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Θζμα: «Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχήσ ςτο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο  

              “Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο” και οριςμόσ υπεφθυνων εκπαιδευτικών» 

 

 

Αγαπθτοί/ζσ ςυνάδελφοι, 

 

ασ ενθμερϊνουμε για τθ λειτουργία του Διαπεριφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου 

«Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» και ςασ απευκφνουμε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

για ςυμμετοχι ςε αυτό.   

         Σο Θεματικό Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ιταν ζνα εκελοντικό Δίκτυο 

ςυνεργαςίασ χολικϊν υμβοφλων και εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων κακϊσ και 

χολικϊν Μονάδων Π/κμιασ και Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ το οποίο λειτοφργθςε από το 2014 

μζχρι και 31/08/2018 ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ κ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Ελλάδασ και Κριτθσ. 

Για τα ςχολικά ζτθ 2019-2021 κα ςυνεχιςτεί θ λειτουργία του Διαπεριφερειακοφ 

Θεματικοφ Δικτφου «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ωσ δράςθ ςυνεργαςίασ Περιφερειακϊν 

Κζντρων Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ) ςφμφωνα με το αρ. παρ. ν. 4547/2018. 

 

 

 

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

(ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ) 

 

  

 

 

 

 

            Πάτρα, 8-3-2019 

             Α.Α.: 3 

Σαχ. Δ/νςθ: Κτιριο 3
ου

 Δθμοτικοφ χολείου 

Παραλίασ (2
οσ

  όροφοσ) Εργατικζσ 

Κατοικίεσ Παραλίασ 

T.K. 26333, Παραλία Πατρϊν 

 ΠΡΟ: χολεία Παιδαγωγικισ 

Ευκφνθσ του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ 

Ελλάδασ 

Πλθροφορίεσ: εμιτζκοσ Δθμιτριοσ   

Σθλζφωνο: 

Fax: 

6945845754 

 

 ΚΟΙΝ:  

 

Θλ. διεφκυνςθ: semitekos@sch.gr 

 

 1. κ. Περιφερειακό Διευκυντι 

Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτ. Ελλάδασ 

2. κ. Οργανωτικό υντονιςτι του 

ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ 

3. κ.  Διευκυντι Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Π.Ε. Αχαΐασ 

4. Θεματικό Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο 

Διαδίκτυο» 

Ιςτολόγιο ΠΕΚΕ: 

 

http://blogs.sch.gr/pekesde   

http://blogs.sch.gr/pekesde
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κοπόσ  - τόχοι του Δικτφου: 

Να αποτελζςει ζνα πεδίο για γόνιμο προβλθματιςμό, μια κοινότθτα μάκθςθσ, που κα τθν 

χαρακτθρίηουν: 

1. Οι βιωματικζσ δράςεισ των ςυμμετεχόντων όλο το ςχολικό ζτοσ, εντόσ του 

ωρολογίου προγράμματοσ, ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, ι άλλων ςχολικϊν - 

δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων ι διακεματικά μετά από ςτοχευμζνεσ 

επιμορφϊςεισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ.  

2. Οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ΠΕΚΕ/ΕΕ, ΚΕΑ, ΚΕΤ, εκπαιδευτικϊν, 

επιςτθμόνων, ςτελεχϊν, φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο. 

3. Θ ζκφραςθ δθμιουργικότθτασ και ανταλλαγισ ιδεϊν ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ, 

μακθτζσ/τριεσ και εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ ςχετικά με τθν αςφαλι χριςθ του 

Διαδικτφου, χριςθ των μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και cyberbullying. 

4. Οι ποικιλόμορφεσ δραςτθριότθτεσ για ενθμζρωςθ - επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, 

μακθτϊν και γονζων με βιωματικό τρόπο.  

5. Οι ςτοχευμζνεσ βιωματικζσ δράςεισ, ςχετικά με τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου, 

τουσ τρόπουσ και τισ πρακτικζσ πρόλθψθσ και αποφυγισ των κινδφνων κατά τθν 

πλοιγθςθ και τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

6. Θ βοφλθςθ για επαφζσ και ςυνεργαςία με εκνικοφσ και διεκνείσ φορείσ και 

οργανιςμοφσ με αντίςτοιχθ δράςθ  και ςτόχουσ. 

7. Οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ των ςχολικϊν μονάδων του Δικτφου και ο ςχεδιαςμόσ και θ 

υλοποίθςθ ςυνεργατικϊν δράςεων μεταξφ τουσ. 

Κεντρικοί κεματικοί άξονεσ του Δικτφου: 

Οι δράςεισ εντάςςονται ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ:  

1) τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ,  

2) θ προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

3) θ αςφάλεια ςτθ Διαδικτυακι επικοινωνία και τα Διαδικτυακά παιχνίδια,  

4) θ εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο, 

5) ο Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, 

6) Θ επιμόρφωςθ γονζων ςε κζματα αςφαλοφσ χριςθσ του Διαδικτφου,  

7) Θ αςφαλισ χριςθ του Διαδικτφου από μακθτζσ με δυςκολίεσ μάκθςθσ. 

Δράςεισ του Δικτφου:  

Δια ηϊςθσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, βιωματικά ςεμινάρια εργαςτθριακοφ τφπου ςε 

εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ, Webinars (Διαδικτυακζσ επιμορφϊςεισ εξ’ αποςτάςεωσ 

με τθ χριςθ ΣΠΕ) για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, προϊκθςθ του παραγόμενου 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα ζντυπα και θλεκτρονικά ΜΜΕ, διαγωνιςμοί για τθν αςφάλεια 

ςτο Διαδίκτυο, δθμιουργία ςυνεργαςιϊν με φορείσ, ςε Ευρωπαϊκό ι διεκνζσ επίπεδο. 
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Επιπρόςκετα από το ςχολικό ζτοσ 2018-19 και μετά κα εςτιάςουμε ςτισ παρακάτω 

δράςεισ: 

1. τθν ενκάρρυνςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν να δθμιουργιςουν: 

   (α) Ολοκλθρωμζνα ςενάρια ςχετικά με αςφαλι χριςθ, κοινωνικά δίκτυα κ.ά.  

   (β) Ψθφιακζσ Ιςτορίεσ για ςχετικά κζματα διάρκειασ 5-7 λεπτϊν.  

2. Σθν ζκδοςθ ενόσ ςυλλογικοφ τόμου με τα ςενάρια αυτά. 

3. Σθν προκιρυξθ ενόσ διαγωνιςμοφ ςε ςυνεργαςία με το Τ.Π.Ε.Θ.  (ι άλλουσ φορείσ) 

για τθ βράβευςθ τθσ καλφτερθσ ψθφιακισ ιςτορίασ ςτο πλαίςιο εκδιλωςθσ που κα 

πραγματοποιθκεί τθν Θμζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου. 

4. Σθν θλεκτρονικι ζκδοςθ επιλεγμζνων προγραμμάτων που υλοποιικθκαν μζχρι 

τϊρα από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, βάςθ ςυγκεκριμζνων 

προδιαγραφϊν που κα ανακοινωκοφν. 

5. Σθν διοργάνωςθ υνεδρίου με κζμα "Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο" με τθ ςυνεργαςία 

Πανεπιςτθμίων και Εκπαιδευτικϊν φορζων.   

υνεργαηόμενοι φορείσ: 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ κ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, 

Δυτικισ Ελλάδασ και Κριτθσ, Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕΚΕ), 

υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ 70 και ΠΕ 86, Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ  

Εκπ/ςθσ των ςυμμετεχόντων ςχολικϊν μονάδων, Κζντρα για τθν Αειφορία (ΚΕΑ), Κζντρα 

Εκπαιδευτικισ  υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (ΚΕΤ). 

Ενδεικτικοί φορείσ ςυνεργαςίασ:  

Τπουργείο Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Saferinternet4kids, Κζντρο Αςφαλοφσ 

Διαδικτφου, Safeline, φνδεςθ με φνεςθ, E-safety Label, ITE, Insafe, Πανελλινιο χολικό 

Δίκτυο, Κοινωνικό χολείο, υμβουλευτικοί τακμοί Νζων, Δίωξθ θλεκτρονικοφ 

εγκλιματοσ, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, Μακθτικό Ραδιόφωνο (European School 

Radio),Κζντρα για τθν Αειφορία (ΚΕΑ), Κζντρα Εκπαιδευτικισ  υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ 

(ΚΕΤ). 

υμμετζχοντεσ:  

Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ ζργου ςτα 

ΠΕΚΕ, Κζντρα για τθν Αειφορία (ΚΕΑ), Κζντρα Εκπαιδευτικισ  υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ 

(ΚΕΤ), Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, πρϊθν χολικοί 

φμβουλοι που ιταν ενταγμζνοι ςτθν προθγοφμενθ μορφι του Δικτφου ωσ υντονιςτζσ, 

προςωπικό των ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ, Διευκυντζσ  και Προϊςτάμενοι ςχολικϊν μονάδων, 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, πιςτοποιθμζνοι 

επιμορφωτζσ Βϋ επιπζδου, ειδικοί επιςτιμονεσ φορζων, ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων ι 

ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ειδικεφονται ςτο πεδίο. 
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Η διάρκεια του Δικτφου: 

Θ διάρκεια λειτουργίασ του Δικτφου κα είναι για τα ςχολικά ζτθ 2018-2019 ζωσ το 2021. 

Ενδεικτικοί τρόποι διάχυςθσ αποτελεςμάτων των δράςεων του Δικτφου: 

● Διοργάνωςθ θμερίδων  

● Επιμορφϊςεισ - Σθλεδιαςκζψεισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ του δικτφου, κακϊσ και 

ςε γονείσ και μακθτζσ 

● Ιςτολόγιο Θεματικοφ δικτφου (http://isecurenet.sch.gr/portal/ ) 

● Ιςτοςελίδεσ Περιφερειακϊν Διευκφνςεων και Διευκφνςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Ελλάδασ και Κριτθσ 

● χολικζσ Ιςτοςελίδεσ, χολικζσ εφθμερίδεσ ψθφιακισ μορφισ 

● Μακθτικό υνζδριο Πλθροφορικισ 

● Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ 

● Δθμοςίευςθ δράςεων ςτο Safer Internet 

● Αναρτιςεισ δράςεων ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου 

● Αναρτιςεισ δράςεων ςτθν ιςτοςελίδα παρουςιάςεων SlideShare  

● Δελτία Σφπου - δθμοςίευςθ ςε ΜΜΕ 

● Ενθμζρωςθ και προβολι των δράςεων του Δικτφου ςτα κοινωνικά δίκτυα μζςω τθσ 

ςχετικισ ςελίδασ κακϊσ και κοινοποιιςεισ ςε ςελίδεσ εκπαιδευτικϊν ομάδων.  

Αξιολόγθςθ του Διαπεριφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

το τζλουσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ προβλζπεται θ διενζργεια αξιολογιςεων των δομϊν, 

κακϊσ και των λειτουργιϊν του Διαπεριφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου, μζςω Διαδικτυακϊν 

ερωτθματολογίων/ ςυνεντεφξεων, των οποίων τα αποτελζςματα κα υποβάλλονται με τθ 

μορφι απολογιςτικισ ζκκεςθσ ςτα αντίςτοιχα ΠΕΚΕ. 

 

υνοπτικά, ςτόχοσ του κεματικοφ δικτφου με κζμα «Αςφάλεια ςτο διαδίκτυο» 

είναι να υποςτθρίξει τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα ςχολεία που επικυμοφν να κάνουν 

δράςεισ ςχετικζσ με το κζμα για τουσ μακθτζσ τουσ ι και για τουσ γονείσ τόςο ςε 

επιμορφωτικό επίπεδο όςο και ςτθν παροχι ποικίλου υλικοφ. Δεν εντάςςεται ςε κανζνα 

πρόγραμμα ΕΠΑ ι άλλο, δεν χρθματοδοτείται από κανζναν, αποτελεί ςυλλογικι 

εκελοντικι προςπάκεια των ςυγκεκριμζνων εμπλεκομζνων μελϊν με ςτόχο τθν υποςτιριξθ 

τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων αλλά και ευρφτερου κοινοφ. 

Παρακαλοφνται τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να ςυμμετζχουν 

ςτο «Δίκτυο» να αποφαςίςουν ςε φλλογο Διδαςκόντων τθ ςυμμετοχι τουσ. Οι ενζργειεσ 

που πρζπει να γίνουν είναι οι ακόλουκεσ: 

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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1. Ο/θ Δ/ντισ/ντρια του χολείου να ενθμερϊςει το φλλογο για το Δίκτυο με τθ μικρι 

παρουςίαςθ (επιςυνάπτεται) και αποςτολι ςτα μζιλ τουσ τθν αναλυτικι 

παρουςίαςθ (επιςυνάπτεται) για περιςςότερθ και ειδικότερθ πλθροφόρθςθ.  

2. Να γίνει ςυνεδρίαςθ υλλόγου διδαςκόντων και να αποφαςίςουν αν κζλουν να 

ενταχκοφν ςτο δίκτυο και ποιοι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα κάνουν κάποια 

ςχετικι δράςθ. Ωσ τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ, λόγω του μικροφ 

εναπομείναντοσ χρόνου αρκεί μία δράςθ ςχετικι με τθ κεματολογία του Δικτφου. 

3. Ο/θ Δ/ντισ/ντρια του χολείου να αποςτείλει με μζιλ ςτον/ςτθν υντονιςτι/ςτρια 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΕΕ) (εμιτζκο Δθμιτριο semitekos@sch.gr)  με κοινοποίθςθ 

ςτο ΠΕΚΕ Δυτικισ Ελλάδασ  (pekesde@sch.gr)ζνα διαβιβαςτικό που κα 

αναφζρει:  

 Σον αρικμό του πρακτικοφ.  

 Σο ενδιαφζρον του χολείου να ςυμμετζχει ςτο Δίκτυο.  

 Σα ονόματα, με τα email τουσ, των εκπαιδευτικϊν που κα 

ςυμμετζχουν  τθ ςχολικι χρονιά 2018-2019 ςε μία δράςθ με τουσ 

μακθτζσ τουσ.  

 Σο όνομα με το email του Τπεφκυνου Εκπαιδευτικοφ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ για το Θεματικό Δίκτυο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν 

περιςςότεροι του ενόσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί. 

 

Παρακαλοφμε να ζχετε ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία και να αποςτείλετε το ςχετικό 

διαβιβαςτικό, εφόςον επικυμείτε τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Δίκτυο, ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα. Με τθν ολοκλιρωςθ ενδιαφζροντοσ και τθν κατάκεςθ αδειοδότθςθσ ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτ. Ελλάδασ κα υλοποιθκεί και 

θ πρϊτθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςυμμετζχουν. 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για όποια περαιτζρω πλθροφορία.  

 

Επιςυνάπτονται:  

1. Δίκτυο 2018-21_Μικρι παρουςίαςθ (αρχείο pdf)  

2. Δίκτυο 2018-21_Αναλυτικι Παρουςίαςθ (αρχείο pdf) 

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, 

 

O (παιδαγωγικά υπεφκυνοσ για το ςχολείο) υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  

(Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - ΠΕ86 / ΠΕ80 (δεφτερθ αναγνωριςμζνθ ειδικότθτα)) 

 

εμιτζκοσ Δθμιτριοσ 

mailto:pekesde@sch.gr

