Ποιες είναι οι αναδυόμενες προκλήσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια με τις
οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα σχολεία;
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας συνεπάγεται ένα νέο φάσμα προκλήσεων για τη διαδικτυακή
ασφάλεια. Το πιστοποιητικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένα δωρεάν εργαλείο για
να βοηθήσει τα σχολεία να συμβαδίζουν με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη.
Εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τους απαραίτητους πόρους για να αναπτύξουν
αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη διαδικτυακή ασφάλεια παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή
διαπίστευση για τη διαδικτυακή ασφάλεια του σχολείου και μια υπηρεσία υποστήριξης.

.

Για να μάθετε περισσότερα για το eSafety Label πατήστε εδώ.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, βλέπουµε αύξηση στην
υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στα σχολεία.

Η μάθηση με βάση τις ΤΠΕ αυξάνεται!

Το % των σχολείων με
ευρυζωνικές συνδέσεις
στην Ευρώπη έχει αυξηθεί

95%
71%

95%

71%

96%

75%

school
2006

2011-12

2006

2011-12

2006

2011-12

Γ’-Δ’ Δημοτικού Α’-Β’ Γυμνασίου Α’-Β’ Λυκείου
(9-10 ετών)

(13-14 ετών)

(16-17 ετών)

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες
στην τάξη περιλαμβάνουν:
MOOCs

Περιβάλλοντα
εικονικής
μάθησης

Εκπαιδευτικές
εφαρμογές
κινητών

Μάθηση
βασισμένη
στα παιχνίδια

Μαζικά Ελεύθερα
Διαδικτυακά
Μαθήματα

Ανάλυση
μαθησιακών
αποτελεσμάτων

Για να µάθετε περισσότερα www.esafetylabel.eu

Ποιες είναι οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί;
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας φέρνει μαζί της ένα ολόκληρο νέο
φάσμα από προκλήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Εδώ είναι μερικές μόνο:
Διαδικτυακή
ιδιωτικότητα
Προστασία
προσωπικών
δεδομένων
και ασφάλεια
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Προστασία
κωδικών
πρόσβασης

Κυβερνοεκφοβισμός

Πνευματικά
δικαιώματα/
Λογοκλοπή

Παράνομo ή
προσβλητικό
διαδικτυακό υλικό

Διαδικτυακή συμπεριφορά
και ψηφιακή φήμη

Νιώθουν οι εκπαιδευτικοί
αυτοπεποίθηση να
αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα;

ΣΤΟΥΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
δεν έχουν λάβει εκπαίδευση
για τη χρήση Τ.Π.Ε. στην τάξη

Μια λαμπρή προοπτική

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
%
70

στην Ε.Ε. θα ήθελαν να
έχουν επαγγελματική
ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους στις Τ.Π.Ε.

Για να µάθετε περισσότερα www.esafetylabel.eu

Πώς μπορεί η πιστοποίηση eSafety Label
να υποστηρίξει το σχολείο σας;
Τι είναι το eSafety Label;
• Δωρεάν εργαλείο για να βοηθήσει με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην τάξη
• Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και
υπηρεσία υποστήριξης
• Εξοπλισμός των σχολείων με τους πόρους για την ανάπτυξη
αυτοπεποίθησης για την ηλεκτρονική ασφάλεια που παρέχουν.

Μέσα σε λίγα απλά βήματα

1

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο
αυτό-αξιολόγησης
Το ερωτηματολόγιο είναι ένας εύκολος τρόπος να
αξιολογήσουν τα σχολεία τον τρόπο που διαχειρίζονται
θέματα υποδομής, πολιτικής και πρακτικής για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο με βάση διεθνή πρότυπα.

2

Λάβετε ένα σχέδιο δράσης

3

Αποκτήστε Πιστοποιητικό για το σχολείο σας

Ένας πρακτικός οδηγός για να αναπτύξετε το
επίπεδο της πρακτικής σας για την ασφάλεια στο
διαδίκτυο περαιτέρω.

Διαπίστευση ως Χάλκινο, Αργυρό ή Χρυσό
«Πιστοποιημένο σχολείο eSafety»

Οφέλη για το σχολείο σας

Σύγκριση της
επίδοσης
σας με σχολεία
στη χώρα σας
και σε όλη την
Ευρώπη

Πρόσβαση σε ένα
συνεχώς αυξανόμενο
σύνολο πόρων
και εργαλείων:
συμβουλές και
καθοδήγηση για την
ασφάλεια στο
διαδίκτυο, ενημερωτικά
δελτία, λίστες ελέγχου
και πρότυπα

Ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών με άλλα
σχολεία και
εμπειρογνώμονες
για ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων για τη
διαδικτυακή ασφάλεια

Μοιραστείτε το
επίπεδο πιστοποίησής
σας με τους γονείς
και την τοπική
κοινότητα

Για να µάθετε περισσότερα www.esafetylabel.eu

Ποιοι συμμετέχουν στο eSafety Label;
Η ετικέτα eSafety είναι ένα έργο πολλών ενδιαφερομένων φορέων και υποστηρίζεται από μια σειρά
κορυφαίων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Liberty Global, Microsoft, Telefonica και των
Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας από το Φλαμανδικό Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία,
καθώς και το European Schoolnet και τα εθνικά του κέντρα ασφαλούς διαδικτύου.

• Survey of Schools: ICT in Education - https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf - pg 130

Πηγές

• Emerging Educational technologies - http://elearninginfographics.com/top-5-emerging-educational-technologies-infographic/
• Opening up education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resourceshhttp://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EL

