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Πότε θα προσέχατε αυτή την τριήρη, 
όταν θα κινείται στη θάλασσα ή όταν θα είναι ακίνητη;



Το Δίκτυο είναι μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής
περισσότερων από χιλίων (1000) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
(μεταφορικά).. αποτελούν την τριήρη της φωτογραφίας……

Συμμετέχουν στις δράσεις του Δικτύου, μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης και γονείς από Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Αν. Μακεδονία κ Θράκη,
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Αττική και Θεσσαλία…
(μεταφορικά)…όλοι οι ναύτες και κωπηλάτες της τριήρης…

Το συντονίζουν εκατόν είκοσι (120) στελέχη της εκπαίδευσης που
(μεταφορικά)….. βοηθούν τους κωπηλάτες της τριήρης
(εκπαιδευτικούς) να κινήσουν το πλοίο μέσω των δράσεων τους..

Δίκτυο και τριήρης με δυο λόγια..



Γιατί επιλέχθηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου για Πρεσβευτές του Δικτύου;

✔Γνωρίζουν σε μικρό, μεσαίο, ψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο το γνωστικό
αντικείμενο

✔Έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη σχολείων

✔Μπορούν να υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις χωρίς διαδικασίες
αδειοδότησης από κάποιο φορέα αλλά μόνο με ενημέρωση

✔Μπορούν να υλοποιούν μέσω συνεργασιών επιμορφωτικές συναντήσεις
για θέματα που άπτονται των δράσεων που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί
των σχολείων τους

✔Έχουν τις γνώσεις να ελέγξουν τα παραδοτέα των σχολείων πριν τις
αποστείλουν για ανάρτηση στη σελίδα του Δικτύου

✔Έχουν τις γνώσεις και μπορούν να προτείνουν τι χρειάζονται για να
υποστηρίξουν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς τους (επιμόρφωση, υλικό,
φορείς συνεργασίας)



Τι μπορεί να κάνει ο Πρεσβευτής στο πλαίσιο του Δικτύου;

✔Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο που θεωρεί ότι έχει στο αντικείμενο να
κάνει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς & γονείς ατομικά και
μέσω της συνεργασίας με άλλους συναδέλφους και φορείς

✔Να υλοποιήσει διαδικτυακές συναντήσεις υποστήριξης μιας και είναι
γνώστης των παιδαγωγικών θεωριών κ εργαλείων, προκειμένου να βοηθήσει
την πρόοδο των εκπαιδευτικών στις δράσεις που υλοποιούν με τους
μαθητές/τριες τους (επιλύοντας απορίες, προτείνοντας διορθώσεις,
εμψυχώνοντας τους να ολοκληρώσουν)

✔Διαχέει τις δράσεις των σχολείων του μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα
του Δικτύου, μέσω της υλοποίησης εκδηλώσεων και μέσω της ανάρτησής
τους σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους

✔Να συνδιοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις σε γονείς των μαθητών των
σχολικών του μονάδων

✔Να συμμετέχει σε έρευνες που υλοποιούνται

✔Να συνεργάζεται με άλλους φορείς προκειμένου να υποστηρίξει τα σχολεία
του (e-Twinninig)





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 κολάζ
& αφισών

Δημιουργίες ψηφιακών 
παιδικών παραμυθιών

Δημιουργίες παιδικών 
παραμυθιών 
μέσω βίντεο

Δημιουργία 
Τηλεοπτικών 

σποτ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ…..

Δημιουργίες ψηφιακών  
ταινιών με επαυξημένη 

πραγματικότητα



Ενδεικτικές ενέργειες ενός Πρεσβευτή….

1. Αποστέλλει ένα έγγραφο δήλωσης θέματος στα σχολεία ευθύνης του και έχει εικόνα
ποιοι εκπαιδευτικοί από τα συμμετέχοντα σχολεία υλοποιούν δράσεις και με τι
θέματα

2. Διοργανώνει συναντήσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακές) συζητώντας με τους
εκπαιδευτικούς πως θα σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις

3. Φροντίζει να συνεργάζεται με άλλους Πρεσβευτές προκειμένου να διοργανώσει
επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας την αφίσα, το
λογότυπο του Δικτύου και PPT με το θέμα του Δικτύου

4. Ανακαλύπτει, αξιολογεί, δημιουργεί, προτείνει στο δίκτυο και προωθεί κατάλληλο
υποστηρικτικό υλικό

5. Συγκεντρώνει όλα τα παραδοτέα και αφού τα ελέγξει τα προωθεί για ανάρτηση στη
σελίδα του Δικτύου

6. Διοργανώνει εκδηλώσεις διάχυσης των δράσεων στην τοπική κοινωνία ή στα ΜΜΕ

7. Συμμετέχει σε ομάδες υποστήριξης του Δικτύου

8. Συμμετέχει σε έρευνες που υλοποιεί το Δίκτυο



Τι συμβαίνει όταν ο Πρεσβευτής είναι παρών-απών !!!

✔Οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν και δεν συμμετέχουν τα σχολεία ευθύνης
του στο Δίκτυο

✔Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του ασχολούνται με άλλες δράσεις ή
προγράμματα

✔Δεν ολοκληρώνονται οι δράσεις των εκπαιδευτικών και δεν υπάρχουν
παραδοτέα ( χωρίς αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό)

✔Απέχουν γενικά από δράσεις του Δικτύου και δηλώνουν άγνοια για το
έργο του

✔Τα σχολεία του δεν συμμετέχουν σε συνεργασίες σχολείων του Δικτύου

✔Δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες υλοποίησης δράσεων, αλλά απλά περιμένει
έτοιμο υλικό για να το αποστείλει με τη μορφή διεκπεραίωσης στα
σχολεία

✔Δεν συμμετέχει σε έρευνες του Δικτύου ή δημοσιεύσεις



Χωρίς τους Πρεσβευτές η τριήρης είναι ακυβέρνητη…



Πως υποστηρίζουμε τους Πρεσβευτές

✔Με επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες

✔Με την παροχή έτοιμων παρουσιάσεων για τροποποιήσεις

✔Με υλικό και όλες τις εργασίες των σχολείων που ανεβάζουμε στην
ιστοσελίδα μας

✔Με τη λειτουργία της σελίδας μας με επικαιροποιημένο υλικό

✔Με οδηγίες για κάθε επιμέρους λειτουργίες του Δικτύου

✔Με συναντήσεις υποστήριξης ανά ΠΕΚΕΣ

✔Με ανάρτηση όλων των εργασιών του Δικτύου

✔Με βοήθεια σε γραφειοκρατικό επίπεδο των αδειοδοτήσεων για κάθε ΠΕΚΕΣ

✔Με συναντήσεις-συζητήσεις με διάφορους φορείς για συνεργασίες αλλά και
την παροχή κινήτρων

✔Με υλικό και σενάρια που γράφτηκαν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο



Οι ομάδες υποστήριξης του Δικτύου!

Ομάδα 1 
Επιμορφώσεων

Παπαδόπουλος 
Πάρης +….

Ομάδα 2 
Διαχείριση  της 

ιστοσελίδας

Ομάδα 3 

Επαφών με 
φορείς για 

συνεργασία

Ομάδα 4 
Διάχυση δράσεων 

στα ΜΜΕ

Ομάδα 5 
Αξιολόγησης του 

Δικτύου

Ομάδα 6  
Γραμματειακής 

Υποστήριξης



Συμπεράσματα

⮚ Ένα Δίκτυο λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν δουλεύουν όλα
τα μέλη και οι επιμέρους ομάδες εργασίας του

⮚ Οι δράσεις των σχολείων αλλά και των Πρεσβευτών διαχέονται
στα ΜΜΕ μιας και ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας

⮚ Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη υποστήριξης για να ασχοληθούν
με θέματα όπως αυτά που διαπραγματευόμαστε

⮚ Οι γονείς έχουν ανάγκη από επιμορφώσεις από επιστημονικά
καταρτισμένους επιστήμονες και όχι από πληροφορίες που
αναρτώνται χωρίς καμία κρίση και αξιολόγηση στο Διαδίκτυο

⮚ Στο Δίκτυο πρέπει όλοι να συμβάλλουν στην οργάνωσή του, και
την υποστηρικτική-συντονιστική δουλειά και όχι να γίνεται μόνο
από δύο ΣΕΕ, για όλη την Ελλάδα και τα 12 Π.Ε.ΚΕΣ που
συμμετέχουν μετά από 8 έτη λειτουργίας….



Τελικό Συμπέρασμα…

Εάν δεν λειτουργήσουμε 
ομαδοσυνεργατικά στο

Διαπεριφερειακό Δίκτυο 
αλλά 

μόνο ατομικά ή περιστασιακά …

τότε δεν υφίσταται δίκτυο !



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ



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



https://www.youtube.com/playlist?list=PLARNOzDP7LKyPH5Zyd
ZpQH7Qowa45ThFh

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


ΣΤΟ TWITTER (isecurenet)



(Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο)



ΣΤΟ GOOGLE



Διάχυση δράσεων μέσω των ΜΜΕ






