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2ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου

Τηλ. 2243028131

Ιστοσελίδα: https://2dim-kalymn.dod.sch.gr/ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι, Αγαπητοί γονείς,  

Σας  καλούμε  να  παρακολουθήσετε  το  πρώτο  διαδικτυακό  σεμινάριο  που
διοργανώνουμε με θέμα: 

"ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ;"

Εισηγήτρια:  Ροδούλα Καφτάκη,* εκπαιδευτικός  Πληροφορικής,  συγγραφέας του
βιβλίου «Μαμά, θέλω Tablet» και δημιουργός του Safe Kids Project. 

Παρουσίαση & συντονισμός συζήτησης:  Ελένη Πουλλά, τ. ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, ώρα 4.30 μ.μ. 

Διαδικτυακός τόπος:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/rkaftak 

Για  όποιον/α  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  σύνδεσης  από  το  σπίτι,  μπορεί  να
παρακολουθήσει το σεμινάριο στο χώρο της βιβλιοθήκης. 

Περίληψη Εισήγησης 

Τα παιδιά της Ψηφιακής Εποχής ή αλλιώς τα παιδιά της «Γενιάς Ζ» έχουν ταυτιστεί
απόλυτα  με  τη  χρήση  της  τεχνολογίας  από  πολύ  μικρή  ηλικία.  Η  εισβολή  του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι φανερή σε κάθε
τομέα της ζωής τους και αυτό κάνει την διαπαιδαγώγηση τους ιδιαιτέρως απαιτητική.
Είμαστε  η  πρώτη  γενιά  γονέων  και  εκπαιδευτικών  που  διαπαιδαγωγούμε  τους
λεγόμενους «Ψηφιακούς Πολίτες». Κανείς όμως δεν μας δίδαξε πως να το κάνουμε
αποτελεσματικά. Δεν διαθέτουμε εμπειρία από τα δικά μας παιδικά χρόνια, ούτε μας
άφησαν παρακαταθήκη οι γονείς μας σχετική με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της
«Γενιάς  Ζ»  (Generation Z).  Ως  «ψηφιακοί  μετανάστες»  καλούμαστε  να
διαπαιδαγωγήσουμε  τους  «ψηφιακούς  ιθαγενείς»,  ενώ  διαθέτουμε  ελάχιστες
ψηφιακές  δεξιότητες.  Πώς  όμως  θα  δώσουμε  στα  παιδιά  τα  εφόδια  ώστε  να
απολαμβάνουν τα οφέλη της τεχνολογίας με ασφάλεια; Η απάντηση στο ερώτημα
είναι  ότι  θα  πρέπει  να  ανακαλύψουμε  και  να  εφαρμόσουμε  την  ψηφιακή
διαπαιδαγώγηση (digital parenting) και την ψηφιακή ασφάλεια (digital safety). Στο
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σεμινάριο αυτό εκπαιδευτικοί και γονείς θα έρθουν σε επαφή με τους διαδικτυακούς
κινδύνους και θα μάθουν πως η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών επηρεάζει την
σωματική  και  ψυχική  υγεία  των παιδιών.  Θα ενημερωθούν  για  θέματα  ψηφιακής
ασφάλειας και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά από τις επιπτώσεις της
αλόγιστης χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών. Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς  να  υιοθετήσουν  μια  θετική  αλλά  και  υπεύθυνη  στάση  στη  χρήση  της
τεχνολογίας και να την μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά. Η «Ασφαλής Χρήση του
Διαδικτύου» μας αφορά όλους! Το σεμινάριο αυτό θα ενισχύσει την αποτελεσματική
επικοινωνία  και  τη  βελτίωση  της  συνεργασίας  παιδιών  και  ενηλίκων,  ώστε  η
διαπαιδαγώγηση στην ψηφιακή εποχή να είναι πιο αποτελεσματική.

*  Η  Ροδούλα Καφτάκη  είναι διπλωματούχος  Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
του Πολυτεχνείου Πατρών με  Μεταπτυχιακό (MSc) στα Δίκτυα Υπολογιστών του
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει 20ετη εμπειρία στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  όπως  και  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων  και  είναι
πιστοποιημένη  από  τον  ΕΟΠΠΕΠ.  Έχει  μετεκπαίδευση  στην  «Ασφάλεια  του
Διαδικτύου»,  στην  «Πρόληψη και  αντιμετώπιση του Διαδικτυακού Εθισμού»,
στην  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  Σχολικού  Εκφοβισμού»  και  στην
«Ψυχολογία  και  Συστημική  Οικογενειακή  Θεραπεία».  Είναι  πτυχιούχος  στο
Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό -  NLP Practitioner».  Μέσα από τη δράση της
υπηρετεί έναν  στόχο:  να  βοηθήσει  ανθρώπους  να  ανακαλύψουν  τα  μυστικά  της
Ψηφιακής Παιδείας (Digital Literacy) και να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη
της τεχνολογίας με ασφάλεια. Είναι συγγραφέας του πρώτου βιβλίου για την ψηφιακή
διαπαιδαγώγηση  στην  ελληνική  γλώσσα  με  τίτλο:  “Μαμά,  θέλω  Tablet!”
Οραματίζεται έναν καλύτερο Ψηφιακό Κόσμο για όλους, μα κυρίως για τους μικρούς
Ψηφιακούς Πολίτες.  Έναν κόσμο όπου η επιστήμη και η τεχνολογία υπηρετεί τον
άνθρωπο και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του και την ανθρωπότητα.

Με εκτίμηση 

Γιάννης Θεοφιλίδης 

Δ/ντης 
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