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ΘΕΜΑ: Κατάθεση προγραμμάτων του Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Σχετ.: Αριθ, Πράξης 5/4-11-2020 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις του Δικτύου
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» και με υπεύθυνο τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Θεμιστοκλή
Τσικαλά, καλεί τα σχολεία, που το επιθυμούν, να ενταχθούν στο Δίκτυο και να υλοποιήσουν
δράσεις για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Οι σχολικές μονάδες, που επιθυμούν την ένταξή τους στο Δίκτυο, θα πρέπει να
έχουν την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και να αποστείλουν αντίγραφο του
πρακτικού στο 4ο ΠΕΚΕΣ. Στο πρακτικό θα πρέπει να φαίνεται ότι εγκρίνεται η ένταξη
του σχολείου στο δίκτυο και να αναφέρονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα
υλοποιήσουν πρόγραμμα/τα και η/οι τάξη/τάξεις.
Οι εκπαιδευτικοί που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που ανήκουν ήδη στο Δίκτυο
και επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα στο
«Έντυπο δήλωσης θέματος» και να την αποστείλουν στο 4ο ΠΕΚΕΣ.
Τα σχολεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν πρόκειται να υλοποιήσουν
πρόγραμμα, παραμένουν στο Δίκτυο ως ανενεργά μέλη για την επόμενη σχολική χρονιά.

Την υποστήριξη των προγραμμάτων έχει ο/η Συντονιστής/στρια εκπαιδευτικού
έργου που έχει και την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Το υλικό από παλιότερες
εργασίες βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα του Δικτύου: http://isecurenet.sch.gr/portal/.
Επίσης θέματα και συμβουλές για πολιτικές ασφάλειας στο διαδίκτυο, βρίσκονται στη
σελίδα:
https://www.esafetylabel.eu/documents/20488/128818/eSL%2B_Security+policies+for+
safer+internet_%28EL%29/624736c3-f9b8-4189-9d52-a912a4d7cf20 και ο Οδηγός για
γονείς: https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/10/parentsmagazine.pdf.

Ο Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου του 4ου
ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεμιστοκλής Τσικαλάς

Δημοτικά Σχολεία Σερρών
mail@3dim-serron.ser.sch.gr,
mail@6dim-serron.ser.sch.gr,
mail@14dim-serron.ser.sch.gr,
mail@dim-korein.ser.sch.gr, mail@1dim-sidir.ser.sch.gr, mail@2dim-sidir.ser.sch.gr, mail@dim-rodop.ser.sch.gr, mail@dimvaltot.ser.sch.gr, mail@dim-psych.ser.sch.gr, mail@dim-dimitr.ser.sch.gr, mail@4dim-serron.ser.sch.gr, mail@9dimserron.ser.sch.gr, mail@19dim-serron.ser.sch.gr, mail@dim-gazor.ser.sch.gr, mail@dim-pentap.ser.sch.gr, mail@dimvalter.ser.sch.gr,
mail@dim-dasoch.ser.sch.gr,
mail@dim-pontism.ser.sch.gr,
mail@dim-provat.ser.sch.gr,
mail@15dim-serron.ser.sch.gr, mail@dim-n-kerdyl.ser.sch.gr, mail@dim-kat-kamil.ser.sch.gr, , mail@dimskout.ser.sch.gr, mail@dim-terpn.ser.sch.gr,
Νηπιαγωγεία Σερρών
mail@nip-an-mitrous.ser.sch.gr,
mail@29nip-serron.ser.sch.gr,
mail@14nip-serron.ser.sch.gr,
mail@1nipserron.ser.sch.gr,
mail@nip-toump.ser.sch.gr,
mail@18nip-serron.ser.sch.gr,
mail@22nip-serron.ser.sch.gr,
mail@30nip-serron.ser.sch.gr, mail@1nip-sidir.ser.sch.gr, mail@3nip-sidir.ser.sch.gr, mail@nip-agkistr.ser.sch.gr,
mail@nip-an-poroion.ser.sch.gr, mail@nip-kerkin.ser.sch.gr

