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ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ:

• ΗΓΑΛΑ ΒΗΚΔΝΣΗΟ

• ΥΑΛΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

• ΗΓΑΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

• ΜΔΓΑΛΟΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΑΛΔΡΗΟ

• ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΗΑ

• ΚΟΛΤΓΑ ΑΝΣΩΝΗΑ

• ΓΑΒΑΛΑ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ

• ΚΟΛΤΓΑ ΑΝΝΑ

• ΡΗΝΑΚΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

• ΝΗΚΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ



• Μελ απνηξέπεηε ηα παηδηά ζαο από ην δηαδίθηπν, αιιά 
ελεκεξώζηε ηα γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη.

• Πξέπεη λα επηιέγεηε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 
ζπδεηήζεηε κε ηα παηδηά ε νπνία πξέπεη λα είλαη πξηλ ην 
ζεξθάξηζκά ηνπο ζην δηαδίθηπν.

• Πξέπεη νη δπν γνλείο λα έρεηε θνηλή ζηάζε ζηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα βάδεηε ινγηθνύο 
θαλόλεο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.

• Δλεκεξώζηε ηα παηδηά γηα ην ηί επηηξέπεηαη θαη ηί 
απαγνξεύεηαη ζην δηαδίθηπν, γηα π.ρ. δελ κπνξνύλ λα 
αληηγξάθνπλ ή λα εγθαηαζηήζνπλ θάηη από ην δηαδίθηπν 
ρσξίο ηελ έγθξηζή ζαο.

• Οθείιεηε λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάζε ελδερόκελε 
αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ παηδηώλ ζαο, πξνβάιινληαο ηα 
θαηάιιεια επηρεηξήκαηα.



• Δλεκεξώζηε ηα παηδηά ζαο όηη δελ κπνξνύλ λα πξνβνύλ 
ζε ελέξγεηεο πνπ θνζηίδνπλ ρξήκαηα ρσξίο λα είζηε 
πξώηα ελεκεξσκέλνη.

• Δπηζεκάλεηε όηη δελ πξέπεη λα απνθαιύπηνπλ 
πξνζσπηθά δεδνκέλα , νύηε λα κνηξάδνληαη ηνπο 
θσδηθνύο ηνπο κε άιινπο, θπξίσο κε αγλώζηνπο.

• πκβνπιέςηε ηα λα κελ κηιάλε κε αγλώζηνπο, νύηε λα 
ζηέιλνπλ θσηνγξαθίεο, νύηε λα δέρνληαη λα 
ζπλαληεζνύλ κε άηνκα πνπ γλώξηζαλ κέζσ δηαδηθηύνπ.

• Εεηήζηε ηνπο λα απεπζύλνληαη ζε ζαο αλ θάηη δνπλ ή 
δηαβάζνπλ ζην δηαδίθηπν θαη ηνπο θάλεη λα αηζζαλζνύλ 
άβνια, π.ρ. έλα πξνζβιεηηθό κήλπκα, ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία κε θάπνηνλ.



• Πείζηε ηνπο όηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηαθόπηνπλ 
ακέζσο ηελ επηθνηλσλία κε άηνκα πνπ δεηάλε 
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ή θάλνπλ ζπδεηήζεηο κε 
ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα.

• Δπηκείλεηε ώζηε λα κελ δίλνπλ πνηέ ηε δηεύζπλζε, ηνλ 
αξηζκό ηειεθώλνπ, ή άιιεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.

• Πείηε ηνπο πσο δελ ζα πξέπεη λα ζπλαληνύλ 
δηαδηθηπαθνύο θίινπο θαηά πξόζσπν θαη εμεγήζηε όηη νη 
δηαδηθηπαθνί θίινη κπνξεί λα κελ είλαη απηό πνπ 
ηζρπξίδνληαη όηη είλαη , αιιά πξόζεζή ηνπο είλαη ε 
εθκεηάιιεπζε θαη ε εμαπάηεζε.



• Πξνζηαηέςηε ηα από θάζε αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία, 
πείηε ηνπο λα κελ δίλνπλ ηε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 
ηνπο ηαρπδξνκείνπ, λα κελ απαληνύλ ζε αλεπηζύκεηε 
αιιεινγξαθία θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θίιηξα 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.

• Πιεξνθνξήζηε ηα πσο ό,ηη δηαβάδνπλ θαη βιέπνπλ ζην 
δηαδίθηπν δελ είλαη πάληα αιήζεηα. Πνιιέο πιεξνθνξίεο 
δελ είλαη έγθπξεο, αιιά πξέπεη λα ηα ελζαξξύλεηε λα 
ζαο ξσηνύλ αλ έρνπλ ακθηβνιίεο.

• Μάζεηέ ηα λα κελ απαληνύλ πνηέ ζε πξόζηπρα ή 
δειεαζηηθά κελύκαηα.

• Μάζεηέ ηα λα εκπηζηεύνληαη ην έλζηηθηό ηνπο, λα ζαο 
πιεξνθνξήζνπλ κε ό,ηη άβνιν κήλπκα απαληνύλ ζην 
δηαδίθηπν.



• Σνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζε θνηλόρξεζην δσκάηην 
ώζηε λα επηβιέπεηε ηα παηδηά ζαο όηαλ αζρνινύληαη κε 
ην δηαδίθηπν θαη λα ειέγρεηε ην είδνο ρξήζεο.

• Κξίλεηαη αλαγθαίν θάζε γνληόο λα πιεζηάζεη ην παηδί ηνπ 
ζηνλ ηερλνινγηθό ηνκέα, λα ηνπ δηδάμεη όζα γλσξίδεη θαη 
λα ελζαξξύλεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο σθέιηκεο δξαζηεξηόηεηεο.

• Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά λα κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 
ζην δηαδίθηπν καδί ζαο. Μάζεηε καδί ηνπο ην δηαδίθηπν. 
Απνιαύζηε ην δηαδίθηπν καδί κε ηα παηδηά ζαο. 

• πδεηήζηε καδί ηνπο γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην 
δηαδίθηπν θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο.

• Πξνζηαηέςηε ηα λα κελ αλνίγνπλ παξάζπξα 
δηαθεκίζεσλ.



• Δλζαξξύλεηέ ηα λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
εθηόο ηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν.

• Πξνηείλεηε ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ κε επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο.

• πλάςηε καδί ηνπο έλα ζπκβόιαην ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαλόλεο αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπο. Σν ζπκβόιαην απηό ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηε 
δηάξθεηα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ηζηνζειίδεο 
πνπ κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη. Θα πξέπεη ην 
ζπκβόιαην λα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ππνινγηζηή ζε 
εκθαλέο ζεκείν.

• Σνπνζεηήζηε όξηα δηαδηθηπαθνύ ρξόλνπ ελαζρόιεζεο κε 
ην δηαδίθηπν.

• Μηιήζηε καδί ηνπο γηα ην αθαηάιιειν πεξηερόκελν ηεο 
πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν θαη θαζνδεγήζηε ηα πξνο 
ζεηηθέο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο.



• Βεβαησζείηε όηη ζα ζαο δεηήζνπλ ηελ άδεηά ζαο πξνηνύ 
εθηειέζνπλ θάπνηα νηθνλνκηθή δηαδηθηπαθή ζπλαιιαγή.

• Δγθαηαζηήζηε ινγηζκηθά θηιηξαξίζκαηνο θαη 
απνθιεηζκνύ αθαηάιιεισλ ηζηνρώξσλ θαη επηβιαβώλ 
ηζηνζειίδσλ, όπσο ν Γνληθόο έιεγρνο ζηα windows vista  
ή ε ππεξεζία windows live family safety σο 
ζπκπιήξσκα ζηε γνληθή επνπηεία. Σα θίιηξα 
κπινθάξνπλ ηελ πξόζβαζε θαη πξνζπέιαζε ζε 
αλάξκνζηεο ζειίδεο απαγνξεπκέλνπ θαη βιαβεξνύ 
πεξηερνκέλνπ.

• Διέγμηε θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ηα εξγαιεία θηιηξαξίζκαηνο 
ελεξγνπνηνύληαη.



• Δάλ ηα παηδηά ζαο επηζθέπηνληαη δσκάηηα ζπλνκηιίαο, 
ρξεζηκνπνηνύλ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο άκεζσλ 
κελπκάησλ, δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ή άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ όλνκα ζύλδεζεο γηα ηελ 
αλαγλώξηζή ηνπο, βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα επηιέμεη ην 
όλνκα ηεο ζύλδεζεο θαη βεβαησζείηε όηη δελ ζα πεξηέρεη 
πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα.

• Διέγμηε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζην δηαδίθηπν 
ρξεζηκνπνηώληαο πξνεγκέλν ινγηζκηθό. Ο γνληθόο 
έιεγρνο ζα ζαο βνεζήζεη λα θηιηξάξεηε ην επηθίλδπλν 
πεξηερόκελν, λα θαηαγξάςεηε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ 
επηζθέπηνληαη ηα παηδηά θαη  ζα κάζεηε ηη θάλνπλ εθεί.



• πκβάιιεηε ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ζαο από 
αλαδπόκελα παξάζπξα κε πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν 
ρξεζηκνπνηώληαο ηε δπλαηόηεηα απνθιεηζκνύ ησλ 
αλαδπόκελσλ παξαζύξσλ πνπ ελζσκαηώλεη ν internet 
explorer.

• Μπνξείηε λα απνθιείζεηε ηα αλαδπόκελα παξάζπξα κε 
ηνλ windows defender  ν νπνίνο ζπλνδεύεη ηα windows 
vista  . Δάλ ρξεζηκνπνηείηε windows XP SPZ κπνξείηε 
λα θάλεηε δσξεάλ ιήςε ηνπ windows defender.

• Δλεκεξσζείηε από ηνλ πάξνρν πνπ ρξεζηκνπνηείηε είηε 
γηα ιύζεηο γνληθνύ ειέγρνπ (parental control) πνπ 
πξνζθέξεη.



• Δλεξγνπνηήζηε ηελ Αζθαιή Αλαδήηεζε θαη δηαηεξήζηε 
ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία θιεηδσκέλε.

• Διέγρεηε ηαθηηθά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη ηα 
παηδηά κέζσ ησλ «Αγαπεκέλσλ» θαη  ηνπ «Ηζηνξηθνύ» 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θπιινκεηξεηή (browser).

• Μάζεηε πνηα θαλάιηα ζπλνκηιίαο, πνηεο ηνπνζεζίεο web
θαη πνηεο νκάδεο κελπκάησλ επηζθέπηνληαη θαη κε 
πνηνπο ζπλνκηινύλ ζην δηαδίθηπν. Να ηα ελζαξξύλεηε λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ειεγρόκελα θαλάιηα ζπλνκηιίαο.

• Βεβαησζείηε όηη δελ επηζθέπηνληαη ηνπνζεζίεο κε 
πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν θαη δελ δεκνζηεύνπλ 
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη θσηνγξαθίεο.

• Φηηάμηε εζείο κηα ιίζηα κε ηζηνζειίδεο πνπ εζείο 
εγθξίλεηε.



• Δλεξγνπνηήζηε ην ινγαξηαζκό ησλ παηδηώλ ζε 
επηιεγκέλν παηρλίδη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 
ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθό ζαο e-mail.

• Γώζηε πξόζβαζε ζηα παηδηά ζαο κόλν ζε 
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα ζην Android.

• Ρπζκίζηε ηνλ γνληθό έιεγρν ζηα you tube κε θίιηξα 
απνθιεηζκνύ.

• Γηαρεηξηζηείηε ηα ζρόιηα.

• Δγθαηαζηήζηε έλα κεραληζκό αλαγλώξηζεο θιήζεσλ γηα 
λα βξίζθεηε ηελ πξνέιεπζή ηεο.

• Μπνξείηε λα δώζεηε ζηνλ εαπηό ζαο έλαλ ινγαξηαζκό 
Γηαρεηξηζηή κε πιήξε έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή θαη λα 
δώζεηε ζηα παηδηά ινγαξηαζκνύο ρξήζηε πεξηνξηζκέλσλ 
δηθαησκάησλ κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο.



• πζηξαηεπηείηε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ 
πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν θαηαγγέιινληαο ηζηνζειίδεο 
κε παξάλνκν πεξηερόκελν ζηελ ειιεληθή γξακκή 
Αλαθνξάο Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν 
(www.safeline.gr) ή ζηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 
(ISP) πνπ ρξεζηκνπνηείηε.

• Γώζηε ζηα παηδηά ζαο ην θαιό παξάδεηγκα, ν ρξόλνο 
πνπ δαπαλνύλ νη γνλείο ζην δηαδίθηπν , θαζώο θαη νη 
επηζθέςηκεο ηζηνζειίδεο είλαη θαιό λα έρνπλ ηα ίδηα 
πξόηππα αμίαο κε απηέο πνπ ζπζηήλεηε ζηα παηδηά ζαο.

• Γείμηε ηνπο πώο λα ζέβνληαη ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο 
ηνπ δηαδηθηύνπ θξνληίδνληαο λα θαηαλνήζνπλ πσο νη 
θαλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δελ αιιάδνπλ κόλν θαη 
κόλν επεηδή βξίζθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή.

http://www.safeline.gr/


• Δπηκείλεηε ώζηε λα ζέβνληαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ άιισλ 
ζην δηαδίθηπν, εμεγήζηε ηνπο όηη ε δεκηνπξγία 
παξάλνκσλ αληηγξάθσλ ηεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο 
άιισλ (κνπζηθή, βηληενπαηρλίδηα, θαη άιια 
πξνγξάκκαηα) ηζνδπλακεί κε ηελ θινπή από έλα 
θαηάζηεκα.

• Πιεξνθνξήζηε ηνπο λα κελ κεηακνξθώλνπλ 
πξνγξάκκαηα, κνπζηθά θνκκάηηα θαη αξρεία ρσξίο ηελ 
άδεηά ζαο. Δάλ κνηξάδνληαη αξρεία ή ιακβάλνπλ θείκελα 
ή εηθόλεο από ην web ίζσο απηό απνηειεί παξαβίαζε 
ησλ λόκσλ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη είλαη 
παξάλνκν νπόηε πξνβιέπνληαη θπξώζεηο.

• Μάζεηέ ηνπο λα θέξνληαη ζην δηαδίθηπν ππεύζπλα θαη 
εζηθά, λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα λα 
δηαδώζνπλ θήκεο ή λα παξελνριήζνπλ ή λα απεηιήζνπλ 
άιινπο.



• Αλ κε απηέο ηηο ελέξγεηεο νη γνλείο απνηύρνπλ πξέπεη λα 
ζθεθηνύλ λένπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο.

• ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ δελ 
ειέγρεηαη είλαη απαξαίηεην νη γνλείο λα απεπζπλζνύλ ζε 
εηδηθνύο ςπρηθήο πγείαο, εμεηδηθεπκέλνπο ζηνλ 
δηαδηθηπαθό εζηζκό. Πξέπεη ηόηε ν αλήιηθνο λα νδεγείηαη 
ζηελ ςπρνζεξαπεία ε νπνία ζα εληνπίζεη ηηο αηηίεο πνπ 
νδήγεζαλ ζηνλ εζηζκό θαη ζα πξνζπαζήζεη λα 
αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα. πρλά άηνκα πνπ εζίδνληαη 
ζην δηαδίθηπν έρνπλ πξόβιεκα επηθνηλσλίαο θαη πάλσ 
ζε απηό έλαο εηδηθόο πξέπεη λα δνπιέςεη.

• Μάζεηε ζην παηδί ζαο πσο ε δηαθνξά κεηαμύ θαινύ θαη 
θαθνύ είλαη ε ίδηα ζην δηαδίθηπν όπσο θαη ζηνλ 
πξαγκαηηθό θόζκν.



• Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ν 
ππνινγηζηήο δελ είλαη ειεθηξνληθή 
babysitter, νύηε ςεθηαθόο θεδεκόλαο ηνπ 
παηδηνύ.  Ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ  ςπρηθή 
θαη ζσκαηηθή πγεία δελ είλαη νύηε παηρλίδη, 
νύηε πξόθιεζε, αιιά επηθίλδπλε παγίδα.

Δπηκέιεηα: ΠΑΘΖ ΔΤΣΤΥΗΑ ΠΔ02


