
Ενδεικτικοί γενικοί τρόποι εργασίας 
αλλά και υποστήριξης δράσεων στο 

πλαίσιο του  Διαπεριφερειακού 
Θεματικού δικτύου “Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο”

Φελούκα Βασιλική 
ΣΕΕ ΠΕ70



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



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.Παρακολουθ
εί δια ζώσης 

επιμορφώσεις 
και εξ 

αποστάσεως

5. Δουλεύει με την τάξη 
του μία δράση ανά 

τρίμηνο (Α/θμια) & μια 
δράση ανά τετράμηνο 

(Β/θμια) στο βαθμό που 
είναι εφικτό

6. Παραδίδει σε ψηφιακή 
μορφή τα παραδοτέα 
στον πρεσβευτή για 

ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του 

Θεματικού Δικτύου στη 
θέση του σχολείου του

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/τριε

ς 

2.Μελετά το υλικό 
στην ιστοσελίδα του 
Θεματικού Δικτύου 

και τις 
προηγούμενες 

εργασίες 
συναδέλφων

3.Αποστέλλει
στον Πρεσβευτή 

του το έντυπο 
δράσεων*

4.Παρακολουθ
εί δια ζώσης 

επιμορφώσεις 
και εξ 

αποστάσεως

5. Δουλεύει συνεργατικά 
με ειδικότητα και την 

τάξη του μία δράση ανά 
τρίμηνο (Α/θμια) & μια 
δράση ανά τετράμηνο 

(Β/θμια) στο βαθμό που 
είναι εφικτό 

6. Παραδίδει σε ψηφιακή 
μορφή τα παραδοτέα 
στον πρεσβευτή για 

ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του 

Θεματικού Δικτύου στη 
θέση του σχολείου του

7. Παρουσιάζει τις 
δράσεις στο 

σχολείο του και τις 
αναρτά στην 

σχολική ιστοσελίδα



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & 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





Ένταξη στα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002

about:blank


Σημεία υποστήριξης από τους 
Πρεσβευτές στις επιλογές δουλειάς 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών…



Να χρησιμοποιήσουν 
τα παιδαγωγικά τους εργαλεία 
και όχι να προσφέρουν απλά 

τεχνικές γνώσεις πληροφορικής για 
θέματα ασφάλειας και σχετικών 

θεμάτων στο Διαδίκτυο

Δίνουμε  έμφαση στο….



Συνεργάζονται 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



Βοηθούμε τους εκπαιδευτικούς 
σε κάθε βήμα υλοποίησης των 
δράσεων είτε δια ζώσης είτε 

μέσω διαδικτυακών 
συναντήσεων……

Δίνουμε έμφαση στο….



Πρώτα μελετάμε τι έχουν να μας 
προτείνουν 
οι Ειδικοί…..

Βήματα σχεδιασμού και 
υλοποίησης ταινιών και 

βίντεο 



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 ή διαδικτυακών 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, ταινιών και τηλεοπτικών σποτ, που έχουν υλοποιηθεί και 
αναρτηθεί στο κανάλι του Δικτύου στο YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKyPH
5ZydZpQH7Qowa45ThFh

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


Πού θα βρω υλικό;

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

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


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

Ή γράψετε στο  google: Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο…..



Σας ευχαριστούμε
για την προσοχή

σας!

Φελούκα Βασιλική 
ΣΕΕ ΠΕ70


