μεγάλο βαθμό όσο αφορά τη χρήση του Διαδικτύου 

και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
7. Μεγάλη ικανοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών από τη συνεργασία μεταξύ τους 

από διαφορετικά γεωγραφικά μέρη και από κοινού υλοποίηση έργων
8. Η ανάδειξη του έργου μαθητών και εκπαιδευτικών  



Κέρδισε κάτι το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό σύστημα από τη 

λειτουργία του Δικτύου;



Ένταξη της «Ασφάλειας στο Διαδίκτυο» στις οδηγίες διδασκαλίας κ διδακτέα 
ύλη στο Δημοτικό Σχολείο στο μάθημα των ΤΠΕ από το 2016



Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού 
Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο 

«Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών»

Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ20/1835/222136/Δ1

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε
οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου
2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.



Ένταξη της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο στις οδηγίες διδασκαλίας κ διδακτέα ύλη 
στο Δημοτικό Σχολείο



Ένταξη της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο στις οδηγίες διδασκαλίας κ διδακτέα ύλη 
στο Δημοτικό Σχολείο



Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας




