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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
To ηέηαξην ηεύρνο ηνπ Saferinternet.gr γηα ην 2014 είλαη μέγλνηαζην
θαη αλάιαθξν, όπσο εμάιινπ επηβάιιεη θαη ε θαινθαηξηλή δηάζεζε.
Έηζη, ινηπόλ, απνθαζίζακε λα ζαο παξαζέζνπκε ηε δξνζεξή νκηιία
ηεο 18ρξoλεο Καξίλαο Θαξακπιηά, κέινπο ηνπ Πάλει Λέσλ ηεο
δξάζεο Saferinternet.gr, ζηε δηεζλή δηήκεξε ζπλδηάζθεςε «Ζ
πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ζηελ ςεθηαθή Δπνρή», πνπ δηνξγάλσζε ε
Γεληθή Γξακκαηεία Κέζσλ Δλεκέξσζεο, ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο
Πξνεδξίαο
ηνπ
Σπκβνπιίνπ
ηεο
Δπξώπεο.
Ζ
εθδήισζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Εάππεην Κέγαξν ζηηο 14-15 Απξηιίνπ 2014,
θαη ε Καξίλα πξνζθιήζεθε λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο
ηεο ίδηαο αιιά θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ηεο αλαθνξηθά κε ηνπο
ςεθηαθνύο θόζκνπο, κε ζηόρν λα πξνζθέξεη γόληκεο ηδέεο ζηε
δηαβνύιεπζε όισλ ησλ θνξέσλ γηα έλα θαιύηεξν Γηαδίθηπν.

Email: info@saferinternet.gr
Επικοινυνία:
Γξ. Βεξόληθα Σακαξά
Τει. 210 6212365
Email: vsamara@sihellas.org
Πεπιεσόμενα
«Παηδηά θαη έθεβνη ζηνλ
ςεθηαθό θόζκν ησλ ΚΚΔ»
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«Τν Παληνπσιείνλ»

5

Έμη λέεο online δξαζηεξηόηεηεο
γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ

5

Δπηπιένλ, ελ’ όςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη
ε βξαβεπκέλε ηαηλία καο κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Τν Παληνπσιείνλ»,
πνπ ζίγεη κε επθάληαζην ηξόπν πνιύ ζεκαληηθά δεηήκαηα αζθαινύο
πινήγεζεο, είλαη πιένλ δηαζέζηκε ζην Γηαδίθηπν γηα ρξήζε από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο.
Τέινο, ε δξάζε Saferinternet.gr δεκηνύξγεζε έμη λέεο online
δξαζηεξηόηεηεο γηα καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη αζθαιή
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, πξνζβάζηκεο από ηνλ εηδηθό ηζηνρώξν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
Σαο επρόκαζηε θαιό ππόινηπν θαινθαίξη!
Κπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
αθνινπζείηε ζην Twitter.

ή λα καο

Εγγπαθή / διαγπαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Ομιλία Μαπίναρ Καπαμπλιά «Παιδιά και έθηβοι ζηον τηθιακό κόζμο ηυν ΜΜΕ»
Ληώζσ ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εθθξαζηώ σο έθεβε πνπ βηώλεη ηηο επηξξνέο
ηεο ςεθηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Δίρα ηελ ηύρε λα θιεξσζώ ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ ην θαινθαίξη πνπ καο
πέξαζε θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο ηνπ αλήιηθνπ ρξήζηε ζην Γηαδίθηπν θαη ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζηελ Δπηηξνπή Θνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. Δμίζνπ ηπρεξή αηζζάλνκαη πνπ ήκνπλ
κέινο ηεο νκάδαο καζεηώλ πνπ εθπαηδεύηεθαλ ζηελ πξόηππε δξάζε ηεο Safer Internet Hellas, γηα ην
αλεθηίκεην έξγν ηνπ νπνίνπ ζα κάζεηε πεξηζζόηεξα από ηελ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ, Γξ. Βεξόληθα
Σακαξά.
Οη πνιύηηκεο απηέο εκπεηξίεο, ην λα βξίζθνκαη κε ζπλνκίιεθνύο κνπ, λα αληαιιάζζνπκε απόςεηο γηα ηε
ζρέζε καο κε ην Γηαδίθηπν, αιιά θαη ην λα εθπαηδεύνκαη ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπ, πηζηεύσ όηη έρνπλ
«απνζεθεπηεί» ζηε κλήκε ηνπ εθεβηθνύ εγθεθάινπ κνπ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ηηο κεηαδώζσ ζε όζνπο
ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο θνληηλνύο ή «δηαδηθηπαθνύο» θίινπο.
Δίλαη γεγνλόο όηη o ζύγρξνλνο ςεθηαθόο θόζκνο πνπ γαινπρεί ηε λέα γεληά είλαη ηερλνινγηθά
αμηνζαύκαζηνο, ηαρύηαηα εμειηζζόκελνο, ρνξεγόο πνιιώλ επθαηξηώλ βειηίσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ βηνηηθνύ
επηπέδνπ, αιιά θαη επηθίλδπλα ζαξσηηθόο γηα παηδηά θαη λένπο πνπ δε δηαζέηνπλ αθόκε γλώζε θαη θξηηηθή
ηθαλόηεηα γηα λα αθνκνηώζνπλ κόλν ηηο επεξγεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο.
Οη ηειεπηθνηλσλίεο κέζσ δνξπθόξσλ πνπ εθπέκπνπλ ζήκα πξνο άιινπο γαιαμίεο, αιιά παξάιιεια
δηαθνκίδνπλ εθαηνκκύξηα κελύκαηα, εηθόλεο θαη ζπλνκηιίεο αλά δεπηεξόιεπην, ζε νιόθιεξε ηελ πθήιην,
είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα. Πξντόληα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, όπσο ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην
Γηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν θαη ακεζόηεξν παξάζπξν πνπ
αλνίγεηαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο πξνο ηνλ «καγηθό θήπν» ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ γίλεηαη αληηιεπηή από παηδηά θαη εθήβνπο κέζα από
ηηο εθαξκνγέο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δσή καο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκό κε ην πιήζνο εξεζηζκάησλ θαη
πιεξνθνξηώλ πνπ καο θαηαθιύδνπλ ζπλερώο, θαίλεηαη λα δεκηνπξγνύλ παηδηά πην έμππλα, πην γξήγνξα,
πην αλεμάξηεηα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ζπγθξηηηθά κε πξνεγνύκελεο γεληέο, αιιά ίζσο εμαξηεκέλα
πιένλ από δηάθνξα «gadgets» θαη εζηζκέλα ζην ζπξκό ηεο δηαξθνύο on-line ζύλδεζεο. Άιισζηε, πνηνο
δελ μέξεη ην «always be connected» πνπ απνηειεί βαζηθό «motto» ηεο επνρήο καο;
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε νηθνγέλεηα πνπ αγθαιηάδεη πξώηε ηα παηδηά απηήο ηεο γεληάο θαη πξνζπαζεί λα ηα
εθνδηάζεη θαηάιιεια γηα λα βειηηώζνπλ κειινληηθά ηελ αλζξώπηλε δσή ζηνλ πιαλήηε, νθείιεη λα είλαη
ελήκεξε όηη ην ςεθηαθό πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ππνζάιπηεη θηλδύλνπο
γηα όινπο. Γη΄απηό έρεη ηόζν κεγάιε ζεκαζία, ε επαθή ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ παηδηώλ κε ηηο ςεθηαθέο
ζπζθεπέο, λα είλαη θαζνδεγνύκελε από ην ζπίηη θαη λα γίλεηαη επηιεθηηθά, ζηαδηαθά θαη κε απζηεξά
θξηηήξηα, πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη λα
ραξνύλ κε απηό πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη ή λα απνξξίςνπλ εθείλν πνπ ηνπο βιάπηεη.
Ο βαζηθόο, όκσο, θνξέαο παηδείαο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη οπγανυμένα ηα επηηεύγκαηα ηεο ςεθηαθήο
επνρήο, ελώ παξάιιεια λα εθπαηδεύζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο, είλαη ην ζρνιείν. Έρεη
ηελ επζύλε λα γλσξίζεη ζηα παηδηά όηη ε ηερλνινγηθή πξόνδνο θαιπάδεη θαη ζπρλά ε απαξραησκέλε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Όπσο, επίζεο, όηη ηα λέα κέζα
εμαζθαιίδνπλ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνύκε θαη άκεζε πξόζβαζε ζηε «λέα»,
νn line γλώζε πνπ πξνζθέξεηαη πιένλ δηάρπηε. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δηεύξπλζεο ηνπ πλεπκαηηθνύ
νξίδνληα ηνπ αηόκνπ κε εηθνληθή κάζεζε, όπσο θαη απηή ηεο δεκνζίεπζεο αηνκηθνύ ή ζπιινγηθνύ έξγνπ,
με ζεβαζμό πάνηοηε ζηα πνεςμαηικά δικαιώμαηα. Δπηδηώθνληαο αθόκα κεγαιύηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο
ζηόρνπο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζην πιαίζην δηαδξαζηηθώλ καζεκάησλ, ην ζρνιείν, ζα κπνξνύζε
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λα θαζηεξώζεη ζην σξνιόγην πξόγξακκα, ηελ επηθνηλσλία κε άιια ζρνιεία από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
Δπξώπεο, δεκηνπξγώληαο έηζη αβίαζηα θαη εηξεληθά, πνιππνιηηηζκηθέο θνηηίδεο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ
απξηαλνύ θόζκνπ.
Φπζηθά, όιεο απηέο, νη λέεο - ςεθηαθέο - θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο κηθξήο ζρνιηθήο θνηλσλίαο,
είλαη αλάγθε λα απνβιέπνπλ πάληα ζηε δηαπαηδαγώγεζε λέσλ αλζξώπσλ κε εζηθέο αμίεο, ςπρηθή θαη
πλεπκαηηθή δύλακε, θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη δηαρξνληθή γλώζε. Γιαηί, αρ μην ξεσνάμε όηι η πληποθοπία
ζηον τηθιακό κόζμο δεν αποηελεί εξ’ οπιζμού γνώζη.
Όινη γλσξίδνπκε όηη νη ίδηνη απηνί λένη (σσμπεριλαμβάνω και τον εαστό μοσ σε αστούς) ζηελ
θαζεκεξηλόηεηά ηνπο μππλνύλ κε ειεθηξνληθό ξνιότ ή θηλεηό, εθπαηδεύνληαη κε δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο
ζην ζρνιείν, επηκνξθώλνληαη από πξνγξάκκαηα «e-school» ή αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν, δηαζθεδάδνπλ
κε παηρλίδηα ζε ςεθηαθέο θνλζόιεο, ζε δηαδηθηπαθέο πύιεο, ζπλνκηινύλ - ζπλδηαιέγνληαη (όπσο ζηελ
Διιάδα) κε «greeklish» θαη θάλνπλ «θηιίεο» κε εθαηνληάδεο «θνιιεηνύο» ζε όιν ηνλ θόζκν. Όκσο, ε
αιόγηζηε ρξήζε ηεο digital πανδαιζίαρ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παηδηθή αθέιεηα θαη ην λεαληθό
παξνξκεηηζκό, κπνξνύλ εύθνια λα νδεγήζνπλ ηνπο λένπο ζην λα θαηαξγήζνπλ ηα βηβιία, λα
επηκνξθώλνληαη από αηζρξέο ηζηνζειίδεο, λα δηαζθεδάδνπλ ρσξίο θίινπο, λα βηώλνπλ εηθνληθή
πξαγκαηηθόηεηα, λα μεράζνπλ ηελ εζληθή ηνπο γιώζζα, λα έρνπλ θηιίεο κε παηδόθηινπο θαη λα κελ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ «παξαδνζηαθό μππλεηήξη»…
Σηα παξαπάλσ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη άιιεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ εζηζκό
ησλ εθήβσλ ζηε ρξήζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ή ζηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, όπνπ ε δηαθίλεζε θαη ε
δηάδνζε αληηδεκνθξαηηθώλ θαη ξαηζηζηηθώλ ηδενινγηώλ θαη κελπκάησλ είλαη καηαιγιζηική. Ζ πηνζέηεζε
ηέηνησλ ηδεώλ από ηνπο λένπο επηθέξεη ηνλ θίλδπλν λα ηνπο κεηακνξθώζεη ζε νπαδνύο νινθιεξσηηθώλ
θαη απνιπηαξρηθώλ απόςεσλ, πνπ δε ζα ζειήζνπλ λα ππεξεηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
ζπλύπαξμεο ησλ ιαώλ.
Δπηθίλδπλε πξέπεη λα ζεσξήζνπκε θαη ηε ρσξίο θξηηήξηα απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ
απ’ όιν ηνλ θόζκν θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηην «άνες όπυν» παγκοζμιοποίηζη. Αο κελ μερλάκε, όηη ν
παγθόζκηνο ηζηόο απνηειεί εμ’ νξηζκνύ εξγαιείν παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν κπνξεί ζηαδηαθά λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάδνζε θαη ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ησλ αηόκσλ, εηδηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη από ηα
άπεηξα ρέξηα ησλ αλειίθσλ, νη νπνίνη ιόγσ ειηθίαο δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ επηκόξθσζε ζην ζρνιείν
γηα ηελ ηζηνξία ηεο παηξίδαο ηνπο θαη δελ έρνπλ πνιιέο εκπεηξίεο κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ιανύ ηνπο.
Αλαηξνπή ζηε λεαληθή θαζεκεξηλόηεηα θέξλεη θαη ε απαμίσζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ ςεθηαθή πιένλ
ηειεόξαζε ηελ νπνία ζεσξνύλ μεπεξαζκέλε ιόγσ έιιεηςεο πνηθηιίαο πξνγξακκάησλ θαη κεξνιεπηηθήο
ελεκέξσζεο, πνπ πηζηεύσ όηη ηζρύεη. Όκσο ηειηθά, παξόιν πνπ νη λένη θαίλεηαη λα απνξξίπηνπλ ηελ
παζεηηθή παξαθνινύζεζε κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε, ηελ αληηθαζηζηνύλ ππέξκεηξα κε ηνλ ππνινγηζηή θαη
ηελ νζόλε ηνπ smartphone ηνπο. Έηζη, δελ απειεπζεξώλνληαη από ηελ ςεθηαθή νζόλε αιιά
πξνζθνιιώληαη πεξηζζόηεξεο ώξεο ζην δηαδίθηπν, όπνπ όκσο εθεί δελ αλαγξάθεηαη, όπυρ θα έππεπε,
ε επηζήκαλζε καηαλληλόηηηαρ ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ.
Δίλαη επίζεο γεγνλόο, όηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί γηα ηνπο λένπο ην δεκνθηιέζηεξν κέζν ελεκέξσζεο,
γλσξηκηώλ θαη θπξίσο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ελώ ηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηύσζεο (όπσο ην
Facebook, Twitter θ.ά.) εμηδαληθεύνληαη σο ηα πην αλαγλσξηζκέλα ηξόπαηα θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο. Γη’
απηό θαη εκπηζηεύνληαη εύθνια ζε απηά ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, παξόιν πνπ έηζη δηνρεηεύνληαη
αλεμέιεγθηα ζηνλ παγθόζκην ηζηό.
Θαζεκεξηλά θαηαγξάθνληαη δηαδηθηπαθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία εκπιέθνληαη παηδηά θαη έθεβνη θαη έρνπλ
λα θάλνπλ κε δηαθίλεζε βίαηνπ ή πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ, ςπρνινγηθή παξελόριεζε, νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε θαη ηόζα άιια πξσηόγλσξα θαηλόκελα γηα ηε ρώξα καο.
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Σηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ν επξσπατθόο νξγαληζκόο
Safer Internet ν νπνίνο βνεζά ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη έρεη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθό
θαη όρη απνηξεπηηθό ραξαθηήξα. Αζθαιώο θαη πξέπεη λα αλαπηύζζνληαη ηέηνηεο δξάζεηο – θαη ζε
δηαθξαηηθό επίπεδν αθόκε θαιύηεξα – πνπ πξέπεη λα καο πξνζηαηεύνπλ, αιιά θαη εκείο νη έθεβνη, σο
ππεύζπλνη ρξήζηεο πξέπεη:



Θαη’ αξράο λα δηεθδηθήζνπκε έλα αζθαιέο on line πεξηβάιινλ, λα κάζνπκε λα πξνζηαηεύνπκε ηελ
ηδησηηθόηεηά καο, λα αηζζαλόκαζηε αζθαιείο, λα δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα πνπ «αλεβάδνπκε» θαη λα απνιακβάλνπκε ην Γηαδίθηπν.



Αθόκε, λα κάζνπκε λα ζεβόκαζηε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ άιισλ ρξεζηώλ θαη λα κελ ηα
θνηλνπνηνύκε πνπζελά ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο, ελώ ηνπο πξνζσπηθνύο καο θσδηθνύο ζην Γηαδίθηπν ζα
πξέπεη λα ηνπο θξαηάκε κπζηηθνύο θαη από ηνλ θαιύηεξό καο θίιν.

Σαο αλέθεξα θάπνηα από ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ από λένπο, ζηηο πξώηεο
ζέζεηο ηεο ιίζηαο πνπ δηακνξθώζεθε από ηε ζπκπιήξσζε εηδηθνύ online εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Γξάζεο
Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ.



Δπηπιένλ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα πινπνηεζεί ε πξόηαζε, λα εηζαρζεί ζην ζρνιηθό πξόγξακκα κάζεκα
γηα ην safer internet.



Σην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ζην Ιύθεην, νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα αζρνινύληαη κε ην
αζθαιέο δηαδίθηπν θαη λα ελεκεξώλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο όιε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Αλακθηζβήηεηα, νη
ηξόπνη πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ ζα αθνκνηώλνληαη επθνιόηεξα από ηνπο λεαξνύο ρξήζηεο αλ
κεηαδίδνληαη από ζπλνκήιηθνύο ηνπο.



Απνηειεζκαηηθή ζα ήηαλ επίζεο, ε πξόζθιεζε ζην ζρνιείν εηδηθώλ ζην ζέκα, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξόηεξεο
ειηθίεο.

Παξά ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηώλεη ε ρώξα καο αιιά θαη πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο
ηα ηειεπηαία ρξόληα, πηζηεύσ όηη ζα πξέπεη λα δνζεί ε απαξαίηεηε ζεκαζία ζε ηνκείο αηρκήο ηεο παηδείαο
– όπσο απηόο – πνπ όρη κόλν δελ πεξηκέλνπλ αιιά εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη ε αδηαθνξία απέλαληη ζε
απηνύο είλαη ην ρεηξόηεξν antivirus.
Παιδεία και δια βίος Εκπαίδεςζη είλαη ε «γξακκή δσήο» πνπ δηαθπιάζζεη ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή
πγεία ησλ λέσλ από ηηο επηθίλδπλεο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο επνρήο θαη ραξάζζεηαη από ηηο ελέξγεηεο ησλ
ελειίθσλ πνπ νθείινπλ λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ. Ο ξόινο ησλ γνληώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ
θξάηνπο ησλ πνιηηώλ, νθείιεη λα είλαη θαζνξηζηηθόο, γηα ηελ πνηόηεηα ηεο γλώζεο θαη ησλ εκπεηξηώλ πνπ
πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, αμηνπνηώληαο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ ό,ηη πην δεκηνπξγηθό, ζεηηθό θαη
πξνζνδνθόξν «δηαζέηεη» «ςεθηαθή εηθόλα θαη ήρν».



Βπαβεςμένη ηαινία «Το Πανηοπυλείον»
Ζ δξάζε Saferinternet.gr ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία παξαγσγήο Art Productions, δεκηνύξγεζαλ ηελ
ηαηλία κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Τν Παληνπσιείνλ», κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε κηθξώλ θαη κεγάισλ
ζε πνιύ ζεκαληηθά ζέκαηα αζθαινύο πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηαηλία παξνπζηάδεη ην Γηαδίθηπν κε έλαλ αιιεγνξηθό ηξόπν, σο παξαδνζηαθό
παληνπσιείν, αλαδεηθλύνληαο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ αιόγηζηε θαη ρσξίο θξηηηθή ζθέςε
ρξήζε ηνπ. Ζ ηζηνξία μεδηπιώλεηαη σο εμήο:
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«Ο ήιηνο ξίρλεη ηα πέπια ηνπ ζε έλα
ζπλνηθηαθό θαη παξαδνζηαθό παληνπσιείν
ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο. Ζ επγελέζηαηε
παληνπώιεο
καο
είλαη
έηνηκε
λα
εμππεξεηήζεη θάζε παξάινγε απαίηεζε
θπζηθά… κε ην αδεκίσην: έλαο 45ρξνλνο
άλδξαο δεηά ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ …
γείηνλα ηνπ, κηα γπλαίθα ζέιεη λα
αγνξάζεη έλα... απηνθίλεην, έλαο απζάδεο
έθεβνο δεηά ηηο αγαπεκέλεο ηνπ...
«εθπαηδεπηηθέο» ηαηλίεο, έλαο άληξαο
απνθαζηζκέλνο
λα
παξαγγείιεη...
«παξέα» θαη έλα κηθξό θνξίηζη ςάρλεη γηα
... θίινπο. Άιισζηε, δελ είλαη έλα απιό κπαθάιηθν. Πόζν αζθαιέο όκσο είλαη ηειηθά έλα παληνπσιείν
ζην νπνίν ΟΙΑ πξνζθέξνληαη αλεμέιεγθηα θαη ζε αθζνλία ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό;»
Ζ ηαηλία δείρλεη κε κεηαθνξηθό ηξόπν ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζην Γηαδίθηπν, έλα κέξνο όπνπ ηα πάληα
παξέρνληαη κε αθζνλία. Έηζη –κέζα από ην ρηνύκνξ– ε ηαηλία ζίγεη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά ζέκαηα, όπσο ηε
δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ καο δεδνκέλσλ, ηελ απνθπγή ειεθηξνληθήο απάηεο, ηε ιήςε κέηξσλ
πξνθεηκέλνπ νη αλήιηθνη λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε αθαηάιιειν ή πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν, ηελ
αμηνπηζηία ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο, ηε παηδηθή πνξλνγξαθία θαη παηδνθηιία θαζώο θαη ηε ζεκαζία
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηά ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν.
Ζ ηαηλία βξαβεύηεθε ζην Διιεληθό Φεζηηβάι ηνπ Ινλδίλνπ κε ην βξαβείν «Οδπζζέαο 2013» ζηε
θαηεγνξία «Θαιύηεξε ηαηλία κηθξνύ κήθνπο» (http://londongreekfilmfestival.com/odysseusawards.htm),
ελώ έρεη πξνβιεζεί ζε κεγάια δηεζλή θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι θαη ζε ζεκαληηθέο Avant-premieres.
Σηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζαλ πξσηνπόξν
εξγαιείν
επαηζζεηνπνίεζεο, ηόζν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ όζν θαη εθηόο απηνύ. Κπνξείηε λα δείηε ηελ ηαηλία ζηε
δηεύζπλζε: https://vimeo.com/65148460.



Έξι νέερ online δπαζηηπιόηηηερ για ηοςρ μαθηηέρ ζσεηικά με ηην οπθή σπήζη ηος Διαδικηύος
Ζ Γξάζε Saferinternet.gr πινπνίεζε έμη λέεο online
δξαζηεξηόηεηεο ζε κνξθή flash κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ησλ καζεηώλ κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. Οη λέεο δξαζηεξηόηεηεο
πεξηέρνπλ αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αζθήζεηο ΛΑΗ/ΟΦΗ
θαζώο θαη αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελώλ θαη αθνξνύλ ζηνλ
έιεγρν ησλ γλώζεσλ ησλ αλειίθσλ ζρεηηθά κε ηε ιήςε θαη
δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ καο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο καο online, ην Facebook, θαζώο θαη ην
δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό .
Οη αζθήζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ εηδηθό ηζηνρώξν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ,
ζηε
δηαδθηπαθή
δηεύζπλζε
‘educators.saferinternet.gr’. O παξαπάλσ ηζηνρώξνο είλαη
πξνζβάζηκνο από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ
πηζηνπνηεζεί από ην Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν.
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