Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 15 μαθήτριες από τη Β΄και Γ΄τάξη του Σχολείου μας
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε - με αφορμή την Ημέρα
Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - η Microsoft Hellas σε συνεργασία με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα
ασφάλειας και σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
Μέσα από ένα κόμικ και τον κεντρικό του χαρακτήρα, που δημιουργήθηκαν
ειδικά για την εκδήλωση και με βασικό μήνυμα “Be Socially Safe”,
περισσότεροι από 120 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε
έναν διαδραστικό διάλογο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτϋωσης.

Με την ενθάρρυνση ψυχολόγων από «Το Χαμόγελου του Παιδιού», οι μαθητές
αποκάλυψαν προσωπικές τους εμπειρίες, αναδεικνύοντας σημαντικούς κινδύνους
που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια οθόνη, όπως είναι το cyberbullying
(διαδικτυακός εκφοβισμός), ο εθισμός στο internet κ.ά.
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Στη συνέχεια, οι ειδικοί έδωσαν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την προστασία
των προσωπικών δεδομένων των νέων, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν εκτενή
αναφορά στα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογιών και τους τρόπους με
τους οποίους μπορούν οι νέοι να τις αξιοποιήσουν, διατηρώντας παράλληλα τη
διαδικτυακή τους ταυτότητα, ασφαλή.
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Τις μαθήτριες συνόδευσαν στις εγκαταστάσεις της Μicrosoft στο Μαρούσι οι
καθηγητές του Σχολείου μας: κ. Ν. Αρφανάκος, καθηγ. Πληροφορικής και οι κ.
Ελ. Λαμπρινάκου φιλόλογος και Κ. Αραθύμου φιλόλογος.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και διοργανώνεται κάθε χρόνο, με στόχο να ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση των
online τεχνολογιών και υπηρεσιών.
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ΟΙ ENΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:

Πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο να περιγράψουμε με λόγια πώς αισθανόμαστε
για κάτι, πόσο μάλλον για μια εμπειρία όπως αυτή. Ήταν ξεχωριστή και κάτι που δε
θα ξεχάσω ήταν η ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Συνήθως όταν κάποιος μεγάλος
"βγάζει λόγο", οι μαθητές νιώθουν άβολα ή ίσως και αδιάφορα...
Στην εκδήλωση αυτή, όμως, έγινε ακριβώς το αντίθετο: οι μεγάλοι έδωσαν το λόγο σε
εμάς! Πιστεύω ότι σίγουρα έφυγα από εκεί ξέροντας πλέον πώς να συμπεριφέρομαι
στο διαδίκτυο. Οι ειδικοί που μίλησαν, άνοιξαν ένα παράθυρο σε μια πλευρά της
τεχνολογίας για την οποία κάποιοι μπορεί να ήμασταν τελείως ανυποψίαστοι. Νιώθω
χαρά και τιμή που ήμουν εκεί, που μίλησα, που άκουσα, που έμαθα και φυσικά που
μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω από την δική μου οπτική γωνία αυτή την αξιέπαινη
προσπάθεια του "Χαμόγελου του παιδιού" και της Microsoft.
Ήταν ίσως η καλύτερη εκδήλωση στην οποία θα μπορούσε να συμμετέχει ένας
έφηβος.
Δανάη Θεοδωρακάκου, Β1
Στην εκδήλωση για το Ασφαλές Διαδίκτυο έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, που
δεν ήξερα και που θα με βοηθήσουν να σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια για
εμένα και τον υπολογιστή μου. Περισσότερο από όλα μου άρεσε η ιστορία της Helen
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H. Πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει στη συνέχεια... Ήταν
ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για έφηβους με έφηβους!
Χρυσαφένια Αρώνη, Β2
Ήταν υπέροχα στην εκδήλωση, γιατί μάθαμε πληροφορίες που δε γνωρίζαμε για το
διαδίκτυο, συμμετείχαμε κερδίζοντας καταπληκτικά βραχιολάκια USB και κάναμε
τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ τη Microsoft, το Χαμόγελο του Παιδιού και τους
καθηγητές μου!
Μάρθα Αλεφραγκή, Β3

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν πολύ ιδιαίτερη. Για μένα ήταν η αφορμή να σκεφτώ
διαφορετικά τη σχέση μου με το Internet. Όλοι οι ομιλητές μού κράτησαν το
ενδιαφέρον, αφού ζητούσαν πάντα τη γνώμη μας και άκουγαν τις απορίες μας.
Νικόλ Γκέλη, Γ1

Οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες ήταν κατατοπιστικές και αναλυτικές, ενώ μου άρεσε
πολύ το γεγονός ότι εμείς μπορούσαμε να συμμετέχουμε ενεργά κάνοντας ερωτήσεις,
λέγοντας τη γνώμη μας ή απαντώντας σε κουίζ, διεκδικώντας και μικρά δώρα!
Αφροδίτη Κουρτζή, Γ1

Έμαθα τόσα πολλά που δε γνώριζα για το διαδίκτυο και κατάλαβα πόσο ευάλωτη
είμαι μέσα στον τεράστιο κόσμο του... Επίσης, γνώρισα τον κ. Γιαννόπουλο, τον
ιδρυτή του Χαμόγελου του Παιδιού, που μας ενθάρρυνε να χρησιμοποιούμε τη
γραμμή 1056 όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαι πολύ χαρούμενη που
είχα την τύχη να πάρω μέρος σε αυτή την εκδήλωση και θα ήθελα να ξαναβρεθώ σε
κάποια ανάλογη.
Ελισάβετ-Μυρτώ Χατζηκανέλλου, Γ1

Οι εντυπώσεις μου είναι θετικές. Δε βαρέθηκα ούτε στιγμή να ακούω όσα λέγονταν.
Η εκδήλωση αυτή ήταν μια φοβερή εμπειρία για όλους τους μαθητές που βρέθηκαν
εκεί. Θέλω να ξανασυντήσουμε τον κ. Γιαννόπουλο, τον κ. Αλεβίζο και να πάμε στο
"you smile". Τους ευχαριστούμε όλους για τις εμπειρίες και τις γνώσεις που
μοιράστηκαν μαζί μας!
Σπυριδούλα Γεωργάκη, Γ2
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Μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις στις οποίες έχω παρευρεθεί. Επίκαιρο θέμα,
εξαιρετικοί ομιλητές και ενεργή συμμετοχή από τους μαθητές!
Ίρις Ιορδανίδου, Γ3
Στην εκδήλωση αυτή μας παρουσίσαν τους κινδύνους της πλοήγησης στο Διαδίκτυο,
τεκμηριώνοντάς τους μέσα από μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πιστεύω πως αυτό θα μας
βοηθήσει σημαντικά. Επίσης, γνωρίσαμε κι άλλους συνεργάτες του Χαμόγελου του
Παιδιού και συναντήσαμε τον κ. Στέφανο, τον ψυχολόγο, που είχε επισκεφθεί πριν
λίγο καιρό το σχολείο μας και μας είχε ενημερώσει για το σχολικό εκφοβισμό.
Αλεξάνδρα Μήτσου, Γ3

Ήταν μια εμπειρία αξέχαστη - παρά το χιόνι - που μας προβλημάτισε. Από εδώ και
πέρα θα σκεφτόμαστε όλοι περισσότερο τις κινήσεις μας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης...
Αγγελική Βασιλοπούλου, Γ4

Η ημερίδα ήταν εξαιρετκή! Δε βαρεθήκαμε ούτε ένα λεπτό. Ελπίζω να μας δοθεί
ξανά η ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις.
Σίσσυ Βεργοπούλου, Γ4

Παρά τις αρχικές μου επιφυλάξεις σχετικά με την εκδήλωση, πήγα επειδή είχα
συμπαθήσει πολύ τον κ. Στέφανο, τον ψυχολόγο από το Χαμόγελο του Παιδιού, μετά
την επίσκεψή του στο Σχολείο μας. Τελικά, έμεινα πολύ ικανοποιημένη, καθώς δεν
περίμενα ότι θα παίρναμε εμείς το λόγο σε σημαντικό μέρος της εκδήλωσης. Οι
ειδικοί από τη Microsoft μάς εξήγησαν με έξυπνο τρόπο το πόσο εύκολα μπορεί το
διαδίκτυο να γίνει επικίνδυνο, αλλά και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις
δυσάρεστες συνέπειες. Επιπλέον, χάρηκα που μας μίλησε ο κ. Γιαννόπουλος, αλλά
και που κέρδισα ένα USB για τη συμμετοχή μου στη συζήτηση. Γενικά, κατάλαβα
πως το διαδίκτυο μπορεί να μας προσφέρει άπειρες δυνατότητες, αρκεί να το
χρησιμοποιούμε σωστά εμείς οι χρήστες του. Γιατί, όπως ειπώθηκε, "οι υπολογιστές
χωρίς τους χρήστες τους είναι απλά κάποιες χαζές συσκευές"...
Αφροδίτη Εξερτζή, Γ4
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ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ :
Όπως στη ζωή θέτουμε και ακολουθούμε άγραφους κανόνες που μας
προστατεύουν από τους κινδύνους, έτσι και στην περιήγησή μας στο διαδίκτυο θα
πρέπει να χρησιμοποιούμε ορισμένα «φίλτρα», προκειμένου να είμαστε ασφαλείς.
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