
 

 

 

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο  

              “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών» 

 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

 

Σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και σας απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή σε αυτό.   

         Το Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ήταν ένα εθελοντικό Δίκτυο 

συνεργασίας Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων καθώς και 

Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης το οποίο λειτούργησε από το 2014 

μέχρι και 31/08/2018 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. 

Για τα σχολικά έτη 2019-2021 θα συνεχιστεί η λειτουργία του Διαπεριφερειακού 

Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ως δράση συνεργασίας Περιφερειακών 

Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) σύμφωνα με το αρ. παρ. ν. 4547/2018. 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας) 

 

  

 

 

 

 

            Πάτρα, 5-3-2019 

             Α.Α.: 6 

Ταχ. Δ/νση: Κτήριο 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Παραλίας (2
ος

  όροφος) Εργατικές 

Κατοικίες Παραλίας 

T.K. 26333, Παραλία Πατρών 

 ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία 8
ης

 

Ενότητας Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Πληροφορίες: Φελούκα Βασιλική   

Τηλέφωνο: 

Fax: 

6974096364 

2610527193 

 
ΚΟΙΝ: 

Ηλ. διεύθυνση: vfelouka@primedu.uoa.gr 

 

 1. κ. Περιφερειακό Διευθυντή 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δυτ. Ελλάδας 

2. κ. Οργανωτικό Συντονιστή του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

3. κ.  Διευθυντή Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Αχαΐας 

4. Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο» 

Ιστολόγιο ΠΕΚΕΣ: 

 

http://blogs.sch.gr/pekesde   
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Σκοπός  - Στόχοι του Δικτύου: 

Να αποτελέσει ένα πεδίο για γόνιμο προβληματισμό, μια κοινότητα μάθησης, που θα την 

χαρακτηρίζουν: 

1. Οι βιωματικές δράσεις των συμμετεχόντων όλο το σχολικό έτος, εντός του 

ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, ή άλλων σχολικών - 

δημιουργικών δραστηριοτήτων ή διαθεματικά μετά από στοχευμένες 

επιμορφώσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

2. Οι συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων ΠΕΚΕΣ/ΣΕΕ, ΚΕΑ, ΚΕΣΥ, εκπαιδευτικών, 

επιστημόνων, στελεχών, φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. 

3. Η έκφραση δημιουργικότητας και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, 

μαθητές/τριες και εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την ασφαλή χρήση του 

Διαδικτύου, χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και cyberbullying. 

4. Οι ποικιλόμορφες δραστηριότητες για ενημέρωση - επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 

μαθητών και γονέων με βιωματικό τρόπο.  

5. Οι στοχευμένες βιωματικές δράσεις, σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, 

τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την 

πλοήγηση και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

6. Η βούληση για επαφές και συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς και 

οργανισμούς με αντίστοιχη δράση  και στόχους. 

7. Οι συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων του Δικτύου και ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση συνεργατικών δράσεων μεταξύ τους. 

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Δικτύου: 

Οι δράσεις εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους:  

1) τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  

2) η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

3) η ασφάλεια στη Διαδικτυακή επικοινωνία και τα Διαδικτυακά παιχνίδια,  

4) η εξάρτηση από το Διαδίκτυο, 

5) ο Διαδικτυακός εκφοβισμός, 

6) Η επιμόρφωση γονέων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου,  

7) Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου από μαθητές με δυσκολίες μάθησης. 

Δράσεις του Δικτύου:  

Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια εργαστηριακού τύπου σε 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Webinars (Διαδικτυακές επιμορφώσεις εξ’ αποστάσεως 

με τη χρήση ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς και μαθητές, προώθηση του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, διαγωνισμοί για την ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο, δημιουργία συνεργασιών με φορείς, σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 



 

 
 

Επιπρόσθετα από το σχολικό έτος 2018-19 και μετά θα εστιάσουμε στις παρακάτω 

δράσεις: 

1. Στην ενθάρρυνση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν: 

   (α) Ολοκληρωμένα σενάρια σχετικά με ασφαλή χρήση, κοινωνικά δίκτυα κ.ά.  

   (β) Ψηφιακές Ιστορίες για σχετικά θέματα διάρκειας 5-7 λεπτών.  

2. Την έκδοση ενός συλλογικού τόμου με τα σενάρια αυτά. 

3. Την προκήρυξη ενός διαγωνισμού σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Θ.  (ή άλλους φορείς) 

για τη βράβευση της καλύτερης ψηφιακής ιστορίας στο πλαίσιο εκδήλωσης που θα 

πραγματοποιηθεί την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. 

4. Την ηλεκτρονική έκδοση επιλεγμένων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν μέχρι 

τώρα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, βάση συγκεκριμένων 

προδιαγραφών που θα ανακοινωθούν. 

5. Την διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" με τη συνεργασία 

Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών φορέων.   

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 

Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 και ΠΕ 86, Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας  

Εκπ/σης των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων, Κέντρα για την Αειφορία (ΚΕΑ), Κέντρα 

Εκπαιδευτικής  Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). 

Ενδεικτικοί φορείς συνεργασίας:  

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Saferinternet4kids, Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου, Safeline, Σύνδεση με Σύνεση, E-safety Label, ITE, Insafe, Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, Κοινωνικό Σχολείο, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Δίωξη ηλεκτρονικού 

εγκλήματος, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, Μαθητικό Ραδιόφωνο (European School 

Radio),Κέντρα για την Αειφορία (ΚΕΑ), Κέντρα Εκπαιδευτικής  Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(ΚΕΣΥ). 

Συμμετέχοντες:  

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου στα 

ΠΕΚΕΣ, Κέντρα για την Αειφορία (ΚΕΑ), Κέντρα Εκπαιδευτικής  Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(ΚΕΣΥ), Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρώην Σχολικοί 

Σύμβουλοι που ήταν ενταγμένοι στην προηγούμενη μορφή του Δικτύου ως Συντονιστές, 

προσωπικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Διευθυντές  και Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, πιστοποιημένοι 

επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, ειδικοί επιστήμονες φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή 

ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ειδικεύονται στο πεδίο. 

Η διάρκεια του Δικτύου: 

Η διάρκεια λειτουργίας του Δικτύου θα είναι για τα σχολικά έτη 2018-2019 έως το 2021. 

 



 

 
 

Ενδεικτικοί τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου: 

● Διοργάνωση ημερίδων  

● Επιμορφώσεις - Τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου, καθώς και 

σε γονείς και μαθητές 

● Ιστολόγιο Θεματικού δικτύου (http://isecurenet.sch.gr/portal/ ) 

● Ιστοσελίδες Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης 

● Σχολικές Ιστοσελίδες, Σχολικές εφημερίδες ψηφιακής μορφής 

● Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 

● Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 

● Δημοσίευση δράσεων στο Safer Internet 

● Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

● Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα παρουσιάσεων SlideShare  

● Δελτία Τύπου - δημοσίευση σε ΜΜΕ 

● Ενημέρωση και προβολή των δράσεων του Δικτύου στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της 

σχετικής σελίδας καθώς και κοινοποιήσεις σε σελίδες εκπαιδευτικών ομάδων.  

Αξιολόγηση του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Στο τέλους κάθε σχολικού έτους προβλέπεται η διενέργεια αξιολογήσεων των δομών, 

καθώς και των λειτουργιών του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου, μέσω Διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων/ συνεντεύξεων, των οποίων τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται με τη 

μορφή απολογιστικής έκθεσης στα αντίστοιχα ΠΕΚΕΣ. 

 

Συνοπτικά, στόχος του θεματικού δικτύου με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» 

είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που επιθυμούν να κάνουν 

δράσεις σχετικές με το θέμα για τους μαθητές τους ή και για τους γονείς τόσο σε 

επιμορφωτικό επίπεδο όσο και στην παροχή ποικίλου υλικού. Δεν εντάσσεται σε κανένα 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλο, δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, αποτελεί συλλογική 

εθελοντική προσπάθεια των συγκεκριμένων εμπλεκομένων μελών με στόχο την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας με διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων αλλά και ευρύτερου κοινού. 

Παρακαλούνται τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί (ΠΕ70 και Ειδικοτήτων) που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στο «Δίκτυο» να αποφασίσουν σε Σύλλογο Διδασκόντων τη 

συμμετοχή τους. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο/η Δ/ντής/ντρια του Σχολείου να ενημερώσει το Σύλλογο για το Δίκτυο με τη μικρή 

παρουσίαση (επισυνάπτεται) και αποστολή στα μέιλ τους την αναλυτική 

παρουσίαση (επισυνάπτεται) για περισσότερη και ειδικότερη πληροφόρηση.  

2. Να γίνει συνεδρίαση Συλλόγου διδασκόντων και να αποφασίσουν αν θέλουν να 

ενταχθούν στο δίκτυο και ποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα κάνουν κάποια 

http://isecurenet.sch.gr/portal/


 

 
 

σχετική δράση. Ως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, λόγω του μικρού 

εναπομείναντος χρόνου αρκεί μία δράση σχετική με τη θεματολογία του Δικτύου. 

3. Ο/η Δ/ντής/ντρια του Σχολείου να αποστείλει με μέιλ στη Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ ΠΕ70), κ. Φελούκα Βασιλική (vfelouka@primedu.uoa.gr) 

με κοινοποίηση στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  (pekesde@sch.gr)ένα διαβιβαστικό 

που θα αναφέρει:  

 Τον αριθμό του πρακτικού.  

 Το ενδιαφέρον του Σχολείου να συμμετέχει στο Δίκτυο.  

 Τα ονόματα, με τα email τους, των εκπαιδευτικών που θα 

συμμετέχουν  τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε μία δράση με τους 

μαθητές τους.  

 Το όνομα με το email του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού της σχολικής 

μονάδας για το Θεματικό Δίκτυο στην περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. 

 

Παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία και να αποστείλετε το σχετικό 

διαβιβαστικό, εφόσον επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο, έως  την Παρασκευή 8 

Μαρτίου 2019.  Με την ολοκλήρωση ενδιαφέροντος και την κατάθεση αδειοδότησης στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας θα υλοποιηθεί και 

η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω πληροφορία.  

 

Επισυνάπτονται:  

1. Δίκτυο 2018-21_Μικρή παρουσίαση (αρχείο pdf)  

2. Δίκτυο 2018-21_Αναλυτική Παρουσίαση (αρχείο pdf) 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 70) 

 

 

Φελούκα  Βασιλική  
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