
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: “Ασφαλές 

Διαδίκτυο για όλους” του 2
ου

 ΓΕΛ Κω» 
Στη σηµερινή  Κοινωνία της  Πληροφορίας,  οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας 

και της Πληροφορίας (ΤΠΕ) και  ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο (Internet) έχουν εισχωρήσει 

µε καταπληκτική δύναµη σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέες 
λειτουργίες και εργαλεία, όπως αυτά που παρέχει ο επονοµαζόµενος παγκόσµιος 

ιστός 2.0 (web 2.0) µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση 
και στη µάθηση µε στόχο την κατάκτηση της γνώσης σε διάφορους τοµείς του 

επιστητού. Και µια τέτοια πραγµατικότητα η Παιδεία µας δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να την αγνοήσει. 

Εντούτοις, όπως κάθε άλλη καινοτοµία στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία, 
η συγκεκριµένη καινοτοµία συνοδεύεται από τα µειονεκτήµατα της, γι’ αυτό είναι 

σηµαντικό για τη σχολική κοινότητα (µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς) να µάθει 
και να καλλιεργήσει µια σωστή συµπεριφορά απέναντι στο διαδίκτυο και στα 

εργαλεία της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών (ΤΠΕ Information 
and Communication Technologies - ICT). Οι περισσότεροι µαθητές αλλά και 

ορισµένοι εκπαιδευτικοί αγνοούν εντελώς τους κινδύνους που αφορούν σε θέµατα 
ασφάλειας, υγείας αλλά και ηθικής που σχετίζονται µε τη χρήση του  διαδικτύου, γι’ 

αυτό είναι άµεσης προτεραιότητας η εξασφάλιση και αποκατάσταση κλίµατος 
εµπιστοσύνης µέσα στη σύγχρονη Πληροφοριακή Βαβέλ. 

Η διακρατική συνεργασία του σχολείου µας στο πλαίσιο των νέων 
προγραµµάτων Erasmus+ επικεντρώνεται  στην εκπαίδευση και προετοιµασία 
µαθητών και καθηγητών,  ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους 

του διαδικτύου. Ο τίτλος του νέου προγράµµατος που εγκρίθηκε από το ΙΚΥ (αρ. 
σύµβασης 2014-1-EL01-KA201-001294)  είναι «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο για Όλους» 

(Safe Internet for All – S.I.F.A.). Σηµειώνουµε ότι το πρόγραµµα υλοποιείται στο 
πλαίσιο της δράσης ΚΑ2/Στρατηγικές Συµπράξεις αποκλειστικά µεταξύ σχολείων 

και η αίτηση του σχολείου µας έλαβε την καλύτερη βαθµολογία στην Ελλάδα 
(96,1/100) στην αξιολόγηση των προτάσεων από τις 17 αντίστοιχες προτάσεις που 

εγκρίθηκαν τελικά. Στη σύµπραξη συµµετέχουν πέντε Ευρωπαϊκά σχολεία, ανάµεσα 
στα οποία και το δικό µας που έχει την ευθύνη του συντονισµού. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

2
ο

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» 

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 
Τηλέφωνο: 2242027410 

FAX:           2242023222 

Ταχ. Κωδ.: 85300 
e-mail : mail@2lyk-ko.dod.sch.gr 

url: http://2lyk-ko.dod.sch.gr  

Κως    31/10/2014 

 

Αρ. Πρωτ.: 921 

 

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ 

 

ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

Σύμβουλος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

του Σχολείου 



Πιστεύουµε ότι µέσα από τις δραστηριότητες της σύµπραξης αυτού του 
προγράµµατος θα καλλιεργήσουµε τη γνώση,  θα αυξήσουµε την ετοιµότητα και θα 

µεταδώσουµε µηνύµατα για ένα ασφαλές διαδίκτυο. Οι µαθητές των σχολείων θα 
διερευνήσουν και θα µελετήσουν τη σχέση και το περιεχόµενο των κινδύνων του 

διαδικτύου και θα εργαστούν πάνω στις προοπτικές της προστασίας, της ασφάλειας 
και της ηθικής που αφορούν τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Πέντε διαφορετικές ανταλλαγές µαθητών θα πραγµατοποιηθούν στα επόµενα 

2 χρόνια και κάθε µία από τις συµµετέχουσες χώρες έχει αναλάβει και µια 
διαφορετική διάσταση του θέµατος. Πρώτη φιλοξενούσα χώρα η Αυστρία και το 
σχολείο HAK Ybbs.  Θέµα της πρώτης συνάντησης «Εθισµός που σχετίζεται µε το 

∆ιαδίκτυο», όπως π.χ υπερβολική χρήση κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, τζόγος κλπ. ∆εύτερη χώρα η Νορβηγία και το σχολείο Os vidaregåande 
skule µε θέµατα που αφορούν την υγεία όπως π.χ κοινωνική αποµόνωση, 

κατάθλιψη κ.λ.π. Τρίτη χώρα η Σουηδία και το σχολείο Fridagymnasiet µε θέµα 

την προστασία από τους ιούς, αό ανεπιθύµητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και 

µηνύµατα (spam), το ηλεκτρονικό «ψάρεµα» (phising), κ.λ.π. Τέταρτη -και 
συντονίστρια χώρα- η Ελλάδα µε το 2ο ΓΕΛ Κω θα ασχοληθεί µε θέµατα ηθικής 

όπως δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, λογοκλοπή, νοµικά ζητήµατα κ.λ.π. και 
πέµπτη η Πολωνία µε το σχολείο Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi µε 

θέµα την ασφάλεια και προστασία απέναντι σε κινδύνους όπως ο εκφοβισµός µέσω 
του διαδικτύου (cyber bulling), η σεξουαλική παρενόχληση (grooming) κ.λ.π. 

Πριν από κάθε συνάντηση  θα προηγείται κατάλληλη προετοιµασία 

εκπαιδευτικών  και µαθητών µε υλοποίηση έρευνας, παρουσιάσεις και ενηµερώσεις,  
συλλογή στατιστικών στοιχείων,  παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνών κ.λ.π. Κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων όλες οι οµάδες θα συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
σχετικές µε το εξειδικευµένο θέµα κάθε φορά και µετά τις συναντήσεις αυτές θα 

ακολουθούν  µια σειρά µαθηµάτων οργανωµένων  από µαθητές και  παρουσιάσεις  
των αποτελεσµάτων. 

Αναµένεται ότι το πρόγραµµα αυτό θα δηµιουργήσει τις ευκαιρίες σε 
εκπαιδευτικούς και µαθητές να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο και να 

αντιληφθούν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη γι’ αυτήν την εκπαίδευση. Οι µαθητές 
θα ανακαλύψουν το γνήσιο διάλογο και τη γνώση που απαιτεί η κριτική επιλογή και 

η αξιοποίηση των πληροφοριών. Ανάµεσα στα άλλα, το πρόγραµµα αυτό 
αναµένουµε ότι θα προαγάγει τις καινοτόµες πρακτικές στην εκπαίδευση, τη 

συνεργατική µάθηση και την ενεργοποίηση της νόησης, µε κύριο σκοπό την 
αποκατάσταση κλίµατος ασφαλείας στη µαθητική κοινότητα και εµπιστοσύνης στη 

χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, ασφάλεια και εµπιστοσύνη που πηγάζει από τη 
γνώση. 
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