
Ώρα για καλύτερο Διαδίκτυο 

με την Ετικέτα πιστοποίησης 

esafety για την Aσφάλεια στο 

Διαδίκτυο του σχολείου σας! 

Αρης Λούβρης 

Εθνικός Συντονιστής esafety πιστοποίησης 

Υπεύθυνος ενημ. κόμβου “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” ΠΣΔ 
http://internet-safety.sch.gr   
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Περίγραμμα 

1. Κύκλος ζωής eSafety πιστοποίησης σχολείων 

2. Χαρακτηριστικά website 

3. eSafety δείκτες Ελλάδας στην Ευρώπη 



Κύκλος ζωής safety Label 

Ετικέτα 

Πιστοποίησης 

(18μ.) 

Εγγραφή 

εκπ/κού Συμπλήρωση 

προφίλ 

 

Πρόσβαση 
«Ο χώρος 

του σχολείου 

 μου» Έντυπο  

αξιολόγησης 

1ο βήμα 
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Χαρακτηριστικά website 



Χαρακτηριστικές οθόνες 



Χαρακτηριστικές οθόνες 



Ετικέτα πιστοποίησης esafety 



Συγκριτική αξιολόγηση 



Ετικέτα πιστοποίησης esafety 

Ένα τέτοιο σχολείο 

είναι μέντορας (με 

άριστα το 60) στο 

eSafety και συνεισφέρει 

τοπικά σε  σχολεία με 

συμβουλές. 

Ένα σχολείο 

πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 44 

βαθμούς, 

συνδυάζοντας 

από το Έντυπο 

Αξιολόγησης 

και την 

κοινότητα  

όταν επιτευχθούν 

22 ή περισσότεροι 

βαθμοί και 

τουλάχιστον 5 σε 

κάθε κατηγορία 

χάλκινη 
αργυρή 

χρυσή 

Κατηγορίες : ΥΠΟΔΟΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Ασφάλεια (security) 

Προστασία δεδομένων 

Πρόσβαση στην τεχνολογία μαθητών & 
εκπαιδευτικών 

Άδειες χρήσης λογισμικού  

IT Διαχείριση 

Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης (AUP) 

Διαδικτυακή παρουσία σχολείου 

Αναφορά & Διαχείριση Περιστατικών 

Πολιτική για τους εκπαιδευτικούς 

Συμπεριφορά μαθητών 

Διαχείριση του eSafety 

Υποστηρικτικές πηγές 

eSafety στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 



Δυνατά σημεία και αδυναμίες 



Δείκτες για Ελλάδα 1οι πανευρωπαϊκά 

Η χώρα μας οδηγεί τη λίστα με 245 

υποβολές Εντύπου Αξιολόγησης 

σε 661 πανευρωπαϊκά:  52 δίχως ετικέτα, 

183 Χάλκινα, 9 Αργυρά, 1 Χρυσό.  

Συνολικά 193 eSafety ελλ. Σχολεία (5/5/15) 



Οφέλη για σχολεία & εκπαιδευτικούς 

Πρότυπα Εικόνα Ευκαιρία Συνεργασία 

για την 

ενδυνάμωση 

των σχολείων 

όσον αφορά 

στην 

πρόληψη και 

τη βελτίωσης 

της διαδικτ. 

ασφάλειας 

στην τοπική 

κοινωνία, ενώ 

παράλληλα 

παρέχει 

συγκριτική 

αξιολόγηση, 

σε εθνικό και 

σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

για 

επαγγελματική 

ανάπτυξη 

στους 

εκπαιδευτικούς 

με την 

ανάπτυξη 

μαθησιακών 

πηγών και 

ευκαιριών 

για το 

eTwinning 
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esafety 

πιστοποίησης 

Εθνικός Συντονιστής 

Πανελλήνιο 

Σχολικό 

Δίκτυο 

Αρης Λούβρης 

esafety@sch.gr 

Σύνδεσμος  

επικοινωνίας 
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Γίνε μέλος τώρα!!! 

Ώρα για Καλύτερο Διαδίκτυο 

http:// .sch internet- 

safety 
.gr 
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