ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ενηµερωτική εκδήλωση για γονείς µε θέµα: «Παιδί και ∆ιαδίκτυο – Συµβουλές για γονείς»
πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 στις 5:30 µ.µ. στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Γυµνασίου Γαζίου.
Οµιλητές ήταν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου του ΙΤΕ, κα
Κατερίνα Ψαρουδάκη και κα Μαριεύα Καρκανάκη και η καθηγήτρια Πληροφορικής του
σχολείου, κα ∆έσποινα Ανδριγιαννάκη.
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από το ∆ιευθυντή του Γυµνασίου Γαζίου κ. Χναράκη Αντώνιο, ο
οποίος µετά το καλωσόρισµα έκανε µία σύντοµη αναφορά για τις δράσεις που αναπτύσσει το σχολείο
στον τοµέα «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο». Ακολούθησε εισήγηση από την κα Ψαρουδάκη, η οποία
περιελάµβανε:
•

•

παρουσίαση των τριών δράσεων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου:
SaferInternet4Kids, ∆ράση Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης, SafeLine, Γραµµή καταγγελιών
παράνοµου περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο και Help-Line, Γραµµή Βοηθείας για συµβουλές και
υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό
συµβουλές προς τους γονείς για το πώς να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους ώστε να χρησιµοποιούν
το ∆ιαδίκτυο δηµιουργικά και µε ασφάλεια, όπως πχ. για την προστασία προσωπικών
δεδοµένων κυρίως στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, για τρόπους πρόληψης και
αντιµετώπισης των φαινοµένων του εθισµού, του διαδικτυακού εκφοβισµού και του sexting.

Την παρουσίαση της κας Ψαρουδάκη, µε τίτλο: «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο - παρουσίαση για γονείς»
µπορείτε να δείτε από το https://saferinternet4kids.gr/diathesimes-parousiaseis/

Στη συνέχεια η κα Καρκανάκη περιηγήθηκε στον ιστοχώρο του saferinternet4kids και παρουσίασε το
υλικό που περιέχει για την ενηµέρωση παιδιών, εφήβων, γονέων και εκπαιδευτικών σε θέµατα
ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύου.
Αµέσως µετά η κα Ανδριγιαννάκη, υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού προγράµµατος eSafety Label στο οποίο
συµµετέχει το σχολείο από το 2014, ενηµέρωσε τους γονείς για τον κανονισµό 679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα
συγκεκριµενοποιηθεί µε νόµο της Ελληνικής Βουλής έως την 25η Μαΐου 2018 για να εφαρµοστεί και
στην Ελλάδα. Ο νέος κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει σηµαντικές αλλαγές στα ψηφιακά
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως απαγόρευση δηµιουργίας λογαριασµού για τα παιδιά µε
ηλικία µικρότερη των 13 ετών, µε νοµικές συνέπειες σε περίπτωση παράβασης, ενώ για
τους εφήβους µέχρι 16 ετών θα είναι δυνατό µόνο έπειτα από συγκατάθεση των γονιών
τους. Στη συνέχεια εξήγησε στους γονείς γιατί το περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων είναι πλήρως
ακατάλληλο ιδιαίτερα για παιδιά µικρής ηλικίας και τους έδωσε συµβουλές για το τι πρέπει να κάνουν
στο επόµενο διάστηµα µέχρι την εφαρµογή του νέου νόµου, ώστε να είναι έτοιµοι να λάβουν τις
σωστές αποφάσεις για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο Αντιδήµαρχος Παιδείας του ∆ήµου
Μαλεβιζίου κ. Παπαδοµανωλάκης Μανώλης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
του σχολείου, κ. Μαράκης ∆ηµοσθένης τους οποίους και ευχαριστούµε.
Επίσης ευχαριστούµε θερµά την κα. Ψαρουδάκη, την κα. Καρκανάκη και όλους τους γονείς
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας και συµµετείχαν στην εκδήλωση.
Γυµνάσιο Γαζίου
http://gym-gaziou.ira.sch.gr

