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Σχολικό έτος 2018-19



Ένταξη πρώτων νηπιαγωγείων
 Πρόσκληση για την ενημέρωση των Προϊσταμένων

(σχετικά: το με α.π. 133/5-2-19 έγγραφό μας «Παιδαγωγική  ενημερωτική συνάντηση με 
Προϊστάμενες/-ους Νηπιαγωγείων – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» )

 Πραγματοποίηση ωριαίας ενημερωτικής συνάντησης 
(θέμα : «Παρουσίαση του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο» , με εισηγητή τον  κ. Απ. Παρασκευά ΣΕΕ ΠΕ70, την 27-2-19)

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πέντε (+1) νηπιαγωγεία
 Ένταξη νέων μελών στην Αίτηση αδειοδότησης
 Απόφαση Ίδρυσης του Δικτύου (επέκταση) 

(σχετικά: η με α.π. 5915/26-3-19 ΑΠΟΦΑΣΗ της Π.Δ.Ε.Κ.Μ.)

 Αποστολή Εντύπου Δήλωσης Θέματος και υλικού (30-3-19)

 Επισκέψεις και συνεργασίες με τα ενταγμένα νηπιαγωγεία
 Ενημέρωση νηπιαγωγείων για τα παραδοτέα
 Τελικός έλεγχος παραδοτέων και ανάρτηση παραγώγων 
 Αποστολή Βεβαιώσεων συμμετοχής (12-6-19)

 Παρουσίαση των δράσεων στο πλαίσιο ημερίδας (9-9-19) 
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Παράγωγα νηπιαγωγείων 
και ιστότοποι αναρτημένων εργασιών

 2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας («Το videogame που δραπέτευσε 
από το διαδίκτυο) http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4841

 8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης  («Safe Internet»)  
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4834

 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης («Safer Internet Day») 
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977

 4ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου (« Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με 
ασφάλεια») http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4979

 23ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου («Χρήση του διαδικτύου και 
κίνδυνοι») http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4828

 33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου (« Καλοκαίρι στο διαδίκτυο; Ναι, με 
ασφάλεια») http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4845
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2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας

«Το videogame που δραπέτευσε από το διαδίκτυο» 
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4841

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4841
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POWERPOINT.ppt


8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης

«Safe Internet» 
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4834

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4834
8ο ΝΗΠΙΑΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ safe internet!.pdf


10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης

«Safer Internet Day» 
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4977
Presentation 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης.pptx


4ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με ασφάλεια»
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4979

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4979
4ο ΕΥΟΣΜΟΥ_ Μποζίνη, Οργαντζίδου/Συζητάμε με τα παιδιά στην παρεούλα για την χρησιμότητα του υπολογιστή.pdf


23ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

«Χρήση του διαδικτύου και κίνδυνοι»
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4828

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4828
23ο ΕΥΟΣΜΟΥ ασφαλεια στο διαδικτυο.ppt


33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

«Καλοκαίρι στο διαδίκτυο; Ναι, με ασφάλεια!» 
http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4845

http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4845
33ο ΕΥΟΣΜΟΥ.pptx


Ενέργειες δευτέρου έτους (2019-’20) 

Πρόσκληση για την ένταξη νέων μελών στο Δίκτυο
Τρεις (επίσημες) νέες συμμετοχές 

(σχετικά: η με α.π. 25404/4-11-19 Απόφαση Π.Δ.Ε.Κ.Μ.)

Αποστολή υλικού στα νεοεισερχόμενα 
νηπιαγωγεία 

Προγραμματισμός επισκέψεων συνεργασίας εντός 
Νοεμβρίου

Συλλογή συμπληρωμένων Εντύπων Δηλώσεων 
θεμάτων και παρακολούθηση δράσεων

 Συμβολή στην ενημέρωση γονέων, ανάλογα με τις 
ανάγκες  

Σχολικού έτους 2018-19



Αποτίμηση/αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 
 Δυσκολίες
✓ Αρχική παρανόηση για τις υποχρεώσεις του 

πρώτου έτους συμμετοχής

✓ Χρονικό σημείο έναρξης της δράσης στα 
νηπιαγωγεία

✓ Σύντομο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση 
της δράσης

✓ Άσκηση πίεσης για την τελική διαμόρφωση των 
παραγώγων παράλληλα με τις ενέργειες λήξης του 
διδακτικού έτους

✓ Αποκλειστικά εξατομικευμένη συνεργασία 
/προβληματική η ωριαία συνάντηση σε ομάδα
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Αποτίμηση/αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 
 Οφέλη
✓ Αξιοποίηση εξελισσόμενου προγράμματος 

σχολικών δραστηριοτήτων/σύνδεση με 
άλλο/διάχυση σε φορείς

✓ Εμπλουτισμός της θεματολογίας στο κάθε 
νηπιαγωγείο και ευκαιρία για επεξεργασία με 
θεματική προσέγγιση

✓ Συνάφεια μεθοδολογίας με την ενδεδειγμένη 
για το Νηπιαγωγείο/ ενίσχυση βιωματικής –
επικοινωνιακής μάθησης 

✓ Ενημέρωση γονέων για τη συμμετοχή στο δίκτυο
✓ Τεκμηρίωση της δυνατότητας των νηπίων να 

ασχολούνται με τη θεματική της ασφάλειας στο 
διαδίκτυο
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Αποτίμηση/αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 
 Προτάσεις
✓ Θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο προσφέρονται για την ανάπτυξη δράσεων 
στο πλαίσιο προγράμματος Μετάβασης, e-twinning κ.ά

✓ Θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο προσφέρονται για την εφαρμογή έρευνας-
δράσης με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας

✓ Δράσεις  για την ασφάλεια στο διαδίκτυο μπορούν 
να ενταχθούν σε άλλα θέματα  (π.χ. «Τα παιχνίδια χτες 
και σήμερα», «Κίνδυνοι στην καθημερινή μας ζωή» κ.ά

✓ Λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο των 
νηπίων και την (περιορισμένη) εμπειρία τους, τα 
ενταγμένα στο δίκτυο νηπιαγωγεία να υλοποιούν έως 
δύο προγράμματα/δράσεις κάθε σχολικό έτος. 
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Σας ευχαριστώ!
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