
Η αςφάλεια των παιδιών ςτο διαδίκτυο είναι υποχρζωςθ όλων μασ 

 

Τθ Δευτζρα 15 Απριλίου και ώρα 12.00 ςτο Θζατρο των Αρςακείων Τοςιτςείων Σχολείων 

Εκάλθσ μακθτζσ τθσ Εϋ και Στϋ τάξθσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ κα ενθμερωκοφν από τον 

Προϊςτάμενο τθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, Αςτυνομικό Διευκυντι, κ. Εμμ. 

Σφακιανάκθ και από εξειδικευμζνουσ Αξιωματικοφσ για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο 

κακώσ και τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν κατά τθν πλοιγθςθ των παιδιών μασ ςε αυτό.  

 

Το διαδίκτυο είναι για τα παιδιά μασ ςιμερα μια πραγματικότθτα, ζνα μζροσ τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ. Προςφζρει αφκονία πλθροφοριϊν από διάφορεσ πθγζσ μάκθςθσ, 

με πρόςβαςθ ςε εγκυκλοπαίδειεσ, βιβλιοκικεσ, αρχεία κ.α. Σπάει τα ςφνορα τθσ γνϊςθσ 

παρζχοντασ ποικίλο υλικό για διάφορεσ ςχολικζσ εργαςίεσ, ςυμβάλλει ςτθν άμεςθ 

επικοινωνία με φίλουσ και γνωςτοφσ αλλά και ςτθν ψυχαγωγία των παιδιϊν με ταινίεσ, 

μουςικι, παιχνίδια…  

Σφμφωνα με ζρευνεσ τα παιδιά αρχίηουν να χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ςε όλο και 

μικρότερεσ θλικίεσ. Στθν Ελλάδα αυτό γίνεται κατά μζςο όρο ςτθν θλικία των 11 χρονϊν . 

Με αφορμι τον παραπάνω προβλθματιςμό το Σχολείο μασ πραγματοποιεί ποικίλεσ δράςεισ 

ενθμερϊνοντασ τα παιδιά  μασ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ με κατάλλθλο ψθφιακό 

υλικό για τουσ κινδφνουσ ςτο Internet. Παρόμοιεσ δράςεισ επαναλιφκθκαν τθν 

Πανευρωπαϊκι Ημζρα  Αςφαλοφσ Πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο (7 Φεβρουαρίου). Παράλλθλα 

όλεσ οι τάξεισ, από Γϋ μζχρι Στϋ, ςυμμετζχουν ςε κεατρικό δρϊμενο που ςτόχο ζχει τθν 

ευαιςκθτοποίθςι τουσ με βιωματικό τρόπο ςτον τομζα αυτό.  

Η ενθμζρωςθ όλων, παιδιϊν, γονζων και εκπαιδευτικϊν για τουσ κινδφνουσ ςτο διαδίκτυο 

και τουσ τρόπουσ αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ς’ αυτό πρζπει να είναι ςυνεχισ και αναλυτικι. 

Σε μια προςπάκεια προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν μασ, τθσ 

μάκθςθσ, του παιχνιδιοφ, των ςχζςεων και τθσ ηωισ τουσ,  ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Αϋ 

Αρςακείου Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ αποφάςιςε να πραγματοποιιςει τθν 

παραπάνω ενθμζρωςθ προςκαλϊντασ τον πλζον αρμόδιο φορζα ςτον τομζα αυτό, γιατί… θ 

αςφάλεια των παιδιών ςτο διαδίκτυο είναι υποχρζωςθ όλων μασ.  

 

Η Διευκφντρια 

Του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ 

 

Ελιςάβετ Βιτηθλαίου 


