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Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Θεματικό Πάρκο «Κίνδυνοι και Εθισμοί στο Διαδίκτυο  

2. Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την 

ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’  

3. Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμός ‘Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο’ 
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Πάτρα,  13 Νοεμβρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 15178 

 

 

ΠΡΟΣ:    
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων  Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1
ο
: «Θεματικό Πάρκο ‘Κίνδυνοι και Εθισμοί στο Διαδίκτυο’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει  ότι η Περιφερειακή Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Γενική 

Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

διοργανώνουν Θεματικό Πάρκο με αντικείμενο «Κίνδυνοι και Εθισμοί στο Διαδίκτυο» το οποίο 

θα λειτουργήσει στην Πάτρα, τον Πύργο, το Αγρίνιο και το Αίγιο και είναι το πρώτο πανελλήνιο 

θεματικό πάρκο για το Διαδίκτυο που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων.  

Αναφορικά με την πόλη της Πάτρας, το Θεματικό Πάρκο θα λειτουργήσει από τις 3-12-

2018 μέχρι και 10-12-2018, με ώρες λειτουργίας 9:00-15:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πατρών και απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων τις 

καθημερινές, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Οι ώρες λειτουργίας για τους 

μαθητές είναι 9.00-13.00 και χωρίζονται σε ζώνες διάρκειας περίπου 80 λεπτών. Αναφορικά με 

την πόλη του Αιγίου θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες ημερομηνίες 

που προβλέπονται να είναι την 2η εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2019. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των σχολείων οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τέσσερις βιωματικές - διαδραστικές δραστηριότητες:  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η: Συμπεριφορές εθισμού στο διαδίκτυο 

Περιγραφή : Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα συμμετέχουν μέχρι 25 παιδιά, όπου 

θα πραγματοποιείται παρουσίαση με αντικείμενο «συμπεριφορές εθισμού στο διαδίκτυο» και 

στη συνέχεια τα παιδιά θα χωρίζονται σε δυο ομάδες, όπου θα συμμετέχουν σε παιχνίδι 

γνώσεων σχετικά με το προαναφερόμενο αντικείμενο. Το παιχνίδι θα είναι διαδραστικό – 

βιωματικό, τύπου buzzer, στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε έντεκα 

ερωτήσεις τύπου σωστό –λάθος, όπου σε διαφάνεια μετά από κάθε ερώτηση θα επιδεικνύεται 

η σωστή απάντηση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η: Κίνδυνοι στο διαδίκτυο  

Περιγραφή: Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα συμμετέχουν μέχρι 25 παιδιά, όπου θα 

προβληθεί βίντεο με αντικείμενο το grooming και τα chatrooms. Οι Αξιωματικοί – ομιλητές θα 

δώσουν έμφαση στους κίνδυνους  συνομιλίας με αγνώστους και συμβουλές στους μαθητές. Θα 

υπάρξει και σύντομη παρουσίαση με αντικείμενο το cyber bullying και τα social media, με 

αναφορά και περιγραφή των παραπάνω όρων και των κινδύνων που κρύβονται στα 

δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως facebook, instagram, twitter. Στη συνέχεια, 



  

τα παιδιά θα συμμετέχουν σε quiz, το οποίο θα προβάλλεται ταυτόχρονα σε δυο υπολογιστές, 

όπου θα απαντούν σε ερωτήσεις, ειδικότερα για grooming, cyber bullying και social media. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η: Τάπητας - κίνδυνοι εθισμός στο διαδίκτυο 

Περιγραφή: Θα αναπτυχθεί τάπητας διαστάσεων (4χ5 μέτρα περίπου) στον οποίο θα 

αποτυπώνεται παιχνίδι τύπου monopoly, το οποίο θα αποτελείται από δεκαέξι τετράγωνα 

(θέσεις).  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η: Ζωγραφική                

Περιγραφή: Οι μαθητές σχεδιάζουν ελεύθερα τις εντυπώσεις τους από το θεματικό 

πάρκο που θα αναρτηθούν στους τοίχους περιμετρικά της έκθεσης.    

Το υλικό των δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

 

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν: 

α) να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης 

Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στους 

τηλεφωνικούς αριθμούς 2610277073 και 2610277835, καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-14:00 

προκειμένου να κανονίσουν την ημέρα και ώρα συμμετοχής του σχολείου τους και  

β) στη συνέχεια, να αποστείλουν τη συνημμένη φόρμα με τα στοιχεία του σχολείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση press.gadpdelladas@hellenicpolice.gr. 

 

Οι σχολικές μονάδες απομακρυσμένων περιοχών που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα 

πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα προκειμένου να γίνει προσπάθεια από την Αστυνομική 

Διεύθυνση να εξασφαλιστεί η μετακίνησή τους. 

 

Συν.:  ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

          ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ1 

 

 

 

Θέμα 2ο: «Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την 

ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’» 
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Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών 

με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», Τμήμα Πάτρας, και το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Π.Ε. 

Αχαΐας συνδιοργανώνουν για 6η συνεχόμενη χρονιά ανοιχτή εορταστική, φιλανθρωπική 

εκδήλωση με θέμα: «36 Χρόνια ‘ΦΛΟΓΑ’. Αγάπη δίχως όρια…» . 

Ευρύτερος στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωστοποίηση του έργου της ΦΛΟΓΑΣ, η 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον καρκίνο στα παιδιά και η συγκέντρωση χρημάτων 

για την ενίσχυση του Συλλόγου. Παιδαγωγικό στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η βιωματική 

εμπλοκή των μαθητών σε ζητήματα εθελοντικής προσφοράς και συνεργασίας για την επίτευξη 

υψηλών στόχων. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 - 14.00 

στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Η επιθυμία των διοργανωτών είναι η εκδήλωση αυτή να 

μετατραπεί σε μία Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για την πόλη με πρωταγωνιστές τους μικρούς 

μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. 

Η συμμετοχή των σχολείων θα πρέπει να είναι συντονισμένη, συνοδεία υπεύθυνου/ων 

εκπαιδευτικού/ων ή και των γονέων των μαθητών και μπορεί να γίνει με τους παρακάτω 

τρόπους: λειτουργία ενός πάγκου (ο οποίος διατίθεται από το Δήμο Πατρέων), και στον οποίο οι 

μαθητές μπορούν να πωλούν σε συμβολική τιμή προϊόντα που θα έχουν δημιουργήσει τα ίδια 

τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι μητέρες τους, οι γιαγιάδες τους κ.α.. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

τυροπιτάκια, κέικ, κουλουράκια, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, στολίδια, κάρτες, ζαχαρωτά 

κ.α.. Επίσης, με την παρουσίαση χορωδίας, θεατρικού δρώμενου, εικαστικής έκθεσης, πανό του 

σχολείου κ.τ.λ. 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την 

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018: 

http://goo.gl/forms/i4LUf9mS7r 

 

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με δραστηριότητες για το κοινό, εργαστήρια 

χριστουγεννιάτικων κατασκευών, παρακολούθηση μουσικών συνόλων κ.α. 

 

Θέμα 3ο: «Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμός ‘Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τον Πανελλήνιο Σχολικό 

Διαγωνισμός “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο” που οργανώνεται από το Ελληνικό 

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδίκτυο, η οποία 

http://goo.gl/forms/i4LUf9mS7r


  

για το 2019 θα εορταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις 5 Φεβρουαρίου. Ο διαγωνισμό είναι 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (Φ15/188342/Δ2). 

Ο στόχος του διαγωνισμού είναι τα ίδια τα παιδιά να αποτυπώσουν τις ιδέες τους για 

το πώς αντιλαμβάνονται την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ή πως μπορούν να 

προάγουν την ασφάλεια των συσκευών τους, αλλά και γενικότερα πως αντιλαμβάνονται την 

ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.  

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού μπορείτε να 

τους δείτε εδώ: https://saferinternet4kids.gr/sid-perigrafi/sid-2019/ 

 Συν.: Παν. Μαθ. Διαγ.-SaferInternet4Kids 

 

 

 

 

 

 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                                 ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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