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Προς: 1. Σχολεία Δ/νσεων Α΄θμιας & Β΄ 
θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και 
Ρεθύμνου 

2. Καθηγητές Πληροφορικής 
 

Κοιν.: 1. Πρ. Επιστημονικής Καθοδήγησης 
Π. Εκπ/σης Κρήτης 

2. Πρ. Επιστημονικής Καθοδήγησης 
Δ. Εκπ/σης Κρήτης 

3. Σχολικοί Σύμβουλοι Π & Δ 
εκπ/σης Χανίων και Ρεθύμνου 

4. Δ/νσεις Α΄θμιας & Β΄ θμιας 
Εκπαίδευσης Χανίων και Ρεθύμνου 

5. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων και 
Ρεθύμνου 
 

 
  

Θέμα: «Tα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Σχολικό έτος 2016-
17 – 1

η
 Ανακοίνωση 

 
 

Αγαπητές συναδέλφισσες και Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σε συνέχεια των δράσεών μας και με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των μαθητών μας, ώστε να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες και ειδικότερα το 
Διαδίκτυο με ασφάλεια, γνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που προκύπτουν 

από την αλόγιστη και χωρίς κανόνες χρήση τους, διοργανώνουμε διαγωνισμό με 
γενικό τίτλο: «Tα πολυμέσα… για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  
 
Οι άξονες καθορίζονται μέσα από τη γενικότερη θεματολογία για την Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο, και όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μπορεί να είναι:  

 η ορθή και ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο 

 συμπεριφορές υπερβολικής ενασχόλησης 

 κίνδυνοι από την αλόγιστη και χωρίς κανόνες χρήση 



 

 ζητήματα ασφάλειας στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης όπως στο 
facebook 

 δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων μας στους online κόσμους 

 καλές πρακτικές κ.ά. 
 

Ειδική Θεματική – «Εικονική πραγματικότητα» 
Ο φετινός διαγωνισμός θα προσδιορίζεται κυρίως (χωρίς να είναι δεσμευτικό) από 

θέματα Εικονικής πραγματικότητας. 
 
Συμμετέχουν έργα και πολυμεσικές εφαρμογές όπως, 

o Ψηφιακός Καραγκιόζης 
o Animation 
o Video 
o Σκίτσα 
o αφίσες κλπ 

 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του διαγωνισμού, οι μαθητές ατομικά ή σε ομάδες 
μπορούν να δημιουργήσουν αρχικά το δικό τους σενάριο/ ιστορία το οποίο στη 
συνέχεια θα αναπτύξουν σε ψηφιακή εφαρμογή όπως αναφέρεται παραπάνω.  
Για την καλύτερη υποστήριξη της δράσης, «Τα πολυμέσα για την Ασφάλεια στο 
διαδίκτυο», έχει δημιουργηθεί ο δικτυακός τόπος http://festman.schoolab.gr/, ο 
οποίος θα φιλοξενήσει τα έργα των μαθητών και περιλαμβάνει ψηφιακές 
δημιουργίες από προηγούμενες συμμετοχές των σχολείων. 
 

Συμμετέχουν όλα τα σχολεία Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης  

 
Σημειώσεις: 

 Χρήσιμο είναι να δημιουργηθούν συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών. 

 Τα σχολεία της Α  θμιας που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό 
Δικτύο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal/), 
μπορούν παράλληλα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα τους και για 
στο διαγωνισμό. 

 Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ενημέρωσης των 
μαθητών μας ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία για τη 
συμμετοχή μας στις αναφερόμενες δράσεις, όπως και στις παρεμβάσεις 
μας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, οι οποίες θα έχουν αφετηρία την 2

η
 

εβδομάδα του Φεβρουαρίου. 

 Λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής, υποβολής των έργων σας 
καθώς και πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρίσκετε στον δικτυακό 
τόπο http://festman.schoolab.gr/festival/18, αλλά και σε νεότερες 
ανακοινώσεις.  

 Φέτος η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 7 Φεβρουαρίου 

2017, με σύνθημα:  «Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο 

Διαδίκτυο!». Σχετικό υλικό και ενημέρωση στο 
https://www.saferinternetday.org/. 

 
 
Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής. 
 
Ευχαριστώ 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
Γώγουλος Γιώργος 
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