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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Τηλ.  2810 246860  

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4,  

713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

E-mail: grss@dide.ira.sch.gr 

 

Βασιλεία Καλοκύρη  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων  

Τηλ. 2810 246.864  // 2810 310.634 

κιν. 697 99 30 724  

 Ιστοσελίδες: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi  

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com  

E-mail : kalokyri@sch.gr  

 

Ηράκλειο, 26-1-2016 

 

Αρ. Πρωτ.: 129 

 

       Προς:  Γυμνάσιο Γαζίου 

(ενημέρωση Συλλόγου 

Διδασκόντων διαμέσου της 

Δ/νσης του Σχολείου) 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 2. Προϊστάμενο Επιστημ.&  

Παιδαγ.  Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπ/σης  

3.  Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου  

 
Θέμα: Συγχαρητήρια στο Γυμνάσιο Γαζίου για τη διάκριση–χρυσή πιστοποίηση 

του Προγράμματος eSafety Label. 
  

Θερμά συγχαρητήρια για την ευρωπαϊκή διάκριση την οποία έλαβε το Γυμνάσιο 

Γαζίου, και ειδικότερα τη χρυσή πιστοποίηση eSafety, για τις δράσεις του στον τομέα 

της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου,  στο πλαίσιο του προγράμματος Label! 

 

Στην Υπεύθυνη του Προγράμματος eSafety, καθηγήτρια Πληροφορικής Γυμνασίου 

Γαζίου Ανδριγιαννάκη Δέσποινα, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για συνέχεια στο 

έργο της με έμπνευση και δημιουργία. 

 

Είναι πράγματι άξια συγχαρητηρίων η συμμετοχή του Γυμνασίου Γαζίου στο 

πρόγραμμα αυτό, ήδη από τον Μάρτιο του 2014, καθώς και οι διακρίσεις (από την 

χάλκινη ετικέτα eSafety το  2014, στην ασημένια το 2015 και στη χρυσή το 2016)! 

 

Κι ακόμη, είναι πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε προς 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων καθώς και της 
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ευρύτερης κοινότητας, σχετικά με τη διάχυση της εμπειρίας σας για καλές πρακτικές 

στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, την αποφυγή εθισμού των μαθητών και τη 

διαμόρφωση πολιτών με συνείδηση σωστής χρήσης  του διαδικτύου για τον κόσμο 

του μέλλοντος. 

 

Εύχομαι στη Διεύθυνση, Υποδιεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

Γυμνασίου Γαζίου καλή συνέχεια, καλή δύναμη κι επιτυχία στο εκπαιδευτικό έργο 

σας!   

 

Στις προσπάθειές σας σχετικά με τη σωστή χρήση του διαδικτύου και την 

ηλεκτρονική ασφάλεια, θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι μπορώ να συμβάλω. Στους καιρούς 

μας, είναι ιδιαίτερα εμψυχωτικά τα μηνύματα δράσεων των σχολείων που εκφράζουν 

προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο και αναδεικνύουν το σχολείο σε φορέα 

πολιτισμικής παρέμβασης. 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος (ΠΕ02)  

Παιδαγωγικής Ευθύνης  

του Γυμνασίου Γαζίου 

 


