
1 

 

Θζμα: «Μακθτικοί Διαγωνιςμοί από το Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου» 
 

Ο χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ & το Κζντρο Πλθροφορικισ & νζων Σεχνολογιϊν 
Λάριςασ προτρζπουν όλουσ τουσ μακθτζσ & τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυμμετάςχουν ςε κάποιον 
από τουσ 2 μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ που διοργανϊνονται ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ 
θμζρασ αςφαλοφσ διαδικτφου από  το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ και ζχουν ωσ 
κζμα:  1. "Θετικό/Δθμιουργικό περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο" & 2. "Αρχαία Ελλάδα και 
Διαδίκτυο". 

 
το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ: ζνασ μεμονωμζνοσ μακθτισ ι μακιτρια – ζνα 

μεμονωμζνο τμιμα ενόσ ςχολείου – μια ι περιςςότερεσ τάξεισ ενόσ ςχολείου – μια ομάδα 
μακθτριϊν και μακθτϊν από περιςςότερα τμιματα ι τάξεισ ενόσ ςχολείου –δφο ι περιςςότερεσ 
τάξεισ από διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ  με ςκοπό τθ ςυνεργαςία, τθν αλλθλεπίδραςθ του 
μακθτικοφ δυναμικοφ και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθν από κοινοφ υποβολι 
δθμιουργιϊν. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρζπονται αυτζσ οι ςυμπράξεισ αλλά και ενκαρρφνονται 
οι ςυμμετζχοντεσ να αναηθτιςουν ςχολεία-ςυνεργάτεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

 
Η μορφι των ςυμμετοχϊν ςτο διαγωνιςμό μπορεί να είναι μια ηωγραφιά, μια παρουςίαςθ, 

μια εικονογραφθμζνθ ιςτορία, ζνα οπτικοποιθμζνο υλικό (βίντεο) ι ακόμα και μια εφαρμογι. 
 
Σο κζμα των φετινϊν διαγωνιςμϊν αφορά ςτο μινυμα τθσ Ημζρασ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

“Δθμιοφργθςε, επικοινώνθςε και μοιράςου με ςεβαςμό. Ζνα καλφτερο διαδίκτυο ξεκινά από 
εςζνα». κοπόσ τθσ θμζρασ είναι να περάςει το μινυμα του ςεβαςμοφ προσ τουσ άλλουσ 
ψθφιακοφσ χριςτεσ και τθσ αναηιτθςθσ ευκαιριϊν για δθμιουργικι διαδικτυακι ςυμπεριφορά. 
Παιδιά και νζοι άνκρωποι ενκαρρφνονται  να πάρουν κζςθ ωσ ψθφιακοί πολίτεσ του μζλλοντοσ 
ςυμμετζχοντασ ενεργά ςε ανοιχτζσ ςυηθτιςεισ και δράςεισ. 

 
χετικά με το ζπακλο, κα αναδειχκεί μία νικθτιρια ομάδα ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ. 

Εκπρόςωποι τθσ κάκε νικθτιριασ ομάδασ κα κλθκοφν να παρουςιάςουν τθν εργαςία τουσ ςε 
ειδικι εκδιλωςθ που κα οργανϊςει το Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου SaferInternet4Kids ςτθν 
Ακινα ςτισ 6 Φεβρουαρίου, τθν θμζρα αςφαλοφσ διαδικτφου. Πικανά ζξοδα μετακίνθςθσ και 
διαμονισ κα καλυφκοφν από το Κζντρο. Θα ςταλοφν αναμνθςτικά δϊρα ςτουσ μακθτζσ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΧΟΛ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 
 

Σαχ. Δ/νςθ: Ανκίμου Γαηι & Ηπείρου, ΛΑΡΙΑ 
Σαχ. Κωδ.  :  41222 
Σθλζφωνο : 2410-619344 
FAX             : 2410-619344 
Κινθτό        :  6972038117 
e-mail        :  kolokotr@sch.gr 

 

  
Λάριςα  19/01/2017 
Αρικμ. Πρωτ.: 1373 
 
Προσ : 
Σισ χολικζσ Μονάδεσ Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ του ν. Λάριςασ  & 
Καρδίτςασ (δια των Δ/νςεων Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ & Καρδίτςασ) 
 
Κοιν: 
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 
2. Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και 

Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π/κμιασ 
και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  Θεςςαλίασ  

3. Δ/νςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
ν. Λάριςασ & Καρδίτςασ 
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Σθν θμζρα αςφαλοφσ διαδικτφου οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν κα προβάλλονται ςτο χϊρο 
τθσ εκδιλωςθσ που κα οργανϊςει το Κζντρο, ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα, και κα αναρτθκοφν 
ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι καλφτερεσ δθμιουργίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςε προωκθτικό 
υλικό του Κζντρου. 

 
Σο ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ διαδικτφου κα ανεβάςει όλεσ τισ ςυμμετοχζσ του 

διαγωνιςμοφ ςτθν ςελίδα του www.saferinternet4kids.gr  για να διενεργθκεί ψθφοφορία και να 
αναδειχτοφν οι καλφτερεσ ςυμμετοχζσ για τον διαγωνιςμό ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ. Η πρϊτθ 
εργαςία κα προκφψει από ψθφοφορία των πρεςβευτϊν τθσ Ακαδθμίασ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 
SaferInternet4Kids (190 Μζλθ). Σο Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου διακζτει ζνα δίκτυο 
190 ςυνεργατϊν από τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ψυχικισ Τγείασ  ςε όλθ τθν Ελλάδα 
ικανό να υποςτθρίξει τισ παραπάνω δράςεισ. 

 
Οποιαδιποτε πρωτότυπθ ιδζα από τουσ μακθτζσ κα γίνει με χαρά αποδεκτι. ΤΝΔΕΜΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid2018-
d/dhlwshsid2018/  . ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υποβολισ των εργαςιϊν: Παραςκευή 19 
Ιανουαρίου 2018 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςυμβουλευτείτε τον ιςτόχωρο κετικοφ περιεχομζνου του 

Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ INSAFE: 
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home , όπωσ και τθν 
ιςτοςελίδα του SaferInternet4Kids:  https://saferinternet4kids.gr/thetiko-periexomeno/  . Ο 
διαγωνιςμόσ τελεί υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με το αρ. πρωτ. εις. ΤΠ.Ε.Π.Θ 1805/25-10-2017 
ζγγραφο. 

 

Επιπροςθζτωσ, είμαςτε ςτην ευχάριςτη θζςη να ςασ ανακοινϊςουμε πωσ,  
αν τα ζργα των παραπάνω διαγωνιςμϊν ζχουν ψηφιακή μορφή και κατατεθοφν 
και ςτο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (plinetlr@sch.gr  ή αυτοπροςϊπωσ) ωσ 15 Μαρτίου 2018, τότε 
αυτόματα θα ςυμμετζχουν και ςτο Μαθητικό Φεςτιβάλ Ψηφιακήσ Δημιουργίασ, 
ςτο οποίο θα παρουςιαςτοφν ςε ειδική ςυνεδρία. 

 
 
Ο χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ                                   Ο Τπεφκυνοσ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ Λάριςασ 
 
        Δρ. Δθμιτρθσ Κολοκοτρϊνθσ                                                    Δθμιτρθσ Λιόβασ 
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