
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ-ΣΕΕ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

10.30-11.30 π.μ

Σ.Ε.Ε. Παπαδόπουλος Πάρης 2o Π.Ε.Κ.Ε.Σ.  Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχική ενημέρωση για: 

• Συγκρότηση ομάδας επιμορφωτών

• Προγραμματισμός επιμορφώσεων



Συντονιστές

Εκπαιδευτικοί 

Μαθητές/τριες

Γονείς & 
εκπαιδευτική 

κοινότητα

Δίκτυο



Σ.Ε.Ε

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές/τριες



Καθοδηγούμε και επιμορφώνουμε 

εκπαιδευτικούς και γονείς.

Στέλνουμε μηνύματα ενημερώσεις για συμμετοχή σε 

δράσεις και προωθούμε και συγκεντρώνουμε το υλικό 

από τις σχολικές μονάδες ευθύνης μας.



Εκπονούμε μικρές έρευνες
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Ασφάλεια στο 
διαδίκτυο

Sexting fake news groomig

Ασφάλεια στο διαδίκτυο 2022

Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3



Αποτελέσματα εθνικής έρευνας 2021-2022 για 
διαδικτυακές συνήθειες σε 5000 μαθητές/τριες.

https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-
22/?fbclid=IwAR3ymBjuLxmYACU_iFa04_1bir7vdzBMiQ3DCYcbzFXhh8iJx9fkBPLsxrk

https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-22/?fbclid=IwAR3ymBjuLxmYACU_iFa04_1bir7vdzBMiQ3DCYcbzFXhh8iJx9fkBPLsxrk






Ιδέες για την υλοποίηση 
επιμόρφωσης σε παιδιά



Ερώτηση: είναι το διαδίκτυο κακό;

Απάντηση: Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς

Κρατήστε την ισορροπία















ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Στα πλαίσια των δεξιοτήτων ζωής

Παπαδόπουλος Πάρης Σ.Ε.Ε  Π.Ε. 70

Υποθεματικές: Β1 Δεξιότητες της Κοινωνικής Ζωής και

Β2 Δεξιότητες Ψηφιακής Ιθαγένειας

Β4 Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας



Αντικείμενο: 

Η τεχνολογία σήμερα μας προσφέρει πολλαπλούς τρόπους 

επικοινωνίας και διασκέδασης, όμως υπάρχουν κίνδυνοι από τη 

λανθασμένη χρήση των συσκευών που η τεχνολογία μας παρέχει.

Τάξη που απευθύνεται: Έκτη (Στ΄) Δημοτικού

https://www.youtube.com/watch?v=HbQfCpK70eA&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=HbQfCpK70eA&feature=emb_imp_woyt


Προκαταβολικό οργανωτή αποτελούν στοιχεία της επικαιρότητας και των Μ.Μ.Ε. που
αφορούν στη χρήση των έξυπνων κινητών ως φωτογραφικών μηχανών για τη
δημιουργία μιας αντίστοιχης εικόνας που θα εισπράξει κοινωνική αναγνωρισιμότητα,
όπως και ανάλογων δημοσιευμάτων για την οδική ασφάλεια σε σχέση με τη χρήση των
«έξυπνων» κινητών.

https://www.youtube.com/watch?v=HbQfCpK70eA&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=HbQfCpK70eA&feature=emb_imp_woyt


Ιδέες για την υλοποίηση 
επιμόρφωσης σε γονείς



Παιδαγωγώ με το παράδειγμά μου





Διαμόρφωση ισχυρής σχέσης



Τα όρια κάνουν τα 
παιδιά πιο ευτυχισμένα 

και πιο υγιή



Ασφάλεια στο διαδίκτυο- Πώς;

Βάζω όρια

Παιδαγωγώ με το παράδειγμά μου

Αυτορρύθμιση παιδιού
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Ο κανόνας



9+1 τρόποι



1. Ορίζουμε συγκεκριμένες ώρες και μέρες της 

εβδομάδας κατά τις οποίες μπορεί να ασχολείται με 

τις ηλεκτρονικές συσκευές



2. Συζητάμε τις συνέπειες της μη

τήρησης των ορίων με το παιδί



3. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την 

ισορροπία στη χρήση των ηλεκτρονικών 

συσκευών



4. Οργανώνουμε οικογενειακές 

δραστηριότητες



5. Ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση



6. Αποτελούμε το κατάλληλο 

πρότυπο για τα παιδιά μας



7. Επιβλέπουμε



8. Αποφεύγουμε να τοποθετούμε 
τηλεόραση/υπολογιστή στο παιδικό δωμάτιο



9. Συμφωνούμε μεταξύ μας



10. Στρέφουμε το ενδιαφέρον του στον αθλητισμό



Οι άνθρωποι δε χρειάζονται πάντα συμβουλές, μερικές 
φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να 

κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει....και μια καρδιά 
που να μπορεί να τους καταλάβει..

Μικρός Πρίγκηπας



Υλικό



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

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


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

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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https://www.saferinternet.gr/

https://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15
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Τηλέφωνο : 11188
- Fax: 210-6476462
- Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
- Facebook: www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
- Twitter: @cyberalertGR
- Ιστότοπος : www.cyberkid.gr
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 
11522, Αθήνα 

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
http://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
http://www.cyberkid.gr/

