
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

Τόπος και χρόνος: 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

30/10/2013, 6/11/2013, 20/11/2013, 

27/11/2013, 4/12/2013 

 

ΛΕΜΕΣΟΣ: Παράρτημα Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

30/10/2013, 6/11/2013, 20/11/2013, 

27/11/2013, 4/12/2013 

 

Αριθμός συναντήσεων: 5 

 

Ώρα: 3:30 μμ - 6:00 μμ 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 

 

Εισηγήτριες:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 

ΓΕ08.014 Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που  κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 

Σκοπός: 

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις στο διαδίκτυο και η βελτίωση των ψηφιακών τους 

ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στην τάξη τους μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο. 

 

Περιεχόμενο: 

1η Συνάντηση: 

 Διερεύνηση απόψεων, συζήτηση και σύγκριση  ερευνητικών δεδομένων για τις δυνατότητες και προκλήσεις του διαδικτύου. 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο και δεξιότητες ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού. Παιδεία για τα Mέσα και ασφαλής χρήση του 

διαδικτύου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο διαδίκτυο. 

 

2η Συνάντηση: 

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ανάλυση προβληματισμών και ανησυχιών, πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστάσεων. Καλές πρακτικές και παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων.  

 

3η Συνάντηση: 

Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο για μαθητές. Αξιοποίηση διαθέσιμου υλικού για σχεδιασμό μαθησιακών 

εισηγήσεων, παρουσίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού πακέτου, χρήσιμα εργαλεία και παραδείγματα δραστηριοτήτων.  

Εισηγήσεις για τρόπους αξιοποίησης/αντιμετώπισης, καλές πρακτικές, σχέση συμπεριφοράς χρήστη και συνεπειών, υπεύθυνη 

χρήση διαδικτύου. 

•Πληροφορίες 

•Επιβλαβές περιεχόμενο 

•Υπερβολική ενασχόληση 

•Παιχνίδια και ψυχαγωγία 

•Ηλεκτρονικές συναλλαγές   

 

 

 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

 
4η Συνάντηση: 

Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο για μαθητές.  Αξιοποίηση διαθέσιμου υλικού για σχεδιασμό μαθησιακών 

εισηγήσεων, παρουσίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού πακέτου, χρήσιμα εργαλεία και παραδείγματα δραστηριοτήτων. 

Εισηγήσεις για τρόπους αξιοποίησης/αντιμετώπισης, καλές πρακτικές, σχέση συμπεριφοράς χρήστη και συνεπειών, υπεύθυνη 

χρήση διαδικτύου. 

• Επικοινωνία 

• Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) 

• Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο 

• Κινητό τηλέφωνο 

(Εβδομάδα για εφαρμογή μαθησιακών εισηγήσεων από τους συμμετέχοντες στην τάξη τους). 

 

5η Συνάντηση: 

Παρουσίαση/ανατροφοδότηση/συζήτηση των μαθησιακών εισηγήσεων. Ανάρτηση (upload) προτεινόμενων, από τους 

συμμετέχοντες, μαθησιακών εισηγήσεων στην πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


