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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

          ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  Γ.Δ.         

Α΄ Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΘΗΝΩΝ 

Σατ. Γ/νζη    :  Κηθιζίας 16, 11526  Αθήνα 

e-mail            : grassy@dide-a-ath.att.sch.g 

Σηλέθωνο     :  210-5241118 

Αζήλα,  19 - 3 - 2014 

Αξηζ. Πξση.    :  367 

           Βαζκόο Πξση. : 
 

ΠΡΟ:  

Γ/λζε ΓΔ  Α  ́Αζήλαο  (γηα ηνπο 
Πιεξνθνξηθνύο ΟΛΩΝ ησλ ζρνιείσλ –

Γπκλ-ΓΔΛ-ΔΠΑΛ/ΣΔΚ, ζηε δηάζεζε 

ΠΥΣΓΔ, ππεξεηνύληεο ζηε Γ/λζε) 
 

Γρ ΒΑΙΛΔΙΟ  ΩΣ.  ΜΠΔΛΔΙΩΣΗ 
ΥΟΛΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ:  Γ/ΝΗ ΓΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

e-mail:        sym19-aath@attik.pde.sch.gr , vbelesiotis@sch.gr  

Γηθη ηόπνο: http://www.belesiotis.gr 

ΚΟΙΝ.:  

 Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο (Tκήκα 

Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο 

θαζνδήγεζεο Γ.Δ.) 

 ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ 

 

 

ΘΔΜΑ: εμινάρια επιμόρθωζης Πληροθορικών εκηός ωραρίοσ «Βαζικές αρτές ζσνηήρηζης 

ζηαθμών εργαζίας με Windows»  

 

Σαο ελεκεξώλσ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πξναηξεηηθά θαη εθηόο σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή. Λεπηνκέξεηεο ζην Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη. 

 Παρακαλείζηε να ενημερώνεζηε και από ηο δικησακό ηόπο ηοσ τολικού σμβούλοσ www.belesiotis.gr 
(…Γεπηεξνβάζκηα… Αλαθνηλώζεηο ) γηα ηπρόλ πιεξνθνξίεο ή έθηαθηα ζπκβάληα θαζώο θαη από ην δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. http://plinet-aath.sch.gr/ 

 

 

  

 

 

 

Με εθηίκεζε                   
                                                                     Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο 

 
 

 

                   Γξ Βαζίιεηνο Σση. Μπειεζηώηεο 

mailto:vbelesiotis@sch.gr
http://www.belesiotis.gr/
http://plinet-aath.sch.gr/
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙOY  

Ανηικείμενο Ημερομηνία Υώρος Ώρες  

Βαζικές αρτές ζσνηήρηζης ζηαθμών 

εργαζίας με Windows 

3/4/2014 

10/4/2014 (επαλάιεςε) 

2ν ΠΠ  Γπκλάζην 
Αζήλαο 15.00-19.00 

Γήλωζη ζσμμεηοτής: Απηόκαηα ζηε δηεύζπλζε  http://doodle.com/ddbuv6k6z5ir9xh2  κε έλαξμε 

δειώζεσλ ηελ Τεηάξηε, 27/3/2014 ώξα 22.00 θαη κε δεθηνύο 25 αλά εκεξνκελία. Η απόζπξζε δήισζεο γίλεηαη 

κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ.  

Καηά ηε δήλωζη ζα πξέπεη απζηεξά λα πξνζέμεηε: α) Δλεξγνπνηείηε νπσζδήπνηε κία εθ ησλ επηινγώλ, άιισο 
δεν γίνεηαι κράηηζη,  β) Καηαρσξείηε ζηνπο δηαζέζηκνπο ραξαθηήξεο από ην ζύζηεκα:  Όλνκα, Δπώλπκν, 

Σρνιείν, email (πεδνθεθαιαία, εθηόο ηνπ email, θαη κε δηαρσξηζηηθό ην θόκκα. Πξδ.  Βαζίιεηνο,Μπειεζηώηεο,1
ν
 

ΔΠΑΛ Ηιηνύπνιεο,vbelesiotis@sch.gr). Καιό είλαη λα έρεηε ήδε γξάςεη ηα ζηνηρεία ζαο θαη λα εξγαζηείηε 

κέζσ επηθόιιεζεο, ώζηε λα κελ έρεηε απώιεηα ρξόλνπ, ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία.  

Τν ζύζηεκα δελ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ, ελώ ζαο εκθαλίδεη ηνλ α/α ζαο γηα λα 
αληηιεθζείηε-επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. Η λίζηα με ηα ζηοιτεία θα βρίζκεηαι, μεηά ηο κλείζιμο ηοσ 

ζσζηήμαηος, ζηο www.belesiotis.gr … Γεσηεροβάθμια … Ανακοινώζεις,  καθώς και ζηο Γιαδικησακό ηόπο 
plinet-aath.sch.gr ζε αρτείο και με κλειδί  sxs_seminars 

** Τν θιεηδί απηό ηζρύεη θαη γηα ηα άιια ζεκηλάξηα 

Οργάνωζη: Σρνιηθόο Σύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α  ́Αζήλαο Γξ. Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο θαη ν 

Yπεύζπλνο ηνπ ΚΔΠΛΗΝΔΤ Γξ. Ισάλλεο Απνζηνιάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 2νπ ΠΠ Γπκλαζίνπ 

Αζήλαο Ισάλλε Αλησλίνπ θαη ηνλ Γεώξγην Τζηκπνγηάλλε, Καζεγεηή ΠΔ19. 

Υώρος: 2
ν
 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αζήλαο, Φηιήκνλνο & Τζόρα, 11521, Ακπειόθεπνη 

(ΝΓ ζηαζκνύ Μεηξό Ακπειόθεπνη) 

Δργαζηηριακή ζπλεδξία κηαο εκέξαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε 5 δηδαθηηθώλ σξώλ από ην Σρνιηθό 

Σύκβνπιν. 

Γιαθεζιμόηηηα: =< 25 άηνκα (αλά ζεκηλάξην), ιόγσ εξγαζηεξηαθήο ζπλεδξίαο 

Γιδάζκονηες (3/4/2014 & 10/4/2014)  

 Κσλ/λνο Zάρνο  

 Ταμηάξρεο Ληάζθαο  

 Γηνλύζηνο  Μσξάθεο  

 Γεώξγνο  Φνξόδνγινπ 

             Τερληθνί  Υπεύζπλνη ηνπ  ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Α  ́Αζήλαο 

 

 Ανηικείμενα 
 Δγθαηάζηαζε θξίζηκσλ ελεκεξώζεσλ, ελεκέξσζε νδεγώλ ζπζθεπώλ θαη εθαξκνγώλ 

 Απεγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ θαη εθθαζάξηζε δίζθνπ 

 Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο θαη αλαζπγθξόηεζε δίζθνπ 

 Γεκηνπξγία θαη επαλαθνξά image δίζθνπ 

 

** Διζαγωγικά ζηοιτεία: Βαζίιεο Μπειεζηώηεο θαη Ισάλλεο Απνζηνιάθεο 

 

 

  

http://doodle.com/ddbuv6k6z5ir9xh2
http://www.belesiotis.gr/
https://www.google.gr/maps/@37.9868313,23.755508,663m/data=!3m1!1e3

