Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (11/2/2014)
Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί,
Το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ενημερώνει ότι έκλεισε επιτυχώς
έναν χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» με το δικτυακό τόπο
http://internet-safety.sch.gr, στοχεύοντας με το υλικό του στο σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας, δηλ. στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς και τους κηδεμόνες.
Με αφορμή την 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (11/2/2014) που διοργανώνεται στην Ελλάδα
κάθε χρόνο από τη Δράση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Saferinternet.gr του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (www.saferinternet.gr/sid), ο ενημερωτικός κόμβος Internet-Safety
σας καλεί να αξιοποιήσετε αντίστοιχο υλικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Saferinternet.gr,
σας προτρέπουμε ειδικά για εκείνη την ημέρα να:
1) Συζητήσετε στην τάξη σας, ενημερώνοντας τους μαθητές σας και εμβαθύνοντας σε θέματα
ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετώπισης του
κυβερνοεκφοβισμού, προστασίας της ιδιωτικότητας, προστασίας από ηλεκτρονικές απάτες,
κ.ά.
2) Οργανώσετε μία εκδήλωση σε επίπεδο σχολείου για την
παροχή οδηγιών προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ελεύθερα τους οδηγούς και τα φυλλάδια
από την ιστοσελίδα Χρήσιμο Υλικό http://internetsafety.sch.gr/index.php/provoli/yliko για να τα μοιράσετε
στην εκδήλωση. Δείτε επίσης τις θεματικές παρουσιάσεις!
Περαιτέρω, έχετε στη διάθεσή σας τους οδηγούς και τα
φυλλάδια από την ιστοσελίδα του Saferinternet.gr (περιοχή
«Υλικό»
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15 ),
όπου μπορείτε να βρείτε και πλειάδα ενημερωτικών σποτ και
webinars, για τις παρουσιάσεις σας.
3) Οργανώσετε μία συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ενδεικτικά για την ορθολογική χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. για προσωπικά δεδομένα, ακατάλληλα σχόλια ή
περιεχόμενο σε αντίστοιχους ιστότοπους.
4) Πραγματοποιήσετε με τους μαθητές σας ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες σχετικά με τη
SID 2013 μεταδίδοντας το φετινό σύνθημά της: «Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!»,
και διοργανώνοντας δικές σας εκδηλώσεις στο σχολείο.

http://internet.safety.sch.gr, e-mail: internet-safety@sch.gr
Ηλεκτρονική Κοινότητα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Ο ενημερωτικός κόμβος Internet-Safety του ΠΣΔ για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» έχει δομηθεί
με βάση τις ομάδες – στόχους στις οποίες απευθύνεται το υλικό του: από τα παιδιά και τους
εφήβους έως τους γονείς και κηδεμόνες, με ενδιάμεσο συνδετικό και σημαντικό κρίκο εσάς, τους
εκπαιδευτικούς.

Η ηλεκτρονική κοινότητα http://blogs.sch.gr/groups/internetsafety/ παραμένει ανοικτή προς εσάς και μπορείτε να
συνεχίζετε να εγγράφεστε ή να παροτρύνετε συναδέλφους σας
να ενταχθούν στην ομάδα, αν είστε ήδη εγγεγραμμένα μέλη.
Στο site, όλοι μπορούν να βαθμολογούν τα άρθρα τα οποία
υπάρχουν ή τα νέα που ανεβαίνουν και να τα διαχέετε μέσω
των λογαριασμών που τηρείτε στα πιο γνωστά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ο κόμβος “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” αποσκοπεί στο
να μπορούν να ενημερωθούν όλοι, από το πιο μικρό παιδί, έως
τον πιο μεγάλο, γονιό ή εκπαιδευτικό, για τις νέες τάσεις, τα
οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους.

Ειδικά για την Ημέρα Ασφαλούς
Διαδικτύου,
μπορείτε
να
γνωστοποιήσετε τις εκδηλώσεις σας
μέσω του Ημερολογίου Εκδηλώσεων της
ομάδας
http://blogs.sch.gr/groups/internetsafety/calendar/ και να μοιραστείτε τι
ακριβώς έχετε σχεδιάσει, από σήμερα
κιόλας!

Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο
είναι μία υποχρέωση όλων μας.
Συστρατευθείτε με το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου Διαδικτύου για τα παιδιά.

Πολλαπλασιάστε το έργο της Δράσης
Saferinternet.gr που υλοποιείται με την αρωγή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://internet.safety.sch.gr, e-mail: internet-safety@sch.gr
Ηλεκτρονική Κοινότητα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

