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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πύργος, 29 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 386

-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣ : κ.κ. Διευθυντές/ριες-Προϊσταμένους/νες

& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων
1ης & 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας ΗλείαςΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έ δ ρ ε ς  τ ο υ ς

Σχολικός Σύμβουλος
2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

ΚΟΙΝ : κ. Διευθύντρια  Πρωτοβάθμιας
Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 17

& Υψηλάντου
Εκπαίδευσης Ηλείας
Π ύ ρ γ ο ς

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
Πληροφορίες : Νικόλαος Χολέβας
Τηλέφωνα : 26210 - 40250
Fax : 26210 - 40257
E-mail : symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr
Web Site : http://users.sch.gr/nicholevas/site



ΘΕΜΑ 1oν  : ««Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στα
Μαθηματικά και τα Φυσικά της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης της
Ιστορίας για τη ΣΤ΄ Δημοτικού»
ΣΧΕΤ. : Το με Α.Π. 171850/Γ1/22-06-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (συνημμένο αρχείο) προβλέπεται: α) η αναδιάρθρωση, ο
εξορθολογισμός και η διαχείριση της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, β) η
αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και των ωρών του μαθήματος Φυσικά Ε΄ και
Στ΄ Δημοτικού και γ) ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης της Ιστορίας για τη ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολείων και οι Προϊστάμενοι/νες των
ολιγοθέσιων σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.


ΘΕΜΑ 2ον:  ΘΕΜΑ:  Σχεδιασμός και προγραμματισμός λειτουργίας θεματικού δικτύου με

θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Στα πλαίσια ενημέρωσης, προγραμματισμού, αναστοχασμού, ανατροφοδότησης,
στοχαστοκριτικής ανάλυσης και αναπλαισίωσης της αξιοποίησης και της χρήσης του διαδικτύου από
μαθητές των σχολείων μας σας ενημερώνουμε ότι σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την ίδρυση
θεματικού δικτύου με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στην εν λόγω προσπάθεια συμμετέχουν οι
Σχολικοί Σύμβουλοι και φορείς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας.
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Η υλοποίησή του βασίζεται στη συνεργασία του με το Θεματικό Δίκτυο της Περιφερειακής
Δ/νσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο συνυπογράψαμε
«Πρωτόκολλο Συνεργασίας» και το οποίο συγκροτείται από τα παρακάτω στελέχη και φορείς:

Α) Των Σχολικών  Συμβούλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας:

Του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ70 κ. Παρασκευά Απόστολου, της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ70 κ. Πάρη Παπαδόπουλου, της 2η Π.Ε. Κιλκίς.
Του  Σχολικού Συμβούλου ΠΕ19 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας  κ  Μανουσαρίδη

Ζαχαρία.
Του  Σχολικού Συμβούλου  ΠΕ19 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας κ.  Εφόπουλου

Βασίλειου.
Β) Των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και

Χαλκιδικής.
Το Θεματικό Δίκτυο με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» οργανώνεται ως ακολούθως:
Σκοπός του Δικτύου:
Είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό, επιμόρφωση, συνεργασία,  δημιουργικότητα

και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των
ΤΠΕ. Στοχεύει στην ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σχετικά με την
ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των
κινδύνων κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την αποφυγή κινδύνων εθισμού.

Επιπλέον με το πρωτόκολλο συνεργασίας αναγνωρίζεται και εγκαθιδρύεται η συνεργασία του
Θεματικού  Δικτύου της Περ/κής Δ/νσης Α/βάθμιας & Β/βάθμιας  Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με
διακριτικό τίτλο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»,  με το αντίστοιχο και ομώνυμο Θεματικό Δίκτυο της
Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας. Τα εν λόγω Δίκτυα
στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων με ειδίκευση σε θέματα ασφάλειας στο
Διαδίκτυο, μεταξύ εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης από διαφορετικές Περιφερειακές
Ενότητες και Περιφερειακές Διευθύνσεις στοχεύοντας στην υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και
γονέων σχετικά με την ασφαλή χρήση του  Διαδικτύου.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του δικτύου:
Θα αποτελέσουν: α) τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, β) η προστασία δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα, γ) η ασφάλεια στη διαδικτυακή επικοινωνία και τα διαδικτυακά παιχνίδια, δ) η εξάρτηση
από το Διαδίκτυο, ε) ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, στ) η συνεργασία καθηγητών πληροφορικής με
εκπαιδευτικούς των υπολοίπων ειδικοτήτων.

Ενδεικτικές 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, διαγωνισμοί για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Συμμετέχοντες:
Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70 και ΠΕ19, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσωπικό ΚΕ

ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων, εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων,
πιστοποιημένοι επιμορφωτές Β επιπέδου και καθηγητές μαθήματος Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά Σχολεία.

Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής

Μακεδονίας, Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70 και ΠΕ19, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης
Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής.

Ενδεικτικοί φορείς συνεργασίας:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Safer Internet, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Κοινωνικό

Σχολείο, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Η διάρκεια του Δικτύου:
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Η χρονική διάρκεια βάση της Υπουργικής απόφασης θα είναι 2-3 έτη, εκ των οποίων το πρώτο
έτος θα λειτουργήσει πιλοτικά και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα μπορεί να επεκταθεί και τα
επόμενα 2 έτη.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις συμμετεχόντων:
Συντονιστές:
Οι Συντονιστές του Δικτύου θα είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70 και ΠΕ19, θα είναι

υπεύθυνοι για τη δημιουργία, συντονισμό και επιμόρφωση σώματος επιμορφωτών, την οργάνωση
επιμορφωτικών δράσεων, τη συνεργασία με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων για το ασφαλές
Διαδίκτυο, την αποστολή επιστημονικά και παιδαγωγικά επικαιροποιημένου επιμορφωτικού υλικού
στις σχολικές μονάδες, διερεύνηση για τη μελλοντική ένταξη άλλων σχολικών μονάδων στο Δίκτυο
αλλά και αντίστοιχων υποστηρικτικών δομών (Σχολικοί Σύμβουλοι, προσωπικό ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ,
επιμορφωτές Β, καθηγητών πληροφορικής των νομών τους).

Διευθυντές Σχολείων:
Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των συμμετεχόντων Σχολικών μονάδων θα είναι υπεύθυνοι

για την ενημέρωση των συντονιστών για το ενδιαφέρον υλοποίησης δράσεων σε εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές των τοπικών κοινωνιών που εδρεύει η σχολική μονάδα.

Επιπρόσθετα θα συνεισφέρουν  στη διάχυση των δραστηριοτήτων του Δικτύου μέσω
αναρτήσεων στις σχολικές ιστοσελίδες τους, θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
καθώς και γονείς και μαθητές για τις  δράσεις του Δικτύου, θα τους παροτρύνουν για τη συμμετοχή
τους  και θα συνεισφέρουν στο βαθμό που μπορούν στην υλοποίηση ημερίδων ή βιωματικών
εργαστηρίων που θα υλοποιήσει το Δίκτυο σε συνεργασία μαζί τους.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:
Ορισμός ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών από κάθε συμμετέχουσα σχολική μονάδα ως

υπευθύνων για την υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των σχολικών
δραστηριοτήτων ή της ευέλικτης ζώνης.

Ενδεικτικοί τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου:
Διοργάνωση ημερίδας σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο, Ναύπακτο, Αίγιο.
Επιμορφώσεις - Τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου καθώς και σε γονείς και

μαθητές.
Ιστολόγιο Θεματικού δικτύου.
Ιστοσελίδες Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Ελλάδας.
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

Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/νες (σε συνεργασία με το  Σύλλογο Διδασκόντων)
που επιθυμούν να ενταχθεί το σχολείο τους στο   «Δίκτυο» να συμπληρώσουν και να αποστείλουν
το διαβιβαστικό (που επισυνάπτεται) στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου μέχρι την Τρίτη 4
Νοεμβρίου 2014

Εκ μέρους του Τοπικού Δικτύου

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Νικόλαος  Χολέβας


