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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μαζί... 

με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (ΜΕΧΡΙ 8/10) 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 

2021-2022 πρόκειται να εφαρμοστεί για τα Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο διαδίκτυο». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, με βιωματικές δραστηριότητες 

που υλοποιείται από το Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε 

συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Αχαΐας. 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα «Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» θα εστιάσει στους 

άξονες της ιδιωτικότητας, του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, των κινδύνων 

από την πιθανή εκμετάλλευσή τους, του εθισμού και του εκφοβισμού, των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών παιχνιδιών, καθώς και σε πολιτικές-καλές 

πρακτικές για την προστασία από τους κινδύνους, στην αναζήτηση και χρήση πληροφορίας 

από το Διαδίκτυο, στον κίνδυνο παραπληροφόρησης και στους τρόπους για την 

αντιμετώπισή του.  

Το υλικό του συγκεκριμένου Προγράμματος προτείνεται από το ΙΕΠ να αξιοποιηθεί στα 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στους θεματικούς άξονες «Ψυχική και Συναισθηματική 

Υγεία – Πρόληψη των Εξαρτήσεων» του θεματικού κύκλου «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην» 

και «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα» του θεματικού κύκλου 

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη». Τα εργαλεία του 

Προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν διαθεματικά και σε άλλους θεματικούς άξονες. 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
                              
 

 

 

Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 11299 

 

 

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

Δημοτικών Σχολείων Αχαΐας 
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mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com


  

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022 από τον Οκτώβριο 2021 έως 

τον Ιούνιο 2022, είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

Όλες οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν.  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα έχει διάρκεια ογδόντα (80) ώρες και θα 

περιλαμβάνει εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, εφαρμογή του υλικού 

του προγράμματος στη σχολική τάξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε 

εκπαιδευτικές Δράσεις στο ΜΕΤ, δια ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και 

δράσεις αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και προβολής. Η αναλυτική περιγραφή υπάρχει 

στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται. 

Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σύνολο της επιμόρφωσης και θα 

υλοποιήσουν τις δράσεις του προγράμματος με τους μαθητές τους θα χορηγηθεί 

πιστοποίηση επιμόρφωσης 80 ωρών.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα ΜΕΧΡΙ 08/10/2021 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://forms.gle/XXuMjNAfK6TJdS3JA 

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με 

βάσεις τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. 

Το πλήρες πρόγραμμα της επιμόρφωσης και η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος 

«Μαζί... με ασφάλεια στο Διαδίκτυο!!!» θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες που θα 

επιλεγούν με αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους. 

Οργάνωση: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

Συνεργασία: Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 

Πληρ.: 2610 969973, stmuseum@upatras.gr   

healthpromotiondipeach@gmail.com 

 

 

Συν.: ΕΠ Μαζί με ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

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