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Η χρησιμότητα του ∆ιαδικτύου είναι αδιαμφισβήτητη για τον πολίτη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και οι υπηρεσίες που προσφέρει το 
καθιστούν πολύτιμο εργαλείο της μαθησιακής 
διαδικασίας. Ωστόσο, η σωστή και ασφαλής αξιοποίησή 
του από τους μαθητές απαιτεί την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η φύση του ∆ιαδικτύου δεν 
εγγυάται ασφάλεια για τον ανήλικο χρήστη, καθώς οι 
δημοσιευμένες πληροφορίες δεν χαρακτηρίζονται πάντα 
από καταλληλότητα και εγκυρότητα, ενώ οι ταυτότητες 
και οι σκοποί των συντακτών δεν είναι πάντα εμφανείς.  

 
∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 Προπαγάνδα επικίνδυνων ιδεών (ρατσισμού, φανατισμού και βίας) 
 Προώθηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών 
 Προβολή και παρακίνηση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια 
 Έκθεση σε πορνογραφικό περιεχόμενο 
 Κυκλώματα παιδεραστίας 
 Οικονομική εκμετάλλευση από αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων (αριθμών καρτών 
κλπ.) 

 
Για την προστασία από τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου είναι απαραίτητη η ενεργητική και 
κριτική στάση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  
Για την ασφάλεια των μαθητών μέσα από το σχολικό εργαστήριο, το Πανελλήνιο Σχολικό 
∆ίκτυο (ΠΣ∆ – www.sch.gr), παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό. Οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση που συναντήσουν κάποια σελίδα με ακατάλληλο 
περιεχόμενο μπορούν να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή (cachemaster@sch.gr) και να 
ζητήσουν την απαγόρευσή της.  
Αν εντοπίσουν σελίδα που ανήκει στην κατηγορία του παράνομου περιεχομένου, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την Ελληνική Γραμμή Αναφοράς Παράνομου Περιεχομένου στο Internet 
(www.safeline.gr). 
 

Μάθετε περισσότερα: 
   1) Για το σχολικό δίκτυο:    http://www.sch.gr  
   2) Για την ασφάλεια στο διαδίκτυο:  http://internet-safety.sch.gr

http://www.sch.gr/
mailto:cachemaster@sch.gr
http://www.safeline.gr/
http://www.sch.gr/safe
http://blogs.sch.gr/internet-safety


Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr) θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφαλή 
παρουσία των μαθητών σας στο ∆ιαδίκτυο κατέγραψε μια σειρά από συμβουλές και 
προτάσεις. Συγκεκριμένα: 

• Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι ενημερωμένοι για τις δυνατότητες του 
∆ιαδικτύου αλλά και για τους κινδύνους που υπάρχουν. Να είναι ενημερωμένοι τι 
κάνουν οι μαθητές τους στο ∆ιαδίκτυο και με τι σκοπό το χρησιμοποιούν. 

• Οι εκπαιδευτικοί με τις ενέργειες και το παράδειγμά τους μπορούν να προωθήσουν 
στην πράξη τις πρακτικές καλής χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

• Πρακτικά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:  
o Να κάνουν μια συζήτηση με τους μαθητές στην τάξη για το ∆ιαδίκτυο και να 

καταλήγουν στη διαμόρφωση μίας συμφωνίας για τη 
χρήση του στο σχολείο. 

o Να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα με 
προτεινόμενες σελίδες που θα αναδεικνύει τις 
ανθρώπινες αξίες και θα προάγει το γνωστικό και 
πνευματικό επίπεδο των μαθητών τους. 

o Να διδάσκουν τους μαθητές τους να μην δίνουν 
ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες στο 
∆ιαδίκτυο. 

o Να ελέγχουν τα «Αγαπημένα» (bookmarks) και το 
«Ιστορικό» (history) του προγράμματος πλοήγησης 
στο ∆ιαδίκτυο (browser) για να δουν ποιες σελίδες επισκέπτονται οι μαθητές 
τους. 

o Αν εντοπίζουν σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο που περνάνε από τα 
φίλτρα του ΠΣ∆ να ενημερώνουν τον διαχειριστή στη διεύθυνση 
cachemaster@sch.gr. 

• Συνιστούμε να δίνετε ιδιαίτερη μέριμνα στην απεικόνιση μαθητών/τριών σας στις 
σχολικές ιστοσελίδες. Εφόσον υπάρχουν φωτογραφίες τους, θα πρέπει να είναι 
χαμηλής ανάλυσης, τραβηγμένες από μακριά ή με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιστοιχίζεται φωτογραφία μαθητή με τα 
προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τάξη, κλπ). 

• Αναγνωρίζουμε στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να επιβλέπουν το περιεχόμενο 
του ∆ιαδικτύου που προσπελαύνουν οι μαθητές τους και να επιλέγουν αυτό που 
θεωρούν σωστό ή τουλάχιστον να προβαίνουν σε σχετικές συστάσεις. 

• Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συστρατευτούν στην καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για θέματα ασφαλούς ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση:  
internet-safety@sch.gr 

http://www.sch.gr/
mailto:cachemaster@sch.gr

