


                                                                                                           
                           
 
       
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Θεσσαλονίκη: 08-02-2010 
Αριθμ. Πρωτ.:  1166 

 
ΠΡΟΣ: 1. Σχολικούς Σύμβουλους 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 2. Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 3.Προϊσταμένους Γραφείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας     
(μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης)  

 4.Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας     
(μέσω των Δ/νσεων και         
Γραφείων Εκπ/σης) 

  
ΚΟΙΝ.: Φ. Αρχείου 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ε. 
Τηλέφωνο: 2310 474810 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
E-mail: mail@kmaked.pde.sch.gr 

 
ΘΕΜΑ : «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010» 
 
  Στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  της  ημέρας  «Ασφαλούς  Διαδικτύου»,  η 
Περιφερειακή  Διεύθυνση  Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Κεντρικής  Μακεδονίας 
οργανώνει πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων με κεντρικό σύνθημα «Εσύ καθορίζεις την 
ζωή σου στους εικονικούς κόσμους». Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις  
9  Φεβρουαρίου  2010,  ημέρα  Τρίτη,  και  ώρα  7.30μ.μ.    στο  Δημοτικό  Θέατρο  του 
Δήμου  Νεάπολης  με  θέμα:  «Η  εκπαιδευτική  αξιοποίηση  του  Διαδικτύου» 
(επισυνάπτεται η πρόσκληση). 
 
Πρόγραμμα Εκδήλωσης: 

‐ Εισαγωγική  εισήγηση από  τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας &  Β/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη 

‐ Κατάθεση  εμπειριών  από  μαθητές  διάφορων  τύπων  σχολείων  και 
βραβευμένους μαθητές των Θ’ Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης στην 
Ελληνική  Γλώσσα.  Με  τη  συζήτηση  και  τη  συνδιαλλαγή,  χρησιμοποιώντας 
την μαιευτική μέθοδο, ελπίζουμε να προκύψουν τα  βασικά στοιχεία για την 
ασφαλή χρήση και την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. 

‐ Παρουσίαση  ενός  video  game,  για  την  ασφαλή  χρήση  του  διαδικτύου  και 
μίας  διαδραστικής  εφαρμογής  από  τους  μαθητές  του  8ου  Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης και του ΕΠΑΛ Βασιλικών αντίστοιχα 

‐ Υποβολή ερωτήσεων – συζήτηση 
 

Μουσικά σχήματα από το Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης επενδύουν με μουσική την 
εκδήλωση. 
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Η εκδήλωση μεταδίδεται on line στο διαδίκτυο (από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο) και 
την παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως: 

‐ Μαθητές των εσπερινών και νυκτερινών σχολείων, προαιρετικά, στα εργαστήρια 
Πληροφορικής και για τα τμήματα που έχουν μάθημα Πληροφορικής 

‐ Οποιοσδήποτε από  οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη ενδιαφέρεται 
‐ Όσοι  δε  χωρέσουν  στην  αίθουσα,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  το 

παρακολουθήσουν  στη  Βιβλιοθήκη  του  Δήμου,  όπου  ο  Δήμος  Νεάπολης 
εγκατέστησε ειδική υπολογιστική νησίδα  
 

Με  νεότερο  έγγραφο  θα  δοθούν  οδηγίες  για  το  σχετικό  ιστότοπο  από  όπου  θα 
μεταδοθεί on line η εκδήλωση. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

‐ To  υλικό  της  εκδήλωσης  (παρουσιάσεις,  παιχνίδι,  κείμενα)  αναρτάται  στο 
διαδίκτυο  

‐ To  υλικό  της  εκδήλωσης  (παρουσιάσεις,  παιχνίδι,  κείμενα)  γράφεται  σε  cd,  οι 
οδηγίες για μαθητές‐ γονείς – εκπαιδευτικούς τυπώνονται και μοιράζονται στα 
σχολεία 

‐ Το  video  της  εκδήλωσης  κατατίθεται  στο  ΠΣΔ  (video  on  demand)  και  είναι 
διαθέσιμο  συνεχώς  και  για  πολλούς  μήνες  για  οποιαδήποτε  εκπαιδευτική 
χρήση  

‐ Όλα τα παραπάνω αξιοποιούνται από όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  σε  «ειδικές  διδασκαλίες»  που  θα  γίνουν  προαιρετικά  κατά  την 
διάρκεια  της  εβδομάδας  και  όποια  άλλη  στιγμή  κρίνει  κατάλληλη  ο 
εκπαιδευτικός. 
 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε  Στελέχη Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές. 
 
 
 
 
 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 


