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Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣ:
-Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτ/θμιας &  
Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας
e-mail: kmakedpde@sch.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Διαδικτυακό Ψηφιακό Σεμινάριο με θέμα: «Ασφαλής χρήση 
στο Διαδίκτυο για γονείς και εκπαιδευτικούς».

Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 και λόγω του ότι 
την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε παρουσιάζεται αυξημένη η χρήση της 
τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου τόσο για την τηλεκπαίδευση, όσο και για 
άλλες δραστηριότητες με συνέπεια να έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ζήτημα η 
ασφαλής χρήση του, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, δια τoυ Τμήματος Προγραμμάτων 
και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση-ψηφιακό σεμινάριο (Webinar) 
για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα: 
 «Ασφαλής χρήση στο Διαδίκτυο για γονείς και εκπαιδευτικούς τον καιρό της 
πανδημίας: Διαχείριση της Ψηφιακής πραγματικότητας των παιδιών μας».

Κεντρικός εισηγητής  θα  είναι ο κ Παπαπροδρόμου Γιώργος, Υποστράτηγος 
ΕΛ.ΑΣ. ε.α. -Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-Εγκλήματος, Πτυχιούχος 
Νομικής Α.Π.Θ., ενώ θα προηγηθεί μια παρουσίαση με θέμα το παρόν και το μέλλον 
του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου, από τον Δρ. Απόστολο Παρασκευά, 
Συντονιστή  Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και έναν 
εκ των  Συντονιστών του Δικτύου.
Στην κεντρική  εισήγηση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν θέματα όπως:

 Η  ιδιωτικότητα στη νέα συνδεδεμένη πραγματικότητα (πως προφυλάσσουμε 
τα προσωπικά μας δεδομένα), 
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 Οι μορφές Κυβερνο-εγκλήματος που συνδέονται με τον κόσμο της ψηφιακής 
πραγματικότητας των παιδιών μας (σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, 
απάτες από διαδικτυακές αγορές)

 Πως διαμορφώνεται τελικά η κουλτούρα για την Κυβερνοασφάλεια  σ’ ένα 
παιδί σήμερα στην Ελλάδα (ευκαιρίες και δυνατότητες).

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2021, από τις 17:00-
21:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex και ταυτόχρονα μέσω ζωντανής 
μετάδοσης από το κανάλι youtube του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση του 
σεμιναρίου από την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 9:00 π.μ., που βρίσκεται στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/safenet/ 

Θα ακολουθήσει απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής, καθώς και ο 
σύνδεσμος εισόδου για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Προγραμμάτων 
και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού στα τηλέφωνα 
2313318663 & 2313318662 (Α. Χασίδου, Μ. Γεωργιάδου)

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σας ζητείτε, όπως ενημερώσετε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να λάβουν γνώση 
οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο μπορείτε να επισκέπτεστε 
την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr ακολουθώντας την 
εξής διαδρομή: Θέλω από τον Δήμο/ Θέλω να εξυπηρετηθώ/ Σπουδάζω/ 
Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Συνημμένα:
1. Συνοπτική Παρουσίαση 
Δικτύου 2021

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
Δήμου Θεσσαλονίκης

Δρ Δήμητρα Ακριτίδου 

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού - Γ11
Ntemou Walters Chrisoula
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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