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Θέμα: Δράσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, «Ημέρα Ασφαλούς         
Διαδικτύου»  
 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Με αφορμή τη 14η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (7/2/2017) με σύνθημα:          

«Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! » και στο πλαίσιο            
των μαθημάτων μας, μπορούμε στη διάρκεια της εβδομάδας να οργανώσουμε          
διδακτικές παρεμβάσεις για την Ασφαλή πλοήγηση.  

● Μπορείτε να αναζητήσετε και να συμβουλευτείτε έργα των μαθητών με          
θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στην ψηφιακή πλατφόρμα        
http://festman.schoolab.gr/, χρησιμοποιώντας στην αναζήτηση των     
έργων αντίστοιχες λέξεις κλειδιά.  

● Ενημερωθείτε και αξιοποιείστε υλικό στο Διαπεριφερειακό Θεματικό       
Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal/) 

● Επισκεφτείτε τον ενημερωτικό κόμβο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο         
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http://internet-safety.sch.gr/ και την       
ιστοσελίδα www.saferinternet.gr. 

● Εντοπίστε με τις μαθήτριες και τους μαθητές σας κάποιο από τα θέματα            
που αφορά στους κινδύνους από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και          
συζητήστε για την αλόγιστη και χωρίς κανόνες χρήση του. 

● Σκεφτείτε και δημιουργήστε σε ομάδες, μια αφίσα, μια κάρτα, ένα video           
ή μια ιδέα σας σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο καθώς            
και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στους online κόσμους. 

● Υλοποιήστε τη δική σας μικρή έκθεση σε επίπεδο τμήματος ή σχολείου. 

 

http://festman.schoolab.gr/
http://isecurenet.sch.gr/portal/
http://internet-safety.sch.gr/
http://www.saferinternet.gr/


● Ενημερώστε και ευαισθητοποιήστε την εκπαιδευτική κοινότητα του       
σχολείου σας. 

 
Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό,”Tα πολυμέσα... για την Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο”, ο οποίος τη φετινή χρονιά προσδιορίζεται (χωρίς να είναι 
δεσμευτικό) από θέματα Εικονικής πραγματικότητας. 

 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος  
 
 

Γιώργος Γώγουλος  
 

 


