Εκδήλωση στο Γυµνάσιο Γαζίου
«Ανήλικοι Χρήστες ∆ιαδικτύου - Πότε κινδυνεύει το παιδί µου και πώς θα
το µάθω να προστατεύεται»

Εκδήλωση µε θέµα: «Ανήλικοι Χρήστες ∆ιαδικτύου - Πότε κινδυνεύει το παιδί µου και πώς
θα το µάθω να προστατεύεται» πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στις
5:30 µ.µ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυµνασίου Γαζίου. Η εκδήλωση απευθυνόταν
σε γονείς και εκπαιδευτικούς και οργανώθηκε από το Γυµνάσιο Γαζίου σε συνεργασία µε
τα ∆ηµοτικά Σχολεία Γαζίου 1ο, 2ο και 3ο.
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τη ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου Γαζίου κ. Γκινούδη Αθηνά, η
οποία έκανε µία σύντοµη αναφορά για τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το σχολείο τα
τελευταία χρόνια στον τοµέα «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο». Ειδικότερα αναφέρθηκε στη συµµετοχή
του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα eSafety Label και στην απόκτηση της χρυσής ετικέτας
πιστοποίησης καθώς και στη συµµετοχή του σε εθνικό θεµατικό δίκτυο για το ασφαλές
∆ιαδίκτυο.
Ακολούθησε εισήγηση από την κ. Χριστοδουλάκη Μελτίνη, Νοµικό, υπεύθυνη επικοινωνίας
της SafeLine, της Ελληνικής Ανοικτής Γραµµής Καταγγελιών για το Παράνοµο Περιεχόµενο στο
∆ιαδίκτυο,
µε θέµα: «Ασφαλής Χρήση ∆ιαδικτύου από Παιδιά και Εφήβους». Η κ.
Χριστοδουλάκη παρουσίασε το σκοπό και την πορεία της SafeLine από το 2003 έως και σήµερα,
ενηµέρωσε τους γονείς για το παράνοµο περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο, (παιδική πορνογραφία,
ηλεκτρονικό εκφοβισµό, αποπλάνηση ανηλίκου, ξενοφοβία, ρατσισµό κλπ.), για το πώς µπορούν
να κάνουν µια καταγγελία και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται έπειτα.
Στη συνέχεια ακολούθησε εισήγηση από την κ. Περακάκη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργό από
το ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Ηρακλείου, µε θέµα: «Σύγχρονες Εξαρτήσεις: Η Εξάρτηση από το ∆ιαδίκτυο». Η κ.
Περακάκη ενηµέρωσε τους γονείς για το ποια είναι τα πρώτα ανησυχητικά σηµάδια και παρουσίασε
τρόπους πρόληψης αλλά και αντιµετώπισης του προβλήµατος της εξάρτησης. Η πρόληψη
επισήµανε είναι εξαιρετικής σηµασίας και καθοριστικό ρόλο έχει η ενηµέρωση των γονέων, η
αφιέρωση ποιοτικού χρόνου στα παιδιά τους, η ενασχόλησή τους µε το ∆ιαδίκτυο µαζί µε τα παιδιά
τους ώστε να υπάρχει κριτικό φίλτρο, καθώς και η συναισθηµατική κάλυψη ώστε τα παιδιά να
αισθάνονται ασφαλή και να µπορούν να εφαρµόσουν όρια και κανόνες από πολύ µικρή ηλικία.

Αµέσως µετά η κ. Ανδριγιαννάκη ∆έσποινα καθηγήτρια Πληροφορικής του Γυµνασίου
Γαζίου παρουσίασε το θέµα: «Ανήλικοι και ψηφιακή φήµη». Η κ. Ανδριγιαννάκη εξήγησε τις
συνέπειες που µπορεί να έχει µια αρνητική ψηφιακή ταυτότητα στη ζωή ενός ατόµου και πρότεινε
στους γονείς καλές πρακτικές για το πώς θα µάθουν τα παιδιά τους να προστατεύονται από τους
κινδύνους του ∆ιαδικτύου.
Και οι τρεις εισηγήτριες συµβούλευσαν τους γονείς να µην απαγορεύουν το ∆ιαδίκτυο
από τα παιδιά τους γιατί έτσι θα τους στερήσουν ένα πολύτιµο εργαλείο µε τεράστιες
δυνατότητες, αλλά να αναλάβουν το δικό τους ρόλο για να είναι σε θέση να
εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους από πολύ νωρίς στην ορθή χρήση του.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισµό ο Αντιδήµαρχος Παιδείας του ∆ήµου
Μαλεβιζίου κ. Μανώλης Παπαδοµανωλάκης, καθώς και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Μαλεβιζίου κ. Άννα Φρατζεσκάκη.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων των
Σχολείων.
Ευχαριστούµε θερµά την κ. Χριστοδουλάκη, την κ. Περακάκη και όλους τους γονείς που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας και συµµετείχαν στην εκδήλωση.
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