
 
Πρόσκληση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών Ε΄- Στ΄ τάξης στην 

ασφαλή χρήση διαδικτύου 
 
Μετά από πρόταση του Υπεύθυνου του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων για πιλοτική 
εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και 
ύστερα από την τελική της διαμόρφωση με βάση τις παιδαγωγικές δυνατότητες, 
απαιτήσεις και προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολείων και ένταξης του 
προγράμματος στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, προσκαλούμε τους 
εκπαιδευτικούς Ε΄ και Στ΄ τάξης των σχολείων της 3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης 
Κυκλάδων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, 
όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω: 
 
Τίτλος προγράμματος:  
«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου» 
Φορείς σχεδιασμού - υλοποίησης:  
Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος είναι το 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων και ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων.  
Σε ποιους απευθύνεται: 
Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ - Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων της 3ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Στην περίπτωση συμμετοχής μονοθεσίων και 
διθεσίων σχολείων, θα μετέχουν υποχρεωτικά στις μαθητικές ομάδες και οι 
μικρότεροι μαθητές της τάξης. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, μία (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα. Θα δοθεί 
προτεραιότητα στα απομακρυσμένα ολιγοθέσια σχολεία. Επίσης, σε περίπτωση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πολλούς εκπαιδευτικούς πολυθέσιων σχολείων, θα 
γίνει κλήρωση. 
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει σχεδιασμό δράσεων για την Ευέλικτη 
Ζώνη θα έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης του σχεδιασμού τους. 
Σκοπός του προγράμματος: 
Σκοπός του προγράμματος είναι (α) αφενός η ανάπτυξη από τους μαθητές 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και (β) 
αφετέρου η διεύρυνση της κοινωνικοποίησης και μάθησης των μαθητών που 
φοιτούν στα μικρά και απομακρυσμένα σχολεία μέσα από τις δυνατότητες που 
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παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Θα γίνει προσπάθεια για τη δημιουργία μιας e–τάξης 
με μαθητές από πολλά νησιά με στόχο την συνεργασία των μαθητών σε ομάδες 
από πολλά νησιά. 
Ειδικότερα, τα προσδοκώμενα παιδαγωγικά οφέλη θα είναι: 

 Η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των μαθητών με τις 
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης,  
 Η προαγωγή της εργαλειακής - εκπαιδευτικής χρήσης του υπολογιστή και του 
διαδικτύου,  
 Η κατανόηση των κινδύνων και των προκλήσεων του διαδικτύου και η ορθή 
διαχείρισή τους,  
 Η εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και 
εκπαιδευτικών με μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και άλλων 
περιοχών. 

Περιεχόμενο: 
Η πρόταση αφορά στη διδασκαλία της ενότητας «Ασφάλεια στο διαδίκτυο», η 
οποία περιλαμβάνει χρήσιμες για τους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες για την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10 διδακτικές 
ώρες συνολικά και θα ενταχθεί στην Ευέλικτη Ζώνη ως αυτοτελής Σχολική 
Δραστηριότητα (π.χ. ως πρόγραμμα αγωγής υγείας). Θα υλοποιείται μία (1) 
συγκεκριμένη μέρα και ώρα την εβδομάδα, π.χ. κάθε Παρασκευή την 4η ώρα.  
Οι 10 διδακτικές ώρες θα κατανεμηθούν ως εξής:  
6 εξ αποστάσεως εικονικές συναντήσεις των μαθητικών ομάδων στον Εικονικό 
Κόσμο (OPENSIM) με τους επιμορφωτές + 4 ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 
που θα υλοποιούνται με τηλεδιάσκεψη μεταξύ των συνεργαζόμενων μαθητικών 
ομάδων χωρίς την παρουσία των επιμορφωτών. Κάθε ομάδα συνεργαζόμενων 
σχολείων ή τάξεων θα απαρτίζεται από 2 - 4 σχολεία / τάξεις. Οι εκπονηθείσες 
δραστηριότητες θα αναρτούνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle από το 
συντονιστή κάθε ομάδας.  
Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα γνωριμίας και χρήσης της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης 
Big Blue Button.  
Ο ρόλος του εκπ/κού: 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν με τους μαθητές τους στο 
πρόγραμμα είναι καθοριστικός, καθώς αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό 
της ομάδας του σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός 
αναλαμβάνει την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού, αν χρειαστεί, 
εξασφαλίζει και επιβλέπει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού (υπολογιστής ή 
βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας, ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα, διαδίκτυο), 
καθοδηγεί την ομάδα του προκειμένου να συνδεθεί στον εικονικό κόσμο ή να 
επικοινωνήσει με τις συνεργαζόμενες μαθητικές ομάδες άλλων σχολείων, τηρεί το 
διδακτικό χρόνο, επιβλέπει την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και υποβοηθεί την 
ανάρτησή τους στην πλατφόρμα moodle σε συνεργασία με τους συντονιστές των 
συνεργαζόμενων σχολείων και τους επιμορφωτές.  
 
Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές θα χορηγηθεί βεβαίωση 
συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Αναμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τις 
29 Νοεμβρίου 2015 στη δικτυακή φόρμα hhttttpp::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//ZZSS11TTuuuuttssBBww,, η οποία 
θα είναι αναρτημένη και στον ιστότοπό μας http://klouvatos.mysch.gr. 
Παρακαλούμε τους Διευθυντές – Προϊσταμένους των Σχολείων να ενημερώσουν 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και να υποστηρίξουν την υλοποίηση του 
προγράμματος. 
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