Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
«Πατάµε µε ασφάλεια "ψηφιακό γκάζι" στο Γάζι» ….. ήταν το θέµα της εκδήλωσης που
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 στο Γυµνάσιο Γαζίου για τους
µαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου, µε οµιλητή τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή της
∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, κ. Παπαπροδρόµου Γεώργιο.
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από το ∆ιευθυντή του Γυµνασίου Γαζίου κ. Χναράκη Αντώνιο, µε
καλωσόρισµα και στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισµό, η Σχολική Σύµβουλος Παιδαγωγικής
Ευθύνης κα Λιάνα Καλοκύρη και ο Αντιδήµαρχος Παιδείας του ∆ήµου Μαλεβιζίου κ. Μανώλης
Παπαδοµανωλάκης.
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ΄ τάξης και δύο τµηµάτων της Β΄ µαζί µε τους καθηγητές τους,
ενηµερώθηκαν από το ∆ιευθυντή της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, κ. Παπαπροδρόµου, για
τους κινδύνους που απορρέουν από τη µη ορθή χρήση του ∆ιαδικτύου, άκουσαν µε προσοχή
συµβουλές και καλές πρακτικές για να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο µε ασφάλεια
και υπευθυνότητα. Μέσω προβολής παρουσίασης, βίντεο αλλά και συζήτησης, οι µαθητές
ενηµερώθηκαν για την προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων κυρίως στα Κοινωνικά
∆ίκτυα (Facebook, Instagram, Snapchat κλπ.), την εξάρτηση-εθισµό από το ∆ιαδίκτυο, την
ηλεκτρονική παρενόχληση και το σεξουαλικό εκβιασµό και εξαναγκασµό µέσω ∆ιαδικτύου.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο κ. Παπαπροδρόµου παρουσίασε τους ιστότοπους της ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Cyber Alert και Cyberkid για περισσότερη ενηµέρωση, ευχήθηκε στα
παιδιά «Καλή χρήση της καλής τύχης» και τους αφιέρωσε τη µαντινάδα:
∆ιαδίκτυο στην Κρήτη
δίχως θύµα, δίχως θύτη
Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στα εργαστήρια Πληροφορικής του σχολείου, εντυπωσιάστηκε από τα
έργα των µαθητών για το ασφαλές ∆ιαδίκτυο και ενηµερώθηκε από τους καθηγητές
Πληροφορικής για τις δράσεις που έχει αναπτύξει το σχολείο τα τελευταία χρόνια στον τοµέα
«Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο», στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eSafety
Label και της απόκτησης της χρυσής ετικέτας πιστοποίησης, καθώς και της συµµετοχής του στο
∆ιαπεριφερειακό Θεµατικό ∆ίκτυο.
Ευχαριστούµε θερµά τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος, κ. Παπαπροδρόµου Γεώργιο, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή µας και θα
είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας να βρεθεί και πάλι δίπλα µας σε µία επόµενη
ενηµερωτική µας εκδήλωση.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις προγραµµατίζονται για το σχολικό έτος 2017-18 για να ενηµερωθούν και
οι υπόλοιποι µαθητές και εκπαιδευτικοί, αναφορικά µε την ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο,
καθώς η ενηµέρωση και η πρόληψη, αποτελούν βασική προτεραιότητα του σχολείου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε, µε την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης του Γυµνασίου Γαζίου, από τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής:
Ανδριγιαννάκη ∆έσποινα, υπεύθυνη προγράµµατος eSafety Label
Γεµενιτζή Θεόδωρο, υπεύθυνο ∆ιαπεριφερειακού Θεµατικού ∆ικτύου
Περισσότερα στο http://gym-gaziou.ira.sch.gr

