Ο ξδηγόπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ για ςημ
Αρτάλεια ςωμ μαθηςώμ ςξσ ρςξ Διαδίκςσξ
Οι πεοιρρόςεοξι μαθηςέπ είμαι ενξικειχμέμξι και ρσμάμα
εμεογξί υοήρςεπ ςηπ κιμηςήπ ςηλετχμίαπ. Αμ και ςξ κιμηςό
διεσκξλύμει ςξ διαμξιοαρμό και ςημ αμςαλλαγή πληοξτξοιώμ,
μπξοεί μα απξςελέρει έμα κακόβξσλξ εογαλείξ, ετόρξμ δεμ
υοηριμξπξιηθεί ρχρςά. Ασςό ρημαίμει όςι ξι μαθηςέπ
υοηριμξπξιξύμ ςα ένσπμα κιμηςά ςξσπ (ή και «κξσςά» εμίξςε)
για μα μξιοάζξμςαι ποάγμαςα πξσ πξςέ δεμ θα έκαμαμ σπό
καμξμικέπ ρσμθήκεπ: από ακαςάλληλα ρυόλια χπ ςξ sexting, ςα
ξπξία όλα ασςά μαζί ρσμιρςξύμ έμα επικίμδσμξ μαοκξπέδιξ.
Καςά ρσμέπεια, πξιξπ είμαι ξ οόλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρςημ ςήοηρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ μαθηςώμ ςξσ
ρςξ διαδίκςσξ; Οι εκπαιδεσςικξί ρςα ρυξλεία, μέρχ ςξσ Παμελλήμιξσ Συξλικξύ Δικςύξσ, μπξοξύμ μα
μπλξκάοξσμ ιρςξρελίδεπ ρςξσπ σπξλξγιρςέπ ςχμ εογαρςηοίχμ, αλλά όςαμ ποόκειςαι για ςξ ποξρχπικό
ςηλέτχμξ εμόπ μαθηςή ... ασςό απξςελεί μια δύρκξλη πεοίπςχρη.
Έςρι, αμςί μα βλέπξσμ ςξ ποόβλημα χπ κάςι πξσ ποέπει μα μπλξκαοιρςεί, ξι εκπαιδεσςικξί μπξοξύμ μα
δξσμ ςξμ «σπεοδιαμξιοαρμό» (over-sharing) πληοξτξοιώμ από ςξσπ μαθηςέπ, χπ κάςι πξσ ποέπει μα
αμςιμεςχπιρςεί. Τξ ποώςξ βήμα είμαι μα ποξρδιξοιρςξύμ ποχςίρςχπ ςα όοια και ςα ξπξία θα ποέπει μα
καθξοιρςξύμ ρατέρςαςα.

ΚΑΘΟΡΙΜΌ ΟΡΊΩΝ
Τξ μα γμχοίζξσμε ςξ πόςε και πξσ θα ςοαβήνξσμε ςη γοαμμή
ρύμτχμα με ςα ποξρχπικά μαπ επίπεδα άμερηπ και ηθικήπ,
απξςελεί έμαμ διαοκή αγώμα για ςα αμθοώπξσπ, ειδικά ςξσπ
ετήβξσπ. Ζ πίερη πξσ αρκείςαι είμαι ρσυμά ξ ρςοερξγόμξπ
παοάγξμςαπ πξσ επηοεάζει ςξσπ ετήβξσπ μα σπεοβξύμ ςα όοιά
ςξσπ και μα ποξβξύμ ρε ρςεμάυχοη ρσμπεοιτξοά. Ωπ
εκπαιδεσςικξί, ποέπει μα δώρξσμε ρςξσπ μαθηςέπ ςα πμεσμαςικά
και ρσμαιρθημαςικά ετόδια για μα πάοξσμ ςιπ ρχρςέπ
απξτάρειπ.
Σι μπξοξύμ λξιπόμ μα κάμξσμ ξι εκπαιδεσςικξί;
 Βξηθήρςε ςξσπ μαθηςέπ μα καθξοίρξσμ ςα ποξρχπικά
ςξσπ όοια. Καθξδηγήρςε ςξσπ μαθηςέπ ραπ μέρα από
σπξθεςικέπ καςαρςάρειπ και ζηςήρςε ςξσπ μα ποξρδιξοίρξσμ ςα όοιά ςξσπ, καθώπ και ςα επίπεδα
αμςξυήπ ςξσπ. Δεμ μπξοξύμ μα σπεοαρπιρςξύμ ςα όοιά ςξσπ αμ δεμ γμχοίζξσμ πξσ ασςά
βοίρκξμςαι. Για παοάδειγμα, «Ένας μαθητής σας ζητά να του στείλετε με μήνυμα μια ανάρμοστη
φωτογραφία του εαυτού σας. Ποια είναι τα όρια σας;» . Κάπξια εμδξρκόπηρη ςώοα μπξοεί μα
ρώρει από πξλύ πόμξ και άγυξπ εκ ςχμ σρςέοχμ.

 Φέοςε ςα ποξρχπικά όοια ρε δημόριξ ποξρκήμιξ. Βάλςε ςξσπ μαθηςέπ μα μιλήρξσμ αμξιυςά
ρςξσπ τίλξσπ ςξσπ για ςα όοιά ςξσπ ποιμ σπάονει η ρςιγμή για μα ςα δξκιμάρεςε. Διδάνςε ρςξσπ
μαθηςέπ όςι ξι αληθιμξί τίλξι θα ρέβξμςαι πάμςα ςα όοιά ςξσπ.
 Δίμαι τσριξλξγικό μα μξιοάζξμςαι ςιπ αμηρσυίεπ ςξσπ. Ατήρςε ςξσπ μαθηςέπ μα νέοξσμ όςι εάμ
αμηρσυξύμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια εμόπ τίλξσ ςξσπ, θα ποέπει μα μιλήρξσμ με έμαμ
εμήλικξ ποόρχπξ εμπιρςξρύμηπ.
 Εηςήρςε από ςξσπ μαθηςέπ μα δερμεσςξύμ ρε έμα άςσπξ ρσμβόλαιξ για ςημ ςάνη. Κάμςε ςημ ςάνη
μια ζώμη όπξσ μπξοξύμ μα ρσρυεςίζξσμ ασςό πξσ ςξσπ κάμει μα μιώθξσμ άβξλα υχοίπ καμείπ μα
γελά ή μα λέει μμηρικακίεπ εμαμςίξμ ςξσπ. Σςη ρσμέυεια, μα ζηςήρεςε από ςξσπ μαθηςέπ ραπ μα
μιλήρξσμ ρυεςικά με ςιπ ρςιγμέπ υοξμικά πξσ έυξσμ αιρθαμθεί πίερη και άβξλα.
Όςαμ μιλάςε ρςξσπ μαθηςέπ ραπ ρυεςικά με ςα όοια, πλαιριώρςε ςη ρσζήςηρη χπ δενιόςηςα ζχήπ. Μημ ςξ
κάμεςε ασςό για ςα μαοκχςικά, ακαςάλληλη υοήρη ςξσ διαδικςύξσ, κλπ. Δίμαι έμα πξλύ εσούςεοξ
ζήςημα δεμέμξ με ςημ έμτσςη ασςξπεπξίθηρη.
Τώοα πξσ έυξσμε καθξοίρει ςα όοια, απ ποξυχοήρξσμε ρε ρσγκεκοιμέμεπ ρςοαςηγικέπ για μα
βξηθήρξσμε ςα παιδιά μα αρυξληθξύμ με ξοιρμέμα κξιμά θέμαςα ςξσ Διαδικςύξσ.

SEXTING
Ζ ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ ετήβχμ πξσ διαθέςξσμ κιμηςά
ςηλέτχμα και η ηλικία καςά ςημ ξπξία απξκςξύμ ςηλέτχμα
ατξοά όλξ και μεόςεοξσπ. Ασςή η ςεοάρςια αμάπςσνη έυει ρςξ
επίκεμςοξ ςημ επιλξγή γοαπςώμ μημσμάςχμ χπ μξοτή
επικξιμχμίαπ για ςξσπ ετήβξσπ. Σσμδσάρςε ασςό με ςημ
επέκςαρη ςηπ υοήρηπ και ςημ ετηβική ξομξμική αμάπςσνη, κι
έςρι μια ςέλεια καςαιγίδα η ξπξία ξμξμάζεςαι sexting αμαδύεςαι.
Τι είναι το φαινόμενο sexting; Ασςόπ είμαι έμαπ αμεπίρημξπ όοξπ
για ςημ απξρςξλή γσμμώμ ή ρυεδόμ γσμμώμ εικόμχμ μέρχ γοαπςώμ μημσμάςχμ. Δίμαι μια παοάμξμη
δοαρςηοιόςηςα όςαμ ποόκειςαι για παιδιά κάςχ ςχμ δεκαξκςώ εςώμ. Ωρςόρξ, ασςή η ανιόπξιμη ποάνη
σπξβαθμίζεςαι έρςχ αμ κάπξιξι έτηβξι ρσμήθχπ πιάμξμςαι.
Οι ρςαςιρςικέπ ρςημ Αμεοική δείυμξσμ όςι έμαπ ρςα ένι ετήβξσπ έυξσμ λάβει μήμσμα sext και 4% έυξσμ
ρςείλει ξι ίδιξι ςα μημύμαςα. Ηεχοείςαι όςι ξ αοιθμόπ είμαι αοκεςά μεγαλύςεοξπ, δεδξμέμξσ όςι ξι
έτηβξι δεμ είμαι ποόθσμξι μα απαμςήρξσμ ρε ασςή ςημ εοώςηρη με ειλικοίμεια. Πιξ αμηρσυηςικό είμαι
όςι η πλειξφητία ςχμ μαθηςώμ θεχοξύμ όςι ςξ sexting "δεμ είμαι μεγάλη σπόθερη".
Γιαςί ξι έτηβξι μα ρςείλξσμ όμχπ ακαςάλληλεπ τχςξγοατίεπ ςξσ εασςξύ ςξσπ; Τοία ρεμάοια είμαι
υαοακςηοιρςικά:
 Οι μεόςεοξι έτηβξι έυξσμ ςημ ςάρη μα ρςέλμξσμ μημύμαςα sext αμςί ςηπ ποαγμαςικήπ τσρικήπ
επατήπ. Ασςό μπξοεί μα ρσμβεί, ακόμα και ρςξ γσμμάριξ.
 Κάπξιξι μαθηςέπ επιλέγξσμ μα ρςείλξσμ ασςά ςα μημύμαςα για μα ελέγνξσμ ςημ καςάρςαρη ποιμ
ςημ έμαονη μιαπ πιξ ρξβαοήπ ρυέρηπ.
 Τέλξπ, κάπξιξι μαθηςέπ επιλέγξσμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε ασςή ςη ρσμπεοιτξοά χπ μέοξπ ςηπ
οξμαμςικήπ αλληλεπίδοαρηπ.

Σι μπξοξύμ μα κάμξσμ ξι εκπαιδεσςικξί;
 Να γμωοίζεςε όςι ςξ sexting είμαι διαδεδξμέμξ ρςα Γσμμάρια και ρςα Λύκεια. Να είρςε
ποξρεκςικξί όρξμ ατξοά ρςιπ ρσζηςήρειπ μαθηςώμ πξσ θα μπξοξύραμ μα αματέοξσμ
ακαςάλληλα κείμεμα και μα είρςε ποξεςξιμαρμέμξι. Εηςήρςε από ςξμ Διεσθσμςή ραπ πξια είμαι η
πξλιςική ςξσ ρυξλείξσ (ετόρξμ σπάουει), αμ μάθεςε για μια sexting καςάρςαρη.
 Να ποξειδξπξιείςε ςξσπ μαθηςέπ ραπ για ακξύριξ ακοξαςήοιξ. Όςαμ οχςξύμςαι ξι μαθηςέπ για
ςξ sexting, μιλξύμ για έμα ρεμάοιξ πξσ ρσμβαίμει ναμά και ναμά. Έμαπ μαθηςήπ πείθεςαι για μα
ρςείλει μια ακαςάλληλη εικόμα ςξσ εασςξύ ςξσ / ςηπ ρε έμα αγόοι / κξπέλα. Έυξσμ έμαμ κασγά
ή υχοιρμό και γίμεςαι απξρςξλή ςηπ εικόμαπ ρε όλξσπ ρςξ ρυξλείξ. Ασςό είμαι απξλύςχπ
καςαρςοξτικό για έμαμ έτηβξ και ξι μαθηςέπ ραπ είμαι πξλύ πιθαμό μα γμχοίζξσμ κάπξιξμ πξσ
ςξσ έυει ρσμβεί κάςι παοόμξιξ. Πείςε ρςξσπ μαθηςέπ ραπ, «Αμ ποόκειςαι μα ρςείλεςε μια
αμάομξρςη τχςξγοατία ραπ, είμαι ραμ μα ςη ρςέλμεςε ρε ξλόκληοξ ςξ ρυξλείξ."
 Διδάνςε ρςξσπ μαθηςέπ πωπ ςα μημύμαςα λειςξσογξύμ. Δίςε ςξ πιρςεύεςε είςε όυι, αοκεςξί
πιρςεύξσμ όςι ςα κείμεμα πεςάμε μαγικά μέρχ ςξσ αέοα από ςηλέτχμξ ρε ςηλέτχμξ. Δεμ
πεςάμε όμχπ! Οι μαθηςέπ ποέπει μα γμχοίζξσμ όςι ςα μημύμαςα πεομξύμ από έμα σπξλξγιρςικό
ρύρςημα, όπξσ όλεπ ξι πληοξτξοίεπ απξθηκεύξμςαι μόμιμα. Μπξοείςε μα ςξ απξδείνεςε με έμα
τχςξαμςιγοατικό (ή ποξρπξιξύμεμξι όςι έμα κξσςί είμαι έμα μηυάμημα αμςιγοάτχμ). Έυεςε έμα
μαθηςή από ςη μία και έμαμ άλλξ μαθηςή, από ςημ άλλη. Δώρςε ςξσπ υαοςί και ρςσλό. Πείςε
ςξσπ μα γοάφξσμ έμα μήμσμα ρςξ υαοςί για ςξ άλλξ ποόρχπξ. Ατξύ γοάφξσμ ςξ μήμσμα,
ποέπει μα ςξ δώρξσμ ρε εράπ ποώςα. Μπξοείςε μα ςξ αμςιγοάφεςε (ή ποξρπξιξύμεμξι όςι ςξ
αμςιγοάτεςε ... απλά βεβαιχθείςε όςι έυεςε κοαςήρει έμα κξμμάςι υαοςί για ςημ ύπαονη κάθε
μημύμαςξπ) και μα ςξ παοαδώρεςε ιδιξυείοχπ ρςξμ άλλξ μαθηςή. Λέςε, "Δσυαοιρςώ, θα
αμςιγοάφξσμε ακοιβώπ ασςό ςξ μήμσμα, θα ςξ κοαςήρξσμε για πάμςα και θα ςξ παοαδώρξσμε
και ρςξμ παοαλήπςη." Σςη ρσμέυεια, ζηςήρςε από ςξσπ μαθηςέπ ραπ μα "διαγοάφξσμ" έμα
μήμσμα με ςξ μα οίνξσμ ςξ υαοςί μακοιά. Έυεςε απξδείνει όςι ρςημ καςξυή ραπ σπάουξσμ ακόμη
ςα μόμιμα αμςίςσπα!
Υπάουξσμ εταομξγέπ κιμηςώμ ςηλετώμχμ πξσ επιςοέπξσμ
ρςξσπ ρσμδοξμηςέπ μα ρςείλξσμ κείμεμξ εκςόπ ςξσ
καμξμικξύ δικςύξσ κιμηςήπ ςηλετχμίαπ SMS, επξμέμχπ
ενξικξμξμξύμ ένξδα γοαπςώμ μημσμάςχμ. Ζ ιδέα είμαι η
ίδια, δηλ. εκςόπ ςξσ όςι είμαι δσμαςή η αμςιγοατή και
απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ ραπ ρςξσπ διακξμιρςέπ ςηπ
εςαιοείαπ κιμηςήπ ςηλετχμίαπ, ασςά απξθηκεύξμςαι και
ρςημ εςαιοεία ςξσ διακξμιρςή ςηπ εταομξγήπ.
 Διδάνςε ρςξσπ μαθηςέπ για ςημ ποξρβαριμόςηςα
και ςη μξμιμόςηςα ςηπ εικόμαπ. Οι άμθοχπξι
ποαγμαςικά δεμ θέλξσμ μα ακξύρξσμ ασςό: ό, ςι
κάμξσμε φητιακά απξθηκεύεςαι για πάμςα ρε μια
βάρη δεδξμέμχμ και είμαι πξλύ πιθαμό μα
σπάουξσμ ετεδοικά αμςίγοατα ρε διάτξοεπ ςξπξθερίεπ ρε όλξ ςξμ κόρμξ. Οι μαθηςέπ θεχοξύμ
όςι ασςό είμαι βαοεςό μέυοι μα ςξσπ ενηγήρξσμε όςι ποαγμαςικξί άμθοχπξι διαυειοίζξμςαι ασςέπ
ςιπ βάρειπ δεδξμέμχμ και ςιπ πληοξτξοίεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ εικόμχμ, ξι ξπξίεπ









επίρηπ μπξοξύμ μα ποξρπελαρςξύμ. Έςρι, η εικόμα πξσ απξρςέλλεςαι ρςξμ άλλξ μαθηςή είμαι
πξλύ πιθαμόμ μα ςη βλέπει έμαπ διαυειοιρςήπ ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ ρε κάπξιξ άλλξ μέοξπ ςξσ
κόρμξσ.
Μιλήρςε με ςξσπ μαθηςέπ για ςξσπ μόμξσπ (π.υ. Π.Δ. 283/1985 ςξσ Δλλημικξύ Πξιμικξύ
Κώδικα). Οι μαθηςέπ ρσυμά ρξκάοξμςαι όςαμ αμακαλύπςξσμ όςι μπξοξύμ μα επιρημαμθξύμ ξι
δοάρςεπ ρενξσαλικώμ αδικημάςχμ με ςημ απξρςξλή αμάομξρςηπ τχςξγοατίαπ ςξσ εασςξύ
ςξσπ. Δπίρηπ, η Υπηοερία Δίχνηπ Ζλεκςοξμικξύ Δγκλήμαςξπ, χπ τξοέαπ επιβξλήπ ςξσ μόμξσ,
μπξοεί μα κληςεύρει ςα δεδξμέμα και μα απξκςήρει ποόρβαρη ρε όλα ςα κείμεμα και ςιπ εικόμεπ
εμόπ δοάρςη.
σζηςήρςε εμαλλακςικέπ λύρειπ με ςξσπ μαθηςέπ ραπ. Κάμςε ρσζηςήρειπ και παιυμίδια οόλχμ
με ςξσπ μαθηςέπ ρυεςικά με ςξ ςι μα πξσμ όςαμ ςξσπ ζηςείςαι μια αμάομξρςη τχςξγοατία
ςξσπ. Έυξμςαπ μια ρςαθεοά έςξιμη απάμςηρη όπχπ, "Έυχ πξλύ μεγάλξ ρεβαρμό για ςξμ εασςό
μξσ για μα ςξ κάμχ ασςό και αμ έυεςε ρεβαρμό για μέμα, δεμ θα ςξ ζηςήρεςε και πάλι," μπξοεί
μα είμαι ζχςικήπ ρημαρίαπ για μα μημ πιέζξμςαι ρε μία αμάλξγη καςάρςαρη.
Να εμθαοούμεςε ςξσπ γξμείπ μα είμαι ποξληπςικξί. Οι γξμείπ μιώθξσμ ρσμήθχπ πξλύ άβξλα με
ςξ θέμα sexting και επιθσμξύμ μα ςξ παοαβλέπξσμ. Μιλήρςε με ςξσπ γξμείπ ρε ρυξλικέπ
εκδηλώρειπ και μα ςξσπ εμθαοούμεςε μα πξσμ ρςα παιδιά ςξσπ όςι ασςό ςξ είδξπ ρσμπεοιτξοάπ
δεμ είμαι απξδεκςό. Σίγξσοα, κάπξιξι μαθηςέπ θα αγμξξύμ ςξσπ γξμείπ ςξσπ ή ακόμη και μα
εμαμςιώμξμςαι, χρςόρξ, πξλλξί έυξσμ αμάγκη για καμόμεπ εμςόπ ξικξγεμειακξύ
πλαιρίξσ. Σςαςιρςικά ρςξιυεία για έτηβξσπ δείυμξσμ όςι όςαμ ςξσπ έυει ειπχθεί κας' επαμάληφη,
από ςξσπ γξμείπ ςξσπ, όςι ςα μαοκχςικά είμαι αμώτελα, η υοήρη μαοκχςικώμ καςέυει έμα πξλύ
υαμηλό πξρξρςό. Τξ ίδιξ μπξοεί μα ιρυύει και για ςξ sexting.
Αμαπςύνςε έμα ρυξλείξ αμξικςό ρςημ εκρςοαςεία εσαιρθηςξπξίηρηπ ςξσ κξιμξύ. Για
παοάδειγμα, δημιξσογήρςε μια εκρςοαςεία «Αμ δεμ θα ςξ ρςέλμαςε ρςη γιαγιά, μα μημ ςξ
ρςείλεςε πξσθεμά". Δμπλένςε ςξμ ρσμάδελτξ Πληοξτξοικήπ ή Αιρθηςικήπ Αγχγήπ για μα
δημιξσογήρξσμ ρυεςικέπ ατίρεπ. Δημιξσογήρςε μία εικόμα ατίραπ με μία πξλύ ρξκαοιρμέμη
γιαγιά μα κξιςάζει ςξ ςηλέτχμό ςηπ!

ΑΚΑΣΆΛΛΗΛΟ ΤΛΙΚΌ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Όλξι γμχοίζξσμε όςι αςσυώπ ςξ ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ
είμαι διαδεδξμέμξ ρςξ Διαδίκςσξ. Ωπ καθηγηςέπ ρε
ςευμξλξγικά
πλξύρια
μαθηριακά
πεοιβάλλξμςα,
ξι
εμταμίρειπ ασςξύ ςξσ είδξσπ πεοιευξμέμξσ είμαι πιθαμό μα
εμταμιρςξύμ ακόμη και με τιλςοάοιρμα. Ασςό μπξοεί μα
είμαι ςσυαίξ ή ρκόπιμξ, αλλά ξ ρχρςόπ ρυεδιαρμόπ μπξοεί
μα ραπ βξηθήρει μα είρςε έςξιμξι μα υειοιρςείςε ςημ
καςάρςαρη.
Σι μπξοξύμ μα κάμξσμ ξι εκπαιδεσςικξί;
 Να εμθαοούμεςε ςημ εμδεδειγμέμη υοήρη. Δίμαι εύκξλξ μα επικεμςοώμερςε ρςιπ αομηςικέπ
πςσυέπ ςηπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςύξσ, αλλά θα έυεςε καλύςεοα απξςελέρμαςα αμ επικεμςοχθείςε
ρςα θεςικά με ςημ εμθάοοσμρη ςηπ καςάλληληπ υοήρηπ. Δάμ καςαρςήρεςε ρατέπ ρςξσπ μαθηςέπ
ραπ ςι είμαι και δεμ είμαι απξδεκςό, όλξι θα είμαι ρςημ ίδια φητιακή ρελίδα.

 Να διδάνεςε ρςξσπ μαθηςέπ ςι μα κάμξσμ, αμ καςά λάθξπ πλξηγηθξύμ ρε ακαςάλληλξ
πεοιευόμεμξ. Τξ Παμελλήμιξ Συξλικό Δίκςσξ έυει τίλςοα για ςημ ποξρςαρία ςχμ μαθηςώμ από
ςξ ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ. Ωρςόρξ, ασςά ςα τίλςοα δεμ είμαι 100% απξςελερμαςικά. Διδάνςε
ςξσπ μαθηςέπ αμ έυξσμ ποόρβαρη καςά λάθξπ ρε κάςι αμάομξρςξ, μα κλείρξσμ ςξμ σπξλξγιρςή
ςξσπ και μα ςξ πξσμ ρςξμ καθηγηςή ςξσπ. Ωπ καθηγηςέπ, μημ αμςιδοάςε σπεοβξλικά. Δνηγήρςε
όςι είμαι λσπηοό ςξ γεγξμόπ όςι ασςόπ ξ ςύπξπ πεοιευξμέμξσ σπάουει και μα ποξυχοήρεςε.
 Να είρςε εμήμεοξι για ςιπ διαδικαρίεπ ςξσ ρυξλείξσ ρε πεοίπςωρη ρκόπιμηπ ποόρβαρηπ ρε
ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ. Βεβαιχθείςε όςι ερείπ και ξι μαθηςέπ ραπ γμχοίζξσμ ςιπ πξλιςικέπ
απξδεκςήπ υοήρηπ (πξλύ ρύμςξμα κξμςά ραπ) και ςιπ ρσμέπειεπ για ςημ απαοάδεκςη
ρσμπεοιτξοά. Δάμ έμαπ μαθηςήπ επιλέγει μα αγμξεί ασςέπ ςιπ πξλιςικέπ ποόρβαρηπ ρε
ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ, μημ αμςιδοάςε έμςξμα και μα είρςε έςξιμξι μα εταομόρεςε ςημ
πξλιςική επακοιβώπ.
 Δμημεοώρςε ςξσπ μαθηςέπ πωπ ςα δεδξμέμα απξθηκεύξμςαι, όςαμ ρεοτάοεςε ρςξ
διαδίκςσξ. Πξλλξί μαθηςέπ πιρςεύξσμ όςι ςξ ιρςξοικό αμαζήςηρηπ απξθηκεύεςαι μόμξ ρςξμ
σπξλξγιρςή πξσ υοηριμξπξιξύμ. Δάμ διαγοάφεςε ςξ ιρςξοικό πεοιήγηρηπ, ξι πληοξτξοίεπ θα
έυξσμ τύγει. Σςημ ποαγμαςικόςηςα, ό, ςι κάμξσμε ρςξ διαδίκςσξ, κάθε αμαζήςηρη, κάθε εικόμα
πξσ βλέπξσμε, παοακξλξσθείςαι και απξθηκεύεςαι για πάμςα ρε διακξμιρςέπ αμά ςξμ κόρμξ.
Δεμ μπξοεί πξςέ μα διαγοατεί και θα μπξοξύρε μα σπάουει πάμςα ποόρβαρη. Οι μαθηςέπ δεμ
υοειάζεςαι μα τξβξύμςαι για ςξ γεγξμόπ ασςό, χρςόρξ, θα ποέπει μα ςξ γμχοίζξσμ.
 Βάλςε ςξσπ γξμείπ ρςξ παιυμίδι. Ζ σπεύθσμη υοήρη ςξσ διαδικςύξσ δεμ είμαι μόμξ για ςξ
ρυξλικό χοάοιξ και ςιπ καθημεοιμέπ. Οι γξμείπ και ξι κηδεμόμεπ ποέπει μα αμαλάβξσμ ςημ
εσθύμη για μα μιλάμε για ασςέπ ςιπ ποξκλήρειπ επίρηπ, ρςξ ρπίςι. Δπικξιμχμήρςε με ςξσπ γξμείπ
ρε εκδηλώρειπ και μέρα από ςα εμημεοχςικά δελςία ςξσ ρυξλείξσ. Δμθαοούμεςέ ςξσπ μα θέςξσμ
ρατείπ ποξρδξκίεπ για ςημ καςάλληλη υοήρη ςξσ Διαδικςύξσ από ςα παιδιά ςξσπ. Οι γξμείπ
έυξσμ δαπαμήρει πξλλή εμέογεια ρςη διδαρκαλία ςχμ παιδιώμ ςξσπ για μα «κάμξσμ ςξ ρχρςό»
για μα είμαι ειλικοιμή, με ρεβαρμό και εσγεμικά. Δμθαοούμεςε ςξσπ γξμείπ μα επεκςείμξσμ ασςέπ
ςιπ ανίεπ ςχμ παιδιώμ ςξσπ και ρςξμ φητιακό κόρμξ.

ΤΜΠΈΡΑΜΑ
Δεμ σπάουει καμία αμτιβξλία όςι ατεμόπ ςξ sexting (Σκύλλα), ατεςέοξσ ςξ ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ
ρςξ Διαδίκςσξ (Χάοσβδη) είμαι δσράοερςα θέμαςα, ςόρξ για εμάπ όρξ και για ςξσπ μαθηςέπ
μαπ. Δμςξύςξιπ, η αμάπςσνη εμόπ ρυεδίξσ για ςημ αμςιμεςώπιρη
ασςώμ ςχμ φητιακώμ Σσμπληγάδχμ θα παοέυει ςα καςάλληλα
ετόδια και εογαλεία ρςξσπ μαθηςέπ για μα πεοιηγηθξύμ ρε ασςά
ςα δύρκξλα θέμαςα.
Eπιμέλεια σλικξύ και ποξραομξγή ρςα ελλημικά
Για ςημ Αρτάλεια ρςξ Διαδίκςσξ http://internet-safety.sch.gr
Δικόμεπ και ποχςόςσπξ κείμεμξ:
The Teacher’s Guide To Keeping Students Safe Online

