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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ  «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

στήν ψηφιακή ἐποχήπαιδιάπαιδιά
- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ -

Προστατεύω ψηφιακά τό σημερινό παιδί 
καί δημιουργῶ μαζί του

Εἰσηγητής: κ. Εὐαγγελία Τζιάσιου 
Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, 

MSc ΤΠΕ στήν Ἐκπαίδευση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
Τά παιδιά σήμερα γεννιοῦνται σέ ἕναν κόσμο, ὅπου τά ψηφιακά μέσα ἐμπλέκο-

νται στενά μέ τήν καθημερινή ζωή τους καί ἀποτελοῦν μέσο κοινωνικοποίησης 
καί ἀπόκτησης ἐμπειριῶν. Ἐκπαιδεύονται σέ πολυπληροφοριακά περιβάλλοντα, 
καί τόν ἐλάχιστο ἐλεύθερο χρόνο τους τόν περνοῦν μπροστά σέ μία ὀθόνη. Ὑπο-
λογιστής, διαδίκτυο, ἠλεκτρονικά παιχνίδια, ἔξυπνα κινητά τηλέφωνα μέ τερά-
στιες δυνατότητες ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς.

 Ἀποτελεῖ λοιπόν ἐπιτακτική ἀνάγκη, ἐμεῖς οἱ ἐνήλικες, γονεῖς καί ἐκπαιδευτι-
κοί, νά «προλάβουμε» τίς ἐξελίξεις στό πεδίο τοῦ τεχνολογικοῦ ἐγγραμματισμοῦ 
καί κατόπιν νά διαπαιδαγωγήσουμε, νά ἐνδυναμώσουμε καί νά θωρακίσουμε 
τά παιδιά μας, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τούς κινδύνους τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου.

 Μέ τήν παρούσα εἰσήγηση, μέσω μίας πληθώρας ἐναλλακτικῶν προτάσεων, 
θά προτείνουμε τρόπους ὥστε νά φέρουμε σέ ἐπαφή τά παιδιά μέ τόν ἀληθινό, 
φυσικό κόσμο, διασφαλίζοντας τήν ὑγιή ἀνάπτυξή τους.

 Παράλληλα, ἐπειδή ὁλοκληρωμένη ἀντιμετώπιση συνεπάγεται ἐνεργητική 
πρόταση γιά δημιουργική ἐνασχόληση μέ τόν ψηφιακό κόσμο, θά ἐκθέσουμε 
καί τρόπους ἀσφαλοῦς καί ὀρθῆς χρήσης τῆς τεχνολογίας ἀνά ἡλικία. Ἔτσι θά 
καλλιεργήσουμε στά παιδιά φαντασία, δημιουργικότητα, αἰσιοδοξία, αἴσθηση 
ἱκανοποίησης καί αὐτοεκτίμησης. Τά ἀποτελέσματα σίγουρα θά μᾶς καταπλή-
ξουν!

Εὐαγγελία Τζιάσιου
Ἡ Εὐαγγελία Τζιάσιου εἶναι διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός καί Μηχανικός 

Ὑπολογιστῶν τοῦ ΕΜΠ καί κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στίς Τεχνολογίες τῆς Πληροφο-
ρίας καί τῆς Ἐπικοινωνίας γιά τήν Ἐκπαίδευση. Φέτος ὁλοκληρώνει τίς σπουδές της 
στή Σχολή Παιδαγωγικοῦ Τμήματος ∆ημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΕΚΠΑ. Στά πλαίσια 
τοῦ μεταπτυχιακοῦ της, ἀσχολήθηκε μέ τήν Παιχνιδοποίηση (Gamifi cation) καί τό πῶς 
αὐτή μπορεῖ νά εἰσαχθεῖ μέ ἐπιτυχία στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία. Ἐργάζεται ὡς Κα-
θηγήτρια Πληροφορικῆς στό Ἰδιωτικό Σχολεῖο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» καί προσπαθεῖ 
νά συνδυάζει τή μάθηση μέ τό παιχνίδι. Εἶναι ἔγγαμη καί μητέρα τεσσάρων παιδιῶν.


