
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
Δ.Ε.  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 
Πανςεληνάσ Γεώργιοσ 
χολικόσ  φμβουλοσ Πληροφορικήσ 
Σαχ. Δ/νςθ: Ρολζν 4 
Σαχ. Κϊδικασ: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Σθλ.: 6945658953  
E-mail: panselin@gmail.com 
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Α.Π:  1364 

 
 

 

Προσ:   

χολεία Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου 

 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ &  Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

2. Προϊςτάμενοσ Επιςτθμ.& Παιδαγ. 
Κακοδιγθςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

3. Δ/νςθ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  Ηρακλείου 

4. ΠΕΚ Κριτθσ 

 

Θζμα: «Ενημερωτική ςυνάντηςη ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ ςυμμετοχήσ 
ςχολείων ςτο Θεματικό Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο»» 

 

Ο χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ Αν. Κριτθσ διοργανϊνει Ενθμερωτικι 
υνάντθςθ 2 ωρϊν με κζμα: 

«Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ των ςχολείων του Ηρακλείου ςτο Θεματικό 
Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο»», 

την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 12:00-14:10 
στο αμφιθέατρο του ΠΕΚ Κρήτης στο Ηράκλειο 

 
Η ενθμζρωςθ κα πραγματοποιθκεί από τθν υντονίςτρια του Θεματικοφ 

Δικτφου χολικι φμβουλο κ. Χαρά Ανδρεάδου και τον χολικό φμβουλο 
Πλθροφορικισ κ. Γεϊργιο Πανςελθνά.  

Η κ. Ανδρεάδου κα παρουςιάςει το Θεματικό Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» 
και κα αναπτφξει τισ διαδικαςίεσ, τισ πρακτικζσ και τα οφζλθ ζνταξθσ ενόσ ςχολείου 
ςτο Θεματικό Δίκτυο μζςα από τθν εμπειρία λειτουργίασ του Δικτφου εδϊ και 3 
χρόνια.  

Ο χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ κα ςυηθτιςει με τουσ ςυμμετζχοντεσ τισ 
δυνατότθτεσ ζνταξθσ ςχολείων Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Ηρακλείου ςτο Θεματικό 
Δίκτυο. Η ζνταξθ αυτι κα ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
πολιτικισ για (α) τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που προκφπτουν 
από τθν ανεφκυνθ και μθ αςφαλι χριςθ του διαδικτφου και (β) τθν αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ. 

Η ενθμερωτικι ςυνάντθςθ απευκφνεται: 
(α) ςτουσ/-ισ Διευκυντζσ/-τριεσ των ςχολείων παιδαγωγικισ μου ευκφνθσ αλλά 

και ςτουσ/-ισ Διευκυντζσ/-τριεσ, οι οποίοι/-εσ μαηί με τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ 



παιδαγωγικισ ευκφνθσ των ςχολείων τουσ ενδιαφζρονται να ενθμερωκοφν για τθ 
δυνατότθτα ζνταξθσ του ςχολείου τουσ ςτο Θεματικό Δίκτυο, 

(β) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ των Γυμναςίων τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Ηρακλείου, κακϊσ και  

(γ) ςε όςουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ ι άλλων ειδικοτιτων 
ενδιαφζρονται να τθν παρακολουκιςουν και δεν ζχουν μάκθμα εκείνθ τθν ϊρα. 

 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/-τριεσ των ςχολείων να διευκολφνουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ Πλθροφορικισ των Γυμναςίων ϊςτε να παρευρεκοφν ςτθ 
ςυνάντθςθ τροποποιϊντασ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, το πρόγραμμα τθσ θμζρασ. 

 
Οι μετακινιςεισ των ςυναδζλφων κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ δαπάνθ για το 

δθμόςιο. 
 

 
Γιϊργοσ Πανςελθνάσ 

χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ 
 
 


