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Ππορ: 1. ρνιεία Γ/λζεσλ Α΄ζκηαο & Β΄ 
ζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 

2. Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο 
 

Κοιν.: 1. Πξ. Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο 
Π. Δθπ/ζεο Κξήηεο 

2. Πξ. Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο 
Γ. Δθπ/ζεο Κξήηεο 

3. ρνιηθνί ύκβνπινη Π & Γ 
εθπ/ζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

4. Γ/λζεηο Α΄ζκηαο & Β΄ ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

5. ΚΔΠΛΗΝΔΣ Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 
 

 
  

Θέμα: «Tα πνιπκέζα … γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν». ρνιηθό έηνο 2017-
18 – 1

ε
 Αλαθνίλσζε 

 
 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 
ε ζπλέρεηα ησλ δξάζεώλ καο θαη κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 
ησλ καζεηώλ καο, ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερλνινγίεο θαη εηδηθόηεξα ην 
Γηαδίθηπν κε αζθάιεηα, γλσξίδνληαο παξάιιεια ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ αιόγηζηε θαη ρσξίο θαλόλεο ρξήζε ηνπο, δηνξγαλώλνπκε διαγωνιζμό κε 

γεληθό ηίηιν: «Tα πολυμέζα… για ηην Αζθάλεια ζηο Διαδίκηυο».  
 
Οη άμνλεο θαζνξίδνληαη κέζα από ηε γεληθόηεξε ζεκαηνινγία γηα ηελ Αζθάιεηα 
ζην Γηαδίθηπν, θαη όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε κπνξεί λα είλαη:  

 ε νξζή θαη αζθαιή πινήγεζε ησλ καζεηώλ ζην Γηαδίθηπν 

 ζπκπεξηθνξέο ππεξβνιηθήο ελαζρόιεζεο 

 θίλδπλνη από ηελ αιόγηζηε θαη ρσξίο θαλόλεο ρξήζε 



 

 δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπσο ζην 
facebook 

 δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο όισλ καο ζηνπο online θόζκνπο 

 θαιέο πξαθηηθέο θ.ά. 
 

Ειδική Θεμαηική – «Σηέλνοςμε ηο μήνςμά μαρ!!!» 
Ο θεηηλόο δηαγσληζκόο (ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθό) απνηειεί κηα πξνηξνπή λα 
δεκηνπξγήζνπκε θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε / ελεκεξώζνπκε κέζα από ην 
πνιπκεζηθό κήλπκα καο. 
 
πκκεηέρνπλ έξγα θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο όπσο, 

o Φεθηαθόο Καξαγθηόδεο 
o Animation 
o Video 
o θίηζα 
o Ηρνγξαθεκέλα κελύκαηα 
o Αθίζεο θιπ 

 
ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη καζεηέο αηνκηθά ή ζε νκάδεο 
κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αξρηθά ην δηθό ηνπο ζελάξην/ ηζηνξία ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα ζα αλαπηύμνπλ ζε ςεθηαθή εθαξκνγή όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  
Γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηεο δξάζεο, «Σα πνιπκέζα γηα ηελ Αζθάιεηα ζην 
δηαδίθηπν», έρεη δεκηνπξγεζεί ν δηθηπαθόο ηόπνο http://festman.schoolab.gr/, ν 
νπνίνο ζα θηινμελήζεη ηα έξγα ησλ καζεηώλ θαη πεξηιακβάλεη ςεθηαθέο 
δεκηνπξγίεο από πξνεγνύκελεο ζπκκεηνρέο ησλ ζρνιείσλ. 
 

πκκεηέρνπλ όια ηα ζρνιεία Α΄ ζκηαο θαη Β΄ ζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 
εκεηώζεηο: 

 Υξήζηκν είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλεξγαζίεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Ο δηαγσληζκόο απνηειεί δξάζε ζην Διαπεπιθεπειακό Θεμαηικό Δικηύο 
«Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν» (http://isecurenet.sch.gr/portal/) θαη ηα ζρνιεία 
ηεο Α ́ζκηαο θαη Β΄ ζκηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ, κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 
πινπνηήζνπλ έξγα ηνπο θαη γηα ην δηαγσληζκό. 

 πλεξγαζία κε ηελ ΔΡΣ Υαλίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δξάζεο θαη 
παξαγσγή ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ. 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα μεθηλήζνπκε άκεζα ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ 
καζεηώλ καο ώζηε λα ππάξμεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηε 
ζπκκεηνρή καο ζηηο αλαθεξόκελεο δξάζεηο, όπσο θαη ζηηο παξεκβάζεηο 
καο γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο ζα έρνπλ αθεηεξία ηελ 2

ε
 

εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 

 Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο, ππνβνιήο ησλ έξγσλ ζαο 
θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηνξγάλσζε ζα βξίζθεηε ζηνλ δηθηπαθό 
ηόπν http://festman.schoolab.gr/festival/22, αιιά θαη ζε λεόηεξεο 
αλαθνηλώζεηο.  

 Φέηνο ε Ηκέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ ζα ενξηαζηεί ζηηο 6 Φεβποςαπίος 

2018, κε ζύλζεκα:  «Δημιούπγηζε, επικοινώνηζε και μοιπάζος με 

ζεβαζμό. Ενα καλύηεπο διαδίκηςο ξεκινά από εζένα». ρεηηθό πιηθό θαη 
ελεκέξσζε ζην https://saferinternet4kids.gr/nea/sid-2018/. 

 
 
Παξαθαιώ λα ελεκεξσζνύλ ελππόγξαθα όινη νη εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο. 

http://festman.schoolab.gr/
http://isecurenet.sch.gr/portal/
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Δπραξηζηώ 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο 
Γώγνπινο Γηώξγνο 


