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ΘΕΜΑ: «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»  
 

 

 Σας ενηµερώνουµε ότι, θα πραγµατοποιηθεί  εκδήλωση, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Ασφαλούς ∆ιαδικτύου από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία µε το Ίδρυµα ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο 

Τεχνολογίας, το Σωµατείο Φίλοι του Κ.∆.Ε.Μ.Τ και το ∆ιαπεριφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο «Ασφάλεια στο 

∆ιαδίκτυο», την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στο συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύµατος ΝΟΗΣΙΣ.  

Η 4
η
 Περιφέρεια Π.Ε. Ν. Ηρακλείου ως µέλος του ∆ικτύου «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο», συµµετέχει 

στην εκδήλωση µε την ανάδειξη της δράσης του 35
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 

2016-17. Η συµµετοχή θα είναι  εξ  αποστάσεως µε skype. 

Ενηµέρωση µε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση έχει γίνει και στο διαδίκτυο µε ανάρτηση στην 

εκπαιδευτική πύλη AlfaVita:  

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ekdiloseis/ekdilosi-gia-tin-pagkosmia-imera-asfaloys-diadiktyoy  

Την εκδήλωση που θα µεταδοθεί ζωντανά µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου µπορούν να την 

παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί και µαθητές από Σχολικές Μονάδες µέσω της πλατφόρµας  

ζωντανών µεταδόσεων του ΠΣ∆:  http://video.sch.gr/live είτε παράλληλα από την διεύθυνση 

www.webtv.kmaked.eu 

Το υλικό των ζωντανών µεταδόσεων θα παραµείνει στην βιβλιοθήκη video του ΠΣ∆ ( http://video.sch.gr )  

για µελλοντική αξιοποίηση από τα σχολεία. 

Εκπαιδευτικοί και µαθητές του  ∆ιαπεριφερειακού Θεµατικού ∆ικτύου µπορούν να παρακολουθήσουν την 

εκδήλωση δια ζώσης µπαίνοντας στην Ηλεκτρονική Φόρµα µε URL: https://goo.gl/AsuFyg και 

δηλώνοντας  έτσι τα στοιχεία της οµάδας τους.  

Η συγκεκριµένη δράση και πλούσιο υλικό για την ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο και µε αναρτηµένες τις 

εργασίες των Σχολείων της 4
ης 
Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου που υλοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2016-

2017, υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Θεµατικού ∆ικτύου: http://isecurenet.sch.gr/portal. 

  ΠΡΟΣ: 

Τους /τις κ. Διευθυντές /ντριες, τους /τις 

κ. Προϊσταµένους /ες & τους /τις 

Εκπ/κούς των Δηµοτικών Σχολείων της 

4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

 

      ΚΟΙΝ:       

1. Τον κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικής      – 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης  

2. Τον κ. Διευθυντή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου 

 



Η φετινή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει µε ποιοτικές δράσεις από Σχολεία που εντάχθηκαν στο θεµατικό 

δίκτυο τη φετινή χρονιά. Το 36
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου φρόντισε για την ενηµέρωση των µαθητών 

αλλά και των εκπαιδευτικών µε προσκεκληµένες εισηγήτριες από το ΙΤΕ Ηρακλείου.  

 Μπορείτε να σκεφτείτε τις θεµατικές που θα σας απασχολήσουν το επόµενο διάστηµα κα να µας 

ενηµερώσετε σχετικά. 

 

 

 

 

                                                           Η Σχολική Σύµβουλος 

                                                          4ης Περιφέρειας 

                                                           

                                                            Δρ.  Σωτηρία Μαρτίνου 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 


