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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΡΟΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Έχει επιλυθεί το θέμα της 
ασφαλούς χρήσης του 

Διαδικτύου από 
μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς και γονείς; 

ΕΡΩΤΗΜΑ…



• Μας απασχολεί σαν εκπαιδευτικούς;

•Δεν είναι δικό μας θέμα..ας το λύσει κάποιος άλλος..

•Ας τα μάθουν οι μαθητές/τριες στο μάθημα της
Πληροφορικής… (1 ώρα την εβδομάδα)

• Να κάνουμε μια εκδήλωση με την Δίωξη ή ένα φορέα και
να τους πούνε…

•Να οργανωθούμε και με την κατάλληλη υποστήριξη να
κάνουμε κάτι…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠ/ΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…



https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ (2020)

•Η έρευνα βοήθησε στην ανάδειξη κινδύνων που υφίστανται, όπως παρενόχληση
και εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, αποδοχή αιτημάτων φιλίας από ξένους,
συνάντηση με ξένους, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αποστολή πολύ
προσωπικών φωτογραφιών κ.λπ.

•Ένα σημαντικό σημείο που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι το γεγονός ότι ένας
στους πέντε παραδέχονται ότι έχουν γίνει ο στόχος της διαδικτυακής
παρενόχλησης.

•Σημαντικό ποσοστό παιδιών θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο υιοθετώντας
λανθασμένες πρακτικές όπως η αποδοχή αιτημάτων φιλίας από αγνώστους,
συναντώντας άτομα που γνώρισαν στο διαδίκτυο, διαμοιράζοντας πολύ
προσωπικές φωτογραφίες , και κοινοποιώντας υλικό χωρίς να σκέφτονται τους
πιθανούς κινδύνους.

https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/


•Σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανάλυση των αποτελεσμάτων
δείχνει ότι η συμμετοχή των παιδιών ξεκινάει συχνά σε μη επιτρεπόμενη ηλικία,
τις περισσότερες φορές χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.

•Η εμπλοκή και η διαμεσολάβηση των γονέων φαίνεται να είναι ανεπαρκής,
καθώς η συμμετοχή των γονέων, ιδίως αυτών των μεγαλύτερων παιδιών, καθώς
οι κανόνες και τα όρια σπάνια εφαρμόζονται, τονίζοντας την ανάγκη για
βελτιωμένη γονική επίβλεψη και πιθανώς βελτιωμένη ευαισθητοποίηση και
γονική κατανόηση.

• Όσον αφορά το βασικό ζήτημα της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου,
σχεδόν τα μισά παιδιά παραδέχονται ότι παραμελούν δραστηριότητες για να
είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ενώ περίπου ένα στα τρία παιδιά παραδέχεται
ή υποπτεύεται ότι έχει ένα πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης στο Διαδίκτυο.

https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ (2020)

https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/


•Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς των μικρότερων παιδιών, η
νέα γενιά των γονέων που μεγάλωσαν επίσης με την τεχνολογία, συμμετέχει
ενεργά στα πρώτα βήματα του παιδιού του στον ψηφιακό κόσμο.

•Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, κυρίως οι γονείς / φροντιστές και,
δεύτερον, τα μεγαλύτερα αδέλφια αναλαμβάνουν το καθήκον καθοδήγηση των
παιδιών στα πρώτα τους βήματα στο διαδίκτυο.

•Πολύ λίγη βοήθεια φαίνεται να προέρχεται από εκπαιδευτικούς,
αποδεικνύοντας την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής των σχολείων στην
εκπαίδευση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, από μικρή ηλικία.

https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ (2020)

https://saferinternet4kids.gr/nea/understanding-the-online-behavior-and-risks/


Τι κάνουν τα Σχολεία μας για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Δράσεις για την 
Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου διαφόρων 
φορέων

Ομιλίες-ενημερώσεις 
από ειδικούς της 

Δίωξης ηλεκτρονικού 
εγκλήματος της 

ΕΛΛΑΣ

Ενημερώσεις από 
ψυχολόγους & 

κοινωνιολόγους 
διαφόρων φορέων

Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων

Διαπεριφερειακό 
Θεματικό Δίκτυο 

Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο
2014-2021



ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗΠΩΣ….

Απαιτείται περισσότερη και στοχευμένη 
προσπάθεια 

από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, 
μέσω υποστηρικτικών μηχανισμών, 

στη βιωματική εμπλοκή με τους μαθητές/τριες, 
σε δράσεις για την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου 
και συναφών τεχνολογιών 

από μικρή ηλικία…



Είναι μια Κοινότητα Πρακτικής κ μάθησης που δραστηριοποιείτε σε ένα
Δίκτυο επτακοσίων (800+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, (Προσχολικής,
Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας
Εκπαίδευσης και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειακών
Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)

Δραστηριοποιείται σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Αν.
Μακεδονία κ Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Αττική και Θεσσαλία.

Το συντονίζουν εκατόν είκοσι (120) στελέχη της εκπαίδευσης

Ειδικεύεται στην πρόληψη κινδύνων του διαδικτύου μέσω της 
εκπαίδευσης 

Τι είναι το Δίκτυο



Σε τι διαφέρει το Δίκτυο από άλλους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

1. Ενδοσχολική Δράση (Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ΤΠΕ,  Ερευνητική εργασία 
και διαθεματικά) 

2. Προωθεί τη βιωματική μάθηση και τη συνεργασία μεταξύ σχολικών 
μονάδων

3. Υλοποιούνται δράσεις όλο το σχολικό έτος σε σύμπλευση με τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

4. Συντονίζεται & υποστηρίζεται από επιστήμονες, (Στελέχη της 
εκπαίδευσης που έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση 
των σχολείων)

5. Όλα τα παραδοτέα των σχολείων αναρτώνται επώνυμα στην ιστοσελίδα 
του Δικτύου στη θέση που έχει κάθε σχολείο. 

6. Έχει διαδικασίες αξιολόγησης όλης της δράσης

7. Υλοποιεί επιστημονικές έρευνες με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια



ΠΡΟΛΗΨΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κινητήριος μοχλός του Δικτύου…



Τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών/τριων με 
θέματα ασφαλούς χρήσης 

κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, 

μπορεί να συμβάλλει

άμεσα, έμμεσα και μακροχρόνια

στην αλλαγή στάσεων 
ως προς την 

ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Με απώτερο σκοπό…



ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Δεν είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δεν χρηματοδοτείται από πουθενά

Όλα γίνονται σε εθελοντική βάση



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ…



ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΑΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

2014-2018



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

Αιτωλ/νίας, 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/ΤΡΙΕΣ

240+ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

240+ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ



Πανελλαδικός Χάρτης Σχολείων που συμμετείχαν στο Θεματικό 
Δίκτυο 2014-2018



Με βάση τις Νέες Δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ΠΕΚΕΣ 
και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου)

συνεχίζεται η εξέλιξη και λειτουργία μιας ανάλογης δράσης σαν

«Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

με τριετή λειτουργία

από τα σχολικά έτη 2018-2021

Και συνεχίζει σαν Διαπεριφερειακό  Θεματικό Δίκτυο 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»



1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας κ Θράκης 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

1ο, 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου

ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 

Το Δίκτυο λειτουργεί σε δώδεκα (12) ΠΕΚΕΣ των παρακάτω 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης



Ενδεικτικός Χάρτης Σχολείων που συμμετέχουν στο Θεματικό Δίκτυο 2018-2021



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Συντονιστές Πρεσβευτών (1 Α/θμιας κ 1 Β/θμιας)

Πρεσβευτές (Προσχολικής, Δημοτικής, 
Δευτεροβάθμιας)

Υπεύθυνος Διάχυσης στα ΜΜΕ

Διευθυντές Σχολείων

Εκπαιδευτικοί και Μαθητές/τριες

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ



ΒΗΜΑΤΑ κ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2021-2022



1. Ένταξη νέων σχολικών μονάδων αφού προηγηθούν διαδικτυακές ενημερωτικές 
συναντήσεις Πανελλαδικά

2. Αδειοδότηση από Περιφερειακές Διευθύνσεις και επέκταση Συμφώνου Συνεργασίας 
ΠΕΚΕΣ

3. Επιμορφωτική συνάντηση με Πρεσβευτές Πανελλαδικά αμέσως μετά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων

4. Καθοδήγηση σε Πανελλαδικό επίπεδο για τη συνεργατική υλοποίηση δράσεων 
μεταξύ των σχολείων του Δικτύου

5. Μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου τον 
Φεβρουάριο 2022 με παρουσίαση επιλεγμένων δράσεων από σχολεία του Δικτύου 
σε κάθε ΠΕΚΕΣ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022



1. Κάθε σχολική μονάδα συζητά άμεσα στο Σύλλογο Διδασκόντων ποιοι θέλουν να 
συμμετέχουν στο Δίκτυο.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνει άμεσα με ένα email τον Συντονιστή/στρια ποιοι 
εκπαιδευτικοί και ποιες τάξεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο

3. Οι ΣΕΕ ενημερώνουν δίνοντας τα σχολεία στον Υπεύθυνο Συντονιστή του Δικτύου 
του ΠΕΚΕΣ (Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο) και προχωράμε στην τροποποίηση 
αδειοδότησης λειτουργίας με δυο τρόπους:

Α.  Εάν το Δίκτυο έχει άδεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση στέλνει τα νέα σχολεία 
και τους Πρεσβευτές για το νέο σχολικό έτος 

Ή
Μένουν στο ΠΕΚΕΣ εάν λειτουργεί με σύμφωνο συνεργασίας

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022



ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ…



Τι καταφέραμε 

1. Ένταξη Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων
2. Βελτίωση γνώσεων σε θέματα ασφάλειας και χρήσης του Διαδικτύου από 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
3. Σταθερός αριθμός σχολείων που υλοποιούσαν δράσεις και τα έτη 

λειτουργίας του Δικτύου
4. Ένταξη Στελεχών της Εκπαίδευσης στην υποστήριξη των σχολικών τους 

μονάδων
5. Σημαντική ανταπόκριση γονέων και συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια 

που υλοποιήθηκαν από Πρεσβευτές και επιστήμονες
6. Αλλαγή στάσεων των μαθητών κ εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση του 

Διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
7. Ικανοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών από τη συνεργασία μεταξύ 

σχολικών μονάδων
8. Την ανάδειξη δεξιοτήτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς
9. Συγγραφή και σχεδιασμό εργαστηρίων για την ασφάλεια στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων  



Τι καταφέραμε 

1. Ένταξη Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων
2. Βελτίωση γνώσεων σε θέματα ασφάλειας και χρήσης του Διαδικτύου από 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
3. Σταθερός αριθμός σχολείων που υλοποιούσαν δράσεις και τα έτη 

λειτουργίας του Δικτύου
4. Ένταξη Στελεχών της Εκπαίδευσης στην υποστήριξη των σχολικών τους 

μονάδων
5. Σημαντική ανταπόκριση γονέων και συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια 

που υλοποιήθηκαν από Πρεσβευτές και επιστήμονες
6. Αλλαγή στάσεων των μαθητών κ εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση του 

Διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
7. Ικανοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών από τη συνεργασία μεταξύ 

σχολικών μονάδων
8. Την ανάδειξη δεξιοτήτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς
9. Συγγραφή και σχεδιασμό εργαστηρίων για την ασφάλεια στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων  



Κέρδισε κάτι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα από τη 
λειτουργία του Δικτύου;

Την ένταξη από το 2016 μέχρι και σήμερα, του 

αντικειμένου της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο στο 

πρόγραμμα σπουδών και τη διδακτέα ύλη του 

μαθήματος των ΤΠΕ στο Δημοτικό με τίτλο 

«Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο» 

Το ίδιο έγινε και για το πρόγραμμα σπουδών για τις 

δομές προσφύγων.   



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



ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ….



ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ



ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Κ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ..

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ETWINNING

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ



Παιχνίδια ρόλων με 
στόχο την 

ενσυναίσθηση

Θεατρικά δρώμενα με 
μαθητές

Βίντεο για ασφαλή 
χρήση

Έρευνες σε γονείς και 
μαθητές

Έκδοση οδηγιών 
χρήσης Διαδικτύου 

για γονείς

Έκδοση φυλλαδίων 
με οδηγίες ασφαλούς 

χρήσης 
για 

συμμαθητές

Έκδοση μικρών 
εικονογραφημένων 

βιβλίων

Ταινίες μικρού 
μήκους

Μουσικές 
δημιουργίες

Δημιουργίες κολλάζ
& αφισών

Δημιουργίες ψηφιακών 
παιδικών παραμυθιών

Δημιουργίες παιδικών 
παραμυθιών 
μέσω βίντεο

Δημιουργία 
Τηλεοπτικών 

σποτ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ…..

Δημιουργίες ψηφιακών  
ταινιών με επαυξημένη 

πραγματικότητα



Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 2021-
Πράξη Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις 

δεξιότητες μέσω εργαστηρίων-(MIS 5092064)-
Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ. 

Ψυχική και συναισθηματική υγεία
Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο-Κριτική 

σκέψη και παραπληροφόρηση- διαδικτυακό 
παιχνίδι - διαδικτυακός εκφοβισμός και 

προσωπικά δεδομένα…

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7421

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=F_AZTW56WA0

https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7421
https://www.youtube.com/watch?v=F_AZTW56WA0


ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258


https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1


ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ



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



https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKyP
H5ZydZpQH7Qowa45ThFh

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




ΣΤΟ TWITTER (isecurenet)



(Διαπεριφερειακό Θεματικό 
Δίκτυο Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο)





ΣΤΟ GOOGLE





ΣΤΑ ΜΜΕ



Υλοποιούμε διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και γονείς

























ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ…




