
                                                                                  

 

 

 

«Μαζί... με ασφάλεια στο διαδίκτυο!!!» 
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο,  

με βιωματικές δραστηριότητες. 
 

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις 
του Προγράμματος:  

«Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!»  
  

Οκτώβριος 2021 – Ιούνιος 2022 

Συνολική διάρκεια επιμόρφωσης & υλοποίησης: 80 ώρες  

Δωρεάν για εκπαιδευτικούς 

 

 Εκπαίδευση στην ασφαλή πλοήγηση στο  Διαδίκτυο - Παιδαγωγικό 
Πλαίσιο: 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» αποτελεί ένα 
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Θα εστιάσει στους άξονες της ιδιωτικότητας, του 
απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, των κινδύνων από την πιθανή 
εκμετάλλευσή τους, του εθισμού και του εκφοβισμού, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και των διαδικτυακών παιχνιδιών, καθώς και σε πολιτικές-καλές 
πρακτικές για την προστασία από τους κινδύνους, στην αναζήτηση και χρήση 
πληροφορίας από το Διαδίκτυο, στον κίνδυνο παραπληροφόρησης και στους 
τρόπους για  την αντιμετώπισή του.  

Στοχεύει αφ’ ενός στο να προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια στους εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο, να 
αξιοποιήσουν το Μουσείο ως εκπαιδευτικό εργαλείο και να γνωρίσουν τεχνικές και 
τρόπους που μπορούν να τους υποστηρίξουν για να σχεδιάσουν δραστηριότητες με 
τους μαθητές τους στην τάξη. Αφ’ ετέρου, στοχεύει στο να έρθουν σε μεγαλύτερη 
επαφή οι μαθητές με το διαδίκτυο και τον ρόλο του στην καθημερινή μας ζωή, να 
αντιληφθούν τους κινδύνους που ελλοχεύει η δημοσιοποίηση προσωπικών 
δεδομένων στο διαδίκτυο και να γνωρίσουν μεθόδους που καθιστούν τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης πιο ασφαλή. Τέλος, στοχεύει στο να συνεργαστούν οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με την ομάδα του Μουσείου Επιστημών και 
Τεχνολογίας και να ανατροφοδοτηθούν μέσα από τη δική τους συνεργασία, αλλά 
και μέσα από την επαφή τους με τους άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς και να 
αναπτύξουν νέο εκπαιδευτικό υλικό επικοινωνώντας τη σημασία της ασφαλούς 
πλοήγησης στο διαδίκτυο για όλους.  

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν 
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο 

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ 

Τηλ. 2610 969973, 969972, 996732, Email stmuseum@upatras.gr 
http://www.stmuseum.upatras.gr 
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 Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (MET) είναι ένα νέο Μουσείο που 
λειτουργεί ως Εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Άνοιξε τις πύλες του στο κοινό τον Μάιο του 2009. Το Μουσείο έγινε 
γρήγορα αποδεκτό από την κοινωνία και ιδιαίτερα από την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των επισκεπτών/ατόμων που 
συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές του δράσεις που από 9.000 άτομα, το 2009, 
ξεπέρασε πριν την πανδημία τις 44.000 άτομα. Το 80% των επισκεπτών του ΜΕΤ 
αποτελούν μαθητές και εκπαιδευτικοί όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, αλλά 
και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από το εξωτερικό.   
Κύριος στόχος του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας είναι η σύνδεση του 
Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία, ο Επιστημονικός και Τεχνολογικός 
Γραμματισμός των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και όλων των 
πολιτών και η σύνδεση των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. 
 

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο 
διαδίκτυο!!!» 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο διαδίκτυο!!!» 
απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν ή 
σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα και περιλαμβάνει 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια  και Εργαστήρια  για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, 
εμψυχωτές ομάδων, συμμετοχή σχολικών ομάδων σε εκπαιδευτικές δράσεις για 
την ασφάλεια στο διαδίκτυο του Μουσείου, Δίκτυα και Φεστιβάλ Σχολείων, 
Δράσεις συνεργασίας και προβολής και αξιοποίησης του παραγόμενου έργου των 
ομάδων. 

Το Διαδίκτυο αποτελεί το πιο σύγχρονο μέσο επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή και 
έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Παράλληλα, η μόνιμη έκθεση του Μουσείου 
Επιστημών και Τεχνολογίας πραγματεύεται τις τηλεπικοινωνίες και έχει τίτλο «Οι 
Τηλεπικονωνίες στη ζωή μας». Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, θεωρώντας 
ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των Τηλεπικοινωνιών, εδώ 
και μια δεκαετία αναπτύσσει σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
πραγματεύονται την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

Σχεδιάζει και υλοποιεί:  

 σεμινάρια,  

 βιωματικές δράσεις,  

 τις παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές Πρωτοβάθμιας, στις 
οποίες μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 1.800 σχολικές 
ομάδες από όλη την Ελλάδα: 

 Περιπέτειες στην Αραχνοϊστόπολη», για το Νηπιαγωγείο και Α’ και Β’ 
Δημοτικού 

 «Εγώ και οι άλλοι στο Διαδίκτυο», για Γ’ και Δ’ Δημοτικού 
 «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 
 «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 
 «Ούτε θύτης ούτε θύμα στο διαδίκτυο» για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 



 «Παίζοντας με γοργόνες και καρχαρίες» για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

 συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση Δικτύων Αγωγής Υγείας με το 
Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με τίτλο: 

 «Εγώ και οι άλλοι στο Διαδίκτυο» 
 «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» 
 «Το διαδίκτυο μας ενώνει ή μας χωρίζει;» 
 «Social media και Social games: χθες, σήμερα, αύριο» 

 Πανελλήνιoυς Διαγωνισμούς με μεγάλη συμμετοχή σχολικών ομάδων σε 
συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας: 

 «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» 
 «Ούτε θύτης ούτε θύμα στο διαδίκτυο» 

με στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των κανόνων ασφαλούς πλοήγησης 
μαθητών και εκπαιδευτικών στο Διαδίκτυο.  

Ως εκ τούτου, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας έχει αποκτήσει πολύτιμη και 
πολυετή εμπειρία σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο, αλλά και τη συνεργασία Μουσείου και Σχολείου, η οποία, μέσα από το 
προτεινόμενο πρόγραμμα, θα διευρυνθεί και θα δυναμώσει. 

 

 Δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος                         
«Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» 2021 - 2022 

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και το 
Τμήμα Αγωγή Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για το σχολικό έτος 2021 – 
2022 διοργανώνουν Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο!!!» για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με τις 
εξής ενότητες: 

Πρόγραμμα 

«Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» 

2021-2022 

 

 

 

Ενότητα 1: 

Εισαγωγικά Σεμινάρια 

    ( 9 διδακτικές ώρες) 

 

 
1. Συνεργασία - Συν-δημιουργία «Μουσείου- 

Σχολείου»  

 Καλές πρακτικές συνδημιουργίας Μουσείου-
Σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
 

2. Το πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο 
διαδίκτυο» 

 Εισαγωγή στην ασφαλή πλοήγηση στο 
διαδίκτυο 
 

3. Προετοιμασία σχολικής τάξης για τη συμμετοχή 
σε Εκπαιδευτικές Δράσεις για την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο 

 



 

 

 

Σχολική Τάξη 

(8 ώρες) 

 

 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων για την προετοιμασία 
της σχολικής τάξης για την επίσκεψη στο ΜΕΤ δια 
ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας  

 

o Μελέτη υλικού / Προετοιμασία 
o Δράσεις προτεινόμενης  προετοιμασίας στην 

τάξη με τους μαθητές. 
o Συμπλήρωση ημερολογίου δραστηριοτήτων 

από τους εκπαιδευτικούς  
 

 

 

 

 

Ενότητα 2:  

Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης 
για το διαδίκτυο 

(6 διδακτικές ώρες) 

Υποχρεωτικές 

 

 

Αναλυτική παρουσίαση-βιωματικές δράσεις για 
Θετικά και Αρνητικά του Διαδικτύου 

1. Θετικά 

Aναζήτηση πληροφοριών, εύκολη και φθηνή 
επικοινωνία, ψυχαγωγία, εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση  

 

2. Αρνητικά/Κίνδυνοι 

Προσωπικά Δεδομένα, Συμπεριφορές στο 
διαδίκτυο, Εθισμός, Εκφοβισμός, Αποξένωση, 
Διαδικτυακά Παιχνίδια, Κοινωνικά δίκτυα, 
Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία μαθητών  

 

 

Σχολική Τάξη στο Μουσείο 
(6 ώρες) 

Υποχρεωτικές τουλάχιστον 2 
διδακτικές ώρες 

 
Συμμετοχή εκπαιδευτικών με μαθητές σε μια ή 
περισσότερες εκπαιδευτικές Δράσεις του 
Μουσείου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο δια 
ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 

 

 

 

 

Ενότητα 3:  

Σεμινάρια Αξιοποίησης της 
βιωματικής εμπειρίας από το 

Μουσείο, στην τάξη 

(20 διδακτικές ώρες) 

Υποχρεωτικές τουλάχιστον 10 
διδακτικές ώρες 

 

 

Τεχνικές αξιοποίησης / παρουσίαση-βιωματικές 
δράσεις: 

 

1. Πηγές πληροφοριών για διαδίκτυο 

 Πνευματική ιδιοκτησία/προστασία 
2. Ψηφιακά εργαλεία /ψηφιακές δημιουργίες 
3. Εικονικά περιβάλλοντα 
4. Εικαστική δημιουργία 
5. Παιχνίδια ρόλων 
6. Δημιουργία συλλογής αντικειμένων, εικόνων, 

κλπ, αξιοποίηση συλλογής 

 



 

 

 

 

Σχολική Τάξη  

(15 ώρες) 

 

 

Αξιοποίηση και Αξιολόγηση της επίσκεψης στο 
Μουσείο 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Αναζήτηση πληροφοριών 

 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού υλικού με 
μαθητές 

 Παρουσίαση στη σχολική μονάδα 

 Συμπλήρωση ημερολογίου δραστηριοτήτων 
από τους εκπαιδευτικούς  

 

 

Ενότητα 4:  

Υποστήριξη εκπαιδευτικών 

 

 

Mentoring από Συντονιστές του Προγράμματος 

 

 

Ενότητα 5: 

 Διάχυση - Προβολή 

(12 διδακτικές ώρες) 

Υποχρεωτικές 

 

 

Επικοινωνία  

 Ημέρα Δράσης για την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο 

 Ψηφιακή έκθεση στην ιστοσελίδα ΜΕΤ 
ή/και περιοδική έκθεση στο Μουσείο 

 

 

 

Ενότητα 6:  

Αποτίμηση - Τεκμηρίωση - 
Έκθεση 

(4 διδακτικές ώρες) 

Υποχρεωτικές 

 

 

 

Αποτίμηση - Τεκμηρίωση – Έκθεση- 
Προοπτικές 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης, ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες. Όλες οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν.  

Το υλικό του συγκεκριμένου Προγράμματος προτείνεται από το ΙΕΠ να αξιοποιηθεί 
στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στους θεματικούς άξονες «Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη των Εξαρτήσεων» του θεματικού κύκλου «Ζω 
Καλύτερα - Ευ Ζην» και «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα» 
του θεματικού κύκλου «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και 
Ευθύνη». Τα εργαλεία του Προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν διαθεματικά 
και σε άλλους θεματικούς άξονες. 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022 από τον Οκτώβριο 
2021 έως τον Ιούνιο 2022. 



Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα έχει διάρκεια ογδόντα (80) ώρες 
και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, εφαρμογή 
του υλικού του προγράμματος στη σχολική τάξη από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και μαθητών σε εκπαιδευτικές Δράσεις στο ΜΕΤ, δια ζώσης ή μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και δράσεις αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και 
προβολής.  

Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σύνολο της επιμόρφωσης και 
θα υλοποιήσουν τις δράσεις του προγράμματος με τους μαθητές τους θα χορηγηθεί 
πιστοποίηση επιμόρφωσης 80 ωρών.  

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των δράσεων για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα  http://www.stmuseum.upatras.gr .  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΜΕΧΡΙ 08/10/2021 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://forms.gle/XXuMjNAfK6TJdS3JA 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας με βάσεις τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. 

Το πλήρες πρόγραμμα της επιμόρφωσης και η πορεία υλοποίησης του 
Προγράμματος «Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» θα αποσταλεί στους 
συμμετέχοντες που θα επιλεγούν με αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους. 

Οργάνωση: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

Συνεργασία: Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 

Πληρ.: 2610 969973, stmuseum@upatras.gr 

 

 

 

 

 

http://www.stmuseum.upatras.gr/
https://forms.gle/XXuMjNAfK6TJdS3JA
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