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Μια σύντομη ενημέρωση για τον 6ο χρόνο λειτουργίας του Δικτύου

1. Το Θεματικό Δίκτυο μετονομάστηκε σε Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο
2. Εντάχθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και 1ο κ 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
3. Στάλθηκε υπόμνημα για το Δίκτυο στην Υπουργό  και Υφυπουργό Παιδείας από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή κ Κόπτση Αλέξανδρο αφού προηγήθηκε και 
προφορική ενημέρωση.
4.Εντάχθηκαν 140 νέες σχολικές μονάδες και 9 Νέοι Πρεσβευτές από την Κεντρική 
Μακεδονία (ΑΔΑ: ΨΖΥΘ4653ΠΣ-ΥΚ6)
5. Παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των ΠΕΚΕΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Αν. Μακεδονίας κ Θράκης, 
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και του Διαπεριφερειακού Δικτύου.
6. Έγινε άτυπο σύμφωνο συνεργασίας με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του ΙΤΥ με την 
ονομασία SaferInternet4 Kids.



Μια σύντομη ενημέρωση για τον 6ο χρόνο λειτουργίας του Δικτύου

7. Αναμένουμε διαδικτυακή συνάντηση για διερεύνηση συνεργασίας με το 
Χαμόγελο του Παιδιού.
8. Υλοποιήθηκε μια πρώτη επαφή με το MSI Institute και το Cyber Alert της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για διερεύνηση συνεργασίας
9. Οργανώνεται η μεγάλη διοργάνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2019, για τον 
εορτασμό της  ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στο ΝΟΕΣΙΣ, με τηλεοπτική κάλυψη 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας με δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως παρουσιάσεις  δράσεων από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.
10. Συμφωνήθηκε στο μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής να υπάρχει μια νέα 
ενότητα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
11. Έγινε το νέο τηλεοπτικό σποτ και νέες αφίσες και λογότυπα του Δικτύου



Κεντρικής Μακεδονίας (4)

Δυτικής Ελλάδας (1)

Αν. Μακεδονίας κ Θράκης (1)

Κρήτης (1)

Αττικής (1)

Νοτίου Αιγαίου (2)

Το Δίκτυο δραστηριοποιείται… πλέον στα δέκα (10) ΠΕΚΕΣ των παρακάτω 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης



Ο νέος χάρτης των σχολικών μονάδων του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου 2019



ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 83

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 494

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 111

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
688

Πανελλαδικά…



Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..
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Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..



ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 0

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 18

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 15

Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..
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Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..
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Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 83

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 271

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 75

Ειδικότερα το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε…..



Στόχος μας για το σχολικό έτος 
2019-20 

η βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του Δικτύου 

στους 
παρακάτω τομείς…..



Έμφαση στην υποστήριξη των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

από τους Πρεσβευτές του Δικτύου



Ενδεικτικοί τρόποι βελτίωσης της υποστήριξης από τους Πρεσβευτές προς τους 
εκπαιδευτικούς

1. Συνεργαστείτε με πρεσβευτές ή εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ή επιμορφωτές Β 
επιπέδου, έτσι ώστε να υλοποιήσετε επιμορφωτικά σεμινάρια στους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς σε θέματα που υλοποιούν δράσεις.

2. Δώσετε επικαιροποιημένο υλικό στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν δράσεις και 
παροτρύνετέ τους να παρακολουθούν εξ αποστάσεως σεμινάρια (Webinar).

3. Συζητήσετε είτε δια ζώσης είτε μέσω Διαδικτύου τρόπους εμπλουτισμού των εργασιών 
με βασικό σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και όχι την βεβαίωση από την 
υλοποίηση μιας εργασίας

4. Συνεργαστείτε με άλλους Πρεσβευτές και φορείς (Χαμόγελο του Παιδιού, Δίωξη 
Ηλεκτρονικού εγκλήματος κ.ά.) και οργανώσετε σεμινάρια για τους γονείς των μαθητών 
σας. Η εμπειρία δείχνει ότι το θέλουν πάρα πολύ.



Έμφαση στην διάχυση των 
δράσεων του Δικτύου στις τοπικές 
και εκπαιδευτικές κοινωνίες μέσω 

των ΜΜΕ



1. Για κάθε δράση που θα υλοποιήσετε πάρετε μερικές φωτογραφίες και στείλετε ένα 
μικρό δελτίο τύπου σε εμένα για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας αλλά και στα 
ΜΜΕ.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι δράσεις τους είναι η ζωντανή διαφήμιση του Δικτύου 

3. Σε κάθε δράση που θα οργανώσετε να εντάσσετε την αφίσα και το λογότυπο του 
Δικτύου.



Έμφαση στην υποστήριξη στις 
επιλογές δουλειάς των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών…



ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

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



Να χρησιμοποιήσουν 
τα παιδαγωγικά τους εργαλεία 
και όχι να προσφέρουν απλά 

τεχνικές γνώσεις πληροφορικής για 
θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Δώσετε έμφαση στο….



Συνεργαστείτε με ειδικότητες για να υλοποιήσουν δράσεις όπως..

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



Βοηθήστε τους εκπαιδευτικούς 
σε κάθε βήμα υλοποίησης των 

δράσεων……



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 

Θεματικού Δικτύου και 
τις προηγούμενες 

εργασίες συναδέλφων

3.Αποστέλλει
στον Πρεσβευτή 

του το έντυπο 
δράσεων*

4.Παρακολουθεί 
δια ζώσης 

επιμορφώσεις 
και εξ 

αποστάσεως

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 ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα Θεματικού 
στη θέση του σχολείου του 

και στον υπεύθυνο 
διάχυσης δράσεων

7.Παρουσιάζει τις 
δράσεις στο σχολείο 
του 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 

Θεματικού Δικτύου και 
τις προηγούμενες 

εργασίες συναδέλφων

3.Αποστέλλει
στον Πρεσβευτή 

του το έντυπο 
δράσεων*

4.Παρακολουθεί 
δια ζώσης 

επιμορφώσεις 
και εξ 

αποστάσεως

5.Δουλεύει συνεργατικά με 
ειδικότητα 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 ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα Θεματικού 
στη θέση του σχολείου του 

και στον υπεύθυνο 
διάχυσης δράσεων

7.Παρουσιάζει τις 
δράσεις στο σχολείο 
του και τις αναρτά 

στην σχολική 
ιστοσελίδα



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 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

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, 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

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

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 πρεσβευτή 

του προγράμματος

6.Αναρτά τα παραδοτέα 
για να πάρει την ετικέτα 

ποιότητας



ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ κ ΔΗΜΟΤΙΚΗ*

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

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


ΕΜΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019-20



Έμφαση για το 2019-2020 θα δοθεί στη 
δημιουργία βίντεο, τηλεοπτικού σποτ και 

animation
από τους μαθητές μας

Οδηγίες από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου 
Παιδείας.

http://i-create.gr/#sp-page-title

http://i-create.gr/#sp-page-title


Πρώτα μελετάμε τι έχουν να 
μας προτείνουν 

οι Ειδικοί…..



http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/42-2016-02-09-13-41-21

http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/42-2016-02-09-13-41-21


http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/43-workshop-medeanet

http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/43-workshop-medeanet


http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/51-2016-02-29-13-09-15

http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/51-2016-02-29-13-09-15


http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/55-2016-02-29-14-00-48

http://i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/55-2016-02-29-14-00-48


Μετά επιλέγουμε τα εργαλεία που θα 
μας βοηθήσουνε….

Έμφαση η υλοποίηση από τους 
Πρεσβευτές βιωματικών εργαστηρίων 

σε συνεργασία 
με Πληροφορικούς και 

Επιμορφωτές Β επιπέδου…



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ



https://www.youtube.com/watch?v=48ohla8_ScA

https://www.youtube.com/watch?v=48ohla8_ScA


https://www.youtube.com/watch?v=_s7mVbjQCrA



https://www.youtube.com/watch?v=fWV_nLFH50Q

https://www.youtube.com/watch?v=fWV_nLFH50Q


Παραδείγματα βίντεο που έχουν υλοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου

https://www.youtube.com/watch?v=Y32MA-uhzSI

2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ INTERNET "ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ"

https://www.youtube.com/watch?v=q5I0qqDDfvU

Ο Καραγκιόζης μαθαίνει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

https://www.youtube.com/watch?v=QUfrZJ43jdc

https://www.youtube.com/watch?v=Y32MA-uhzSI
https://www.youtube.com/watch?v=q5I0qqDDfvU
https://www.youtube.com/watch?v=QUfrZJ43jdc


Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια

Παραδείγματα βίντεο που έχουν υλοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου

https://www.youtube.com/watch?v=k8aqc78z_Kc

Διαδικτυακές παρέες

https://www.youtube.com/watch?v=BW0SRCEiVLY

https://www.youtube.com/watch?v=k8aqc78z_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=BW0SRCEiVLY


Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο;

https://www.youtube.com/watch?v=d1Q7ctfhLbM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=d1Q7ctfhLbM&feature=youtu.be


Η δύναμη της εικόνας είναι 
τεράστια…….



Εμπλουτίσετε την ιστοσελίδα μας με επικαιροποιημένο 
υλικό:

http://isecurenet.sch.gr/portal/



Βοηθήσετε με τα σχολεία σας αλλά 
και τις γνώσεις σας τις δυο μεγάλες 

εκδηλώσεις που έχουμε για το 
2020



Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020



https://www.youtube.com/watch?v=Y38JwbRkE6k&t=140s

Παρόμοια εκδήλωση υλοποιήσαμε το 2018 διάρκειας 5 ωρών με 
τηλεοπτική κάλυψη από την Περιφέρεια…

https://www.youtube.com/watch?v=Y38JwbRkE6k&t=140s


Β ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020



Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους 
συμμετέχοντες στο Διαπεριφερειακό Θεματικό 

Δίκτυο 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Με την προσπάθεια όλων σας φθάσαμε στον έκτο 
(6) χρόνο λειτουργίας σε έξι (6) από τις δέκα τρεις 

(13) Περιφέρειες στην Ελλάδα 
με 688 Σχολεία…

Και προχωράμε…



ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ….




