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Περύληψη 

Σα κοινωνικά δίκτυα με τθ ραγδαία εξάπλωςι τουσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν, 
ζχουν μεταβάλει ριηικά τον τρόπο που επικοινωνοφμε, ςυνεργαηόμαςτε και διακζτουμε τθν 
πλθροφορία. Η δικτφωςθ αυτοφ του είδουσ προςφζρει νζεσ ευκαιρίεσ για προςωπικι 
ζκφραςθ και εξζλιξθ, ςυνεργαςία και ςυμμετοχι. Ειδικά ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, θ 
κοινωνικι δικτφωςθ τείνει να υπερκεράςει άλλεσ πιο παραδοςιακζσ εναςχολιςεισ τθσ 
κακθμερινότθτασ.  

Η ανεμπόδιςτθ χριςθ των ευρζωσ γνωςτϊν, δθμόςιων κοινωνικϊν δικτφων ζχει γίνει θ 
αφορμι για ζνα διάλογο που ζχει ξεκινιςει κζτοντασ ςθμαντικά ερωτιματα ςχετικά με τθ 
χρθςιμότθτά τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Μια προςπάκεια επιςκόπθςθσ των 
απόψεων που εκφράηονται και των πολιτικϊν που ακολουκοφνται, επιχειρείται ςτθ 
ςυνζχεια, με ςτόχο τθ διατφπωςθ μιασ πολιτικήσ ορθήσ χρήςησ των κοινωνικϊν δικτφων 
ςτα ελλθνικά ςχολεία.  

 

1. Ειςαγωγό 

ιμερα το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (www.sch.gr) διαςυνδζει περιςςότερεσ από 16.000 
ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Internet, εξυπθρετϊντασ μια κρίςιμθ μάηα χρθςτϊν αποτελοφμενθ 
από όλα τα μζρθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Σο γεγονόσ ότι το Internet προςφζρει 
τεράςτιο όγκο πλθροφορίασ, κάποια από τθν οποία είναι κατάλλθλθ για ςχολεία και 
μακθτζσ ενϊ κάποια άλλθ δεν είναι, είναι αδιαμφιςβιτθτο. 

τθν περίπτωςθ που μία εκπαιδευτικι μονάδα (πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ) ζχει πρόςβαςθ ςτο Internet, όλοι όςοι ςυνδζονται ςτο δίκτυο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μακθτϊν, μποροφν να ζρκουν ςε επαφι με υλικό και 
πλθροφορία που πολλζσ φορζσ δεν πλθροφν κανζνα κριτιριο ποιότθτασ και δεν ζχουν 
υποςτεί κανζνα ζλεγχο για το περιεχόμενό τουσ. υγκεκριμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ ςτισ 
οποίεσ επικεντρωνόμαςτε είναι αυτζσ που μποροφν να βλάψουν τθν ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ των παιδιϊν και ςυγκεκριμζνα αυτζσ που προωκοφν ι ενκαρρφνουν τθ 
βία, τα ναρκωτικά, τον ρατςιςμό, τθν πορνογραφία και ειδικά τθν παιδικι, τα τυχερά 
παιχνίδια, κλπ. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι κρίνονται επιβλαβείσ και είναι υποχρζωςθ του 
ςχολείου να προςτατζψει τουσ μακθτζσ του από τθν ζκκεςι τουσ ςε ακατάλλθλο 
περιεχόμενο. ιμερα, το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο αποκόπτει τθν πρόςβαςθ ςε 
ιςτοςελίδεσ των ανωτζρω κατθγοριϊν, μζςα από το δίκτυο υπολογιςτϊν του ςχολείου. 

Παράλλθλα όμωσ, ζχουν πλζον αναπτυχκεί πολλοί εναλλακτικοί δίαυλοι επικοινωνίασ και 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των χρθςτϊν του διαδικτφου. Οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ επιτρζπουν τθν εφκολθ δθμιουργία διαδικτυακισ παρουςίασ των χρθςτϊν τουσ, 
τθν κοινι χριςθ εφαρμογϊν, τθν ανταλλαγι μθνυμάτων, ςτιγμιαίων μθνυμάτων και 
αρχείων, κ.α. Γενικότερα, αποτελοφν ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον επικοινωνίασ και 
κοινωνικισ δικτφωςθσ, με πολλζσ εφαρμογζσ να προςτίκενται κακθμερινά. Παρζχουν ζτςι, 
ζνα χϊρο που οι ανιλικοι μακθτζσ μποροφν να ζρκουν πολφ εφκολα ςε επαφι με 
επιβλαβζσ υλικό αλλά και να ςυνάψουν ςχζςεισ με αγνϊςτουσ.  

Η εξάπλωςθ ςτθ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων είναι ραγδαία. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι 
οι ενεργοί χριςτεσ ςτο Facebook ζχουν ξεπεράςει τα 750 εκατομμφρια παγκοςμίωσ ενϊ για 
τθν Ελλάδα το νοφμερο πλθςιάηει τα 3,5 εκατομμφρια. Μελζτθ του Παρατθρθτθρίου για 
τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ το Μάιο του 2009 [1] δείχνει ότι το ζνα ςτα δφο παιδιά 
θλικίασ 8-15 ετϊν ζχει λογαριαςμό ςε μια από τισ δθμοφιλείσ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (όπωσ hi5, Facebook, MySpace, κ.τ.λ.). 

http://www.sch.gr/
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 Σα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνουν, χωρίσ να περιορίηονται, τα:  

 Απλά ιςτολόγια (Blogs), όπωσ είναι το Blogger  

 Χϊροι ςυηθτιςεων (discussion forums), όπωσ το netmums.com  

 Χϊροι ανταλλαγισ μθνυμάτων, όπωσ τα MSN, Skype κ.ά. 

 Χϊροι πολφπλευρθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ, όπωσ το Facebook, 
Twitter, κλπ. 

 

2. Εφαρμοςμϋνεσ πρακτικϋσ και πολιτικϋσ 

Όλα τα κοινωνικά δίκτυα ζχουν ςτο ςυμφωνθτικό χριςθσ τουσ οριςμζνεσ πολιτικζσ ορκισ 
χριςθσ. Π.χ. θ πολιτικι του Facebook αναφζρει μεταξφ άλλων: «Αν είςτε κάτω των 13 ετϊν, 
παρακαλοφμε να μθν επιχειριςετε να εγγραφείτε ςτο Facebook ι να παράςχετε 
οποιαδιποτε προςωπικά ςασ ςτοιχεία ςε εμάσ. Εάν μάκουμε ότι ζχουμε ςυλλζξει 
προςωπικζσ πλθροφορίεσ από παιδιά θλικίασ κάτω των 13, κα διαγράψουμε τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ το ςυντομότερο δυνατό. Αν πιςτεφετε ότι μπορεί να ζχουμε καμία 
πλθροφορία από ζνα παιδί θλικίασ κάτω των 13, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ" 
και «Συνιςτοφμε ςτουσ ανθλίκουσ 13 ετϊν και άνω να ηθτιςουν από τουσ γονείσ τουσ τθν 
άδεια πριν από τθν αποςτολι οποιαδιποτε πλθροφορίασ για τον εαυτό τουσ ςε 
οποιονδιποτε μζςω του Διαδικτφου και ενκαρρφνουμε τουσ γονείσ να διδάξουν τα παιδιά 
τουσ για αςφαλείσ πρακτικζσ χριςθσ του Διαδικτφου». 

ε αρκετζσ χϊρεσ, αλλά και ςτο Internet, εξελίςςεται μια δθμόςια ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με τθ 
χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων γενικότερα, αλλά και ςτα πλαίςια του ςχολείου ειδικότερα. 
ε ςχετικι ερϊτθςθ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου προσ τα άλλα 29 Κζντρα 
– μζλθ του Πανευρωπαϊκοφ Δικτφου Εκνικϊν Κζντρων Ενθμζρωςθσ Insafe, θ πλειονότθτα 
των χωρϊν αναφζρει ότι ςζβεται τουσ όρουσ χριςθσ και τθν θλικιακι κατθγοριοποίθςθ του 
εκάςτοτε ιςτοχϊρου μζςα ςτο ςχολείο. τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ ο ομοςπονδιακόσ νόμοσ 
CIPA1 ρυκμίηει τθν ζκκεςθ των ανθλίκων ςε επικίνδυνο υλικό μζςω του διαδικτφου. Βάςει 
του CIPA τα ςχολεία απαιτείται να κακορίςουν μια πολιτική αςφαλοφσ χρήςησ του 
διαδικτφου που ςυμπεριλαμβάνει μεταξφ άλλων: τθν παρενόχλθςθ ςτον κυβερνοχϊρο 
μζςω κοινωνικϊν δικτφων και τθν επιμόρφωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε 
ςχζςθ με τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλα άτομα ςτισ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 
και τουσ χϊρουσ ςυηθτιςεων. Απαιτεί επίςθσ να επιβλζπεται από το ςχολείο θ 
δραςτθριότθτα των μακθτϊν ςτο διαδίκτυο μζςα από το δίκτυο υπολογιςτϊν του ςχολείου. 

Παρ’ όλθ τθν εξάπλωςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςε όλο το θλικιακό φάςμα των μακθτϊν, 
τα περιςςότερα ςχολεία ςτθ ςχετικι ζρευνα τθσ NSBA το 2007 [3] τθροφν μια ςκεπτικιςτικι, 
αν όχι αρνθτικι, ςτάςθ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ τουσ μζςα από το ςχολείο. φμφωνα με τθ 
μελζτθ για τα ςχολεία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν: 

 92% των ςχολείων απαιτοφν τθν ενυπόγραφθ ςυμφωνία του γονζα ςε κάποιο είδοσ 
«κανόνων χριςθσ του διαδικτφου» με ειδικοφσ όρουσ για τα κοινωνικά δίκτυα,  

 84% των ςχολείων ζχουν κεςπίςει κανόνεσ που απαγορεφουν τθν θλεκτρονικι 
ςυηιτθςθ (online chatting) και τθν ςτιγμιαία ανταλλαγι μθνυμάτων (instant 
messaging),  

                                                             
1 http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html  

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
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 62% ζχουν κανόνεσ ενάντια ςτθν ςυμμετοχι ςε θλεκτρονικζσ ςυηθτιςεισ (forum) , 
αλλά και ςτθν αποςτολι και λιψθ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (e-mail) μζςα ςτο 
ςχολείο και τζλοσ  

 52% των ςχολείων απαγορεφουν εντελϊσ τθ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων. 

ε υπεράςπιςθ τθσ χριςθσ των κοινωνικϊν δικτφων ςτθν ίδια μελζτθ αναφζρεται ότι τελικά 
οι μακθτζσ, αλλά και οι γονείσ, φαίνεται να δθλϊνουν ςαφϊσ μικρότερο αρικμό 
δυςάρεςτων ςυμβάντων, όπωσ αυτό τθσ ςυνάντθςθσ με άγνωςτουσ που οι ανιλικοι 
γνωρίηουν μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. Παρατθρείται όπωσ αναφζρεται ςτθ μελζτθ, μια 
υπζρμετρθ αντίδραςθ ςτισ απαγορεφςεισ που τίκενται θ οποία δεν δικαιολογείται από τα 
πραγματικά δεδομζνα. ε αυτό μποροφμε να προςκζςουμε το δεδθλωμζνο ενδιαφζρον 
που δείχνουν οι γονείσ και οι μακθτζσ ςτθ χριςθ των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά και θ απαίτθςι τουσ τα παιδιά να μάκουν να χειρίηονται 
τζτοια περιβάλλοντα και να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που προκφπτουν. θμειϊνεται ότι και 
ςτθν Ελλάδα ζχουν ιδθ επιςθμανκεί μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ εκτροπϊν και 
εκμετάλλευςθσ ανθλίκων με τθν χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων. 

τθν πολιτεία Queensland ςτθν Αυςτραλία μζχρι το 2003 όλα τα ςχολεία χρθςιμοποιοφςαν 
το Ednet για τθν πρόςβαςθ τουσ ςτο διαδίκτυο, το οποίο φιλτράρει εκτόσ των άλλων και τα 
γνωςτά κοινωνικά δίκτυα όπωσ τα MySpace, Bebo, Tagged, Facebook, Flickr, YouTube, 
LiveJournal και Blogger. Η απόφαςθ ςτθρίχτθκε ςτθν άποψθ ότι τθν απόφαςθ για τθ χριςθ 
των κοινωνικϊν δικτφων από τουσ μακθτζσ πρζπει να τθν λαμβάνουν οι γονείσ και όχι το 
ςχολείο. Η άποψθ αυτι ωςτόςο κεωρικθκε από πολλοφσ προβλθματικι, κακϊσ μετά από 
ςχετικζσ ζρευνεσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των γονζων αντιμετωπίηει ςοβαρά 
προβλιματα κατανόθςθσ των νζων τεχνολογιϊν αλλά και των δυνατοτιτων τουσ [4][5]. Μια 
πρόςφατθ ζρευνα δείχνει ότι το 96% των γονζων πιςτεφει ότι θ χριςθ του διαδικτφου είναι 
επωφελισ για τα παιδιά τουσ και μόνο το 44% ανθςυχοφν για τθν αςφάλεια τουσ [6]. 
Παράλλθλα με τθν απαγόρευςθ, θ κυβζρνθςθ του Queensland ανάπτυξε μια εφαρμογι για 
τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που ενςωματϊνει πολλά ςθμαντικά 
χαρακτθριςτικά των κοινωνικϊν δικτφων. Πάνω από 100.000 μακθτζσ εγγράφτθκαν ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα μζχρι τον Ιανουάριο 2008, ενϊ τθ διαχείριςι τθσ ζχουν αναλάβει 
εκπαιδευτικοί αλλά και διαχειριςτζσ ςχολείων. θμειϊνεται ότι οι μακθτζσ δεν ζχουν 
δικαίωμα δθμιουργίασ του δικοφ τουσ χϊρου χωρίσ τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ ι του 
διαχειριςτι. Για τον λόγο αυτό θ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα ζχει δεχτεί αρκετι κριτικι 
ςχετικά με τθν αξία ενόσ αυςτθρά διαχειριηόμενου, ςε αντιδιαςτολι με ζνα αυτόνομο 
κοινωνικό δίκτυο ςτα πλαίςια του ςχολείου [7]. 

τθν Μεγάλθ Βρετανία θ ζρευνα Byron Review [8] μεταξφ άλλων αναφζρει ότι το 
μεγαλφτερο πρόβλθμα για τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςτθ χριςθ του 
διαδικτφου αλλά και των κοινωνικϊν δικτφων ειδικότερα, ζγκειται ςτο αποκαλοφμενο 
«ψθφιακό χάςμα γενεϊν». φμφωνα με τθ μελζτθ, το χάςμα αυτό κακιςτά τουσ γονείσ 
απολφτωσ ακατάλλθλουσ για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν και εφιβων ςε ςχζςθ με 
τουσ αναμφίβολουσ κινδφνουσ που υπάρχουν ςτθ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων. Η 
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα προτείνει μια «διαμοιραςμζνθ πολιτικι ευκφνθσ» που κα εμπλζκει 
όλουσ τουσ παράγοντεσ διαπαιδαγϊγθςθσ: οικογζνεια, ςχολείο, ιδιωτικόσ φορζασ κ.α. τθν 
πρόταςι τθσ προσ τθν κυβζρνθςθ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ προτείνει ζνα ςχζδιο με ζμφαςθ 
ςτθν ενθμζρωςθ των εφιβων για τουσ κινδφνουσ λόγω τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

ε ςχζςθ με τον εκπαιδευτικό, τα κοινωνικά δίκτυα μποροφν να παίξουν ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό για το 
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα που κρίνεται ωσ ζνα από τα πλζον μοναχικά ιδιαίτερα ςτθν 
Ελλάδα που μζχρι πρόςφατα δεν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ επικοινωνίασ. Πολλζσ 
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πολιτείεσ ςτισ ΗΠΑ ζχουν ιδθ ξεκινιςει πρωτοβουλίεσ για να δθμιουργιςουν κοινωνικά 
δίκτυα που κα ςυνδζςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ μεταξφ τουσ [9]. 

Σα ςτοιχεία που παρατζκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ αποδεικνφουν ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι του διαδικτφου επόμενθσ γενιάσ 
και θ χρθςιμότθτά τουσ είναι δεδομζνθ, εφόςον χρθςιμοποιοφνται ςωςτά. τα πλαίςια τθσ  
εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ ωςτόςο εκτόσ από οφζλθ ζχουν προκφψει πολλά ερωτθματικά 
ωσ προσ τθν αςφάλεια, αλλά και τθ χρθςτικότθτά τουσ. Η χριςθ που γίνεται ςτισ υπθρεςίεσ 
κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι, κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό, άςχετθ με τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. τθν Ελλάδα ειδικότερα δεν εντοπίςτθκε μετά από ςχετικι ζρευνα χριςθ των 
γνωςτϊν κοινωνικϊν δικτφων ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Αυτό ενιςχφεται 
και από τθ μικρι ςχετικά διείςδυςθ που ζχει θ χριςθ των υπολογιςτϊν ςτθ διδαςκαλία των 
μακθμάτων, πζραν τθσ πλθροφορικισ. 

Σα παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με τουσ κινδφνουσ που αναμφιςβιτθτα προκφπτουν από τθ 
χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων μποροφν να οδθγιςουν ςτθν απόφαςθ περιοριςμοφ τθσ 
χριςθσ τουσ ςτα πλαίςια του ςχολείου, ειδικά όταν υπάρχουν ιςοδφναμα εργαλεία για να 
τα υποκαταςτιςουν. Σο ερϊτθμα που τελικά τίκεται ωςτόςο είναι αυτό που τίκεται ςτθν 
ζνταξθ κάκε νεωτεριςμοφ που μαηί με τα οφζλθ κρφβει και πλικοσ κινδφνων.  

Σα κοινωνικά δίκτυα είναι κάτι που αργά ι γριγορα θ πλειοψθφία των μακθτϊν κα 
ςυναντιςει ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ προκειμζνου να επωφελθκοφν από τισ δυνατότθτεσ που 
προςφζρουν. Σίκεται το ακόλουκο εφλογο ερϊτθμα: κζλουμε να αποκλείςουμε τθν χριςθ 
των κοινωνικϊν δικτφων τουσ εντόσ των ςχολείων δθμιουργϊντασ ζνα αποςτειρωμζνο 
περιβάλλον που όμωσ κα είναι πιο αςφαλζσ και ςυγκεντρωμζνο ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία ή προτιμοφμε να επιτρζψουμε τθν χριςθ τουσ μζςα ςτα ςχολεία 
προςπακϊντασ να διδάξουμε τουσ μακθτζσ να ωφελοφνται από τα κετικά και να 
αποφεφγουν τισ κακοτοπιζσ των κοινωνικϊν δικτφων;  

Δεδομζνου του ρόλου του ςχολείου ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν ομαλι ζνταξθ 
τουσ ςτθν κοινωνία και όχι μόνο ςτθν ακαδθμαϊκι τουσ κατάρτιςθ, θ επιλογι να 
διατθριςουμε ζνα νεωτεριςτικό εργαλείο εντόσ των πυλϊν και να προςπακιςουμε να 
διδάξουμε τθν ορκι λειτουργία του μοιάηει πιο λογικι. τα πλαίςια αυτά βζβαια πρζπει να 
τεκοφν ςαφείσ όροι και αςφαλιςτικζσ δικλίδεσ που κα εξαςφαλίηουν ςτο μζτρο του 
δυνατοφ τθν ορκι χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτα πλαίςια του ςχολείου ςφμφωνα και 
με τα ειδικότερα αναφερόμενα τθσ παραγράφου 4.  

 

3. Διεθνόσ εμπειρύα 

ε ερϊτθςθ τθσ δράςθσ ενθμζρωςθσ Saferinternet.gr ςχετικά με τθ χριςθ του Facebook ςτα 
δημοτικά ςχολεία τθσ εκάςτοτε χϊρασ προσ τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ των 29 Εκνικϊν 
Κζντρων Αςφαλοφσ Διαδικτφου ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε., τθν Ιςλανδία, τθ Νορβθγία 
και τθ Ρωςία, ελιφκθςαν οι εξισ πλθροφορίεσ από 18 χϊρεσ: 

 τθ Φινλανδία και τθ Γερμανία δεν γίνεται χριςθ του Facebook ςτα δθμοτικά 
ςχολεία, κακϊσ γίνεται ςεβαςτόσ ο θλικιακόσ περιοριςμόσ που κζτει ο ίδιοσ ο 
ιςτοχϊροσ (άνω των 13 ετϊν). 

 Αντίςτοιχα, ςτθν Αυςτρία και τθ Γαλλία δεν γίνεται χριςθ του Facebook ςτα δθμοτικά 
ςχολεία. 

 τθν Ιςπανία, θ Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων απαγορεφει ςτουσ 
ανιλικουσ κάτω των 14 ετϊν να ζχουν κάποιο προφίλ. 
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 τθν Ιταλία απαγορεφεται θ χριςθ του Facebook, θ δε πρόςβαςθ των παιδιϊν του 
δθμοτικοφ ςτο Διαδίκτυο γίνεται πάντα με τθν επίβλεψθ ενόσ εκπαιδευτικοφ. 

 τθν Αγγλία, το Facebook μπλοκάρεται αυτόματα από το ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ 
που εφαρμόηεται ςε όλθ τθ χϊρα. 

 τθ Ρωςία, τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ μπλοκάρονται από τα περιςςότερα 
ςχολεία, κακϊσ κεωροφνται ότι δεν ζχουν κάποια ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςκοποφσ. ε γενικζσ γραμμζσ, θ χριςθ τουσ εξαρτάται από τθν πολιτικι που 
εφαρμόηει το ςχολείο. 

 τθν Πορτογαλία, τθν Ολλανδία, το Βζλγιο, τθ Νορβθγία, τθν Πολωνία, τθ ουθδία, τθ 
Δανία ι τθ λοβενία θ χριςθ τεχνολογικϊν εργαλείων (άρα και χριςθ του Facebook) 
εξαρτάται από τθν πολιτικι που εφαρμόηεται ςτο ςχολείο ι από τουσ κανόνεσ που 
κζτουν οι δθμοτικζσ διευκφνςεισ. 

 τθν Κφπρο δεν υπάρχει καμία πολιτικι χριςθσ ςχετικά με το Facebook. Όποιοσ κζλει 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τον ιςτοχϊρο. 

 τθ λοβακία, γίνεται χριςθ του Facebook, με τθ γνϊςθ ότι γίνεται καταπάτθςθ των 
όρων του, με άλλα λόγια ότι δίνεται ψευδισ ταυτότθτα. 

 

4. Κανόνεσ αςφαλούσ χρόςησ των κοινωνικών δικτύων ςτα 
ςχολεύα 

Για να ιςχυριςτοφμε ότι παρζχουμε ζνα αςφαλζσ από τουσ παραπάνω κινδφνουσ 
διαδικτυακό περιβάλλον, κα πρζπει να διαμορφωκεί και να υλοποιθκεί μια πολιτική ορθήσ 
χρήςησ τζτοιων εφαρμογϊν ςτα πλαίςια του ςχολικοφ δικτφου, χωρίσ παράλλθλα να 
αχρθςτευτοφν όλεσ οι νζεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
(και χρθςιμοποιοφνται από τθν ςυντριπτικι πλειονότθτα των χρθςτϊν τουσ) για να 
διευκολφνουν τθν επικοινωνία και τθν ςυνεργαςία. 

Μερικζσ από τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να τθροφνται για τθν αςφαλι χριςθ του 
διαδικτφου και των κοινωνικϊν δικτφων, ειδικότερα ςτο ςχολικό περιβάλλον, είναι: 

 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμοςίευςθ οποιουδιποτε περιεχομζνου, το 
οποίο μπορεί να είναι δυςφθμιςτικό ι προςβλθτικό για τουσ μακθτζσ, τουσ 
διδάςκοντεσ και τα λοιπά μζλθ του ςχολείου. 

 Δεν πρζπει να υπάρχει ι να ανταλλάςςεται υλικό που ωκεί ςε πράξεισ παράνομεσ ι 
απρεπείσ για το χϊρο του ςχολείου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται, ςε 
υλικό ςχετικό με: ναρκωτικά, μίςοσ, βία, πορνογραφία, διακρίςεισ φυλετικζσ ι άλλου 
τφπου, τυχερά παιχνίδια, εκφοβιςμόσ, παραβιάςεισ των δικαιωμάτων πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ και διαρροισ προςωπικϊν δεδομζνων, κλπ. 

 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για δράςεισ που κα προςδιορίςουν οι εκπρόςωποι 
του ςχολείου και κατά παράβαςθ του κϊδικα ςχολικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Δεν πρζπει να παραβιάηουν βαςικζσ αρχζσ του ςχολείου ςε ςχζςθ με τισ ίςεσ 
ευκαιρίεσ, τον εκφοβιςμό και τθν παρενόχλθςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

 Δεν πρζπει να γίνονται αναφορζσ ςε μζλθ του προςωπικοφ, ςε μακθτζσ και γονείσ, 
κακϊσ και ςε γεγονότα και δραςτθριότθτεσ του ςχολείου χωρίσ ζγκριςθ από το 
ςχολείο. 



8 

 Δεν πρζπει να δθλϊνονται ψευδι ςτοιχεία από κανζνα μζλοσ του ςχολείου κατά τθν 
εγγραφι του ςε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, κακϊσ πολφ περιοριςμοί που τα ίδια τα 
δίκτυα κζτουν, ςχετίηονται με τθν θλικία του χριςτθ. 

 Πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ των δικτφων αυτϊν για λόγουσ άςχετουσ με τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθ διάρκεια των μακθμάτων, κακϊσ θ εναςχόλθςθ είναι 
ςυνικωσ εξαιρετικά χρονοβόροσ και παραπλανθτικι. 

 Κανζνασ μακθτισ κάτω των 13 ετϊν δεν πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε κοινωνικά 
δίκτυα. Η πολιτικι αυτι αναφζρεται ρθτά από αρκετά δθμοφιλι κοινωνικά δίκτυα, 
όπωσ το Facebook και το MSN. 

 Κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να προτρζπει τουσ μακθτζσ ςτθ δθμιουργία 
προφίλ ςε κοινωνικά δίκτυα, ειδικά όταν οι μακθτζσ αυτοί είναι μικρότεροι των 13 
ετϊν. Σζτοια ςυμπεριφορά είναι απολφτωσ παράτυπθ και αντιςυμβατικι, κακϊσ 
προωκεί τα παιδιά ςτθ διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων για τθ δθμιουργία προφίλ και 
ςτθν αποδοχι όρων που δεν ζχουν γίνει κατανοθτοί ι δεν ζχουν ποτζ διαβαςτεί2.  

 Κακϊσ τα παιδιά και οι ζφθβοι τείνουν να χρθςιμοποιοφν όλο και περιςςότερο το 
διαδίκτυο μζςω αςφρματων κινθτϊν ςυςκευϊν [2], πρζπει τα ςχολεία να περιορίηουν 
τθν πρόςβαςθ μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων με τθν υποχρεωτικι προςωρινι δζςμευςθ 
των τθλεφϊνων. 

 Η υποχρεωτικι ενθμζρωςθ για τθ ςωςτι χριςθ και τουσ κινδφνουσ από τθν αλόγιςτθ 
χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ. 

 Η ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ διαδικτυακισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ για να διαπιςτωκοφν ςυμπεριφορζσ που χριηουν 
περαιτζρω ανάλυςθσ και επίβλεψθσ.  

 ε κάκε περίπτωςθ οι γονείσ πρζπει να ενθμερϊνονται και να ςυνειςφζρουν με τισ 
παρατθριςεισ τουσ για τθ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων εκτόσ ςχολείου, αφοφ το 
ςχολείο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν και 
να προλαμβάνει καταςτάςεισ με τθν ενθμζρωςθ και τθ γνϊςθ που προςφζρει. 

 Η ςπατάλθ χρόνου που παρατθρείται πολλζσ φορζσ με τθ διαρκι εναςχόλθςθ με τα 
κοινωνικά δίκτυα ςτα πλαίςια του ςχολείου, κα πρζπει να περιορίηεται από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 

5. Υπηρεςύα Εκπαιδευτικών Κοινοτότων και Ιςτολογύων ΠΣΔ 

Βαςικοί παράγοντεσ ανάπτυξθσ ςιμερα είναι το πνεφμα ςυνοχισ, θ εμπιςτοςφνθ και θ 
αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των δικτφων ςυνεργαςίασ. τθν εκπαίδευςθ οι κοινότητεσ μάθηςησ 
και πρακτικήσ, βαςιςμζνεσ πρωτίςτωσ ςτθν εμπιςτοςφνθ, ανταλλάςςουν γνϊςεισ, ιδζεσ, 
απόψεισ και εμπειρίεσ, με ςτόχο τθν αλλθλοενθμζρωςθ, τθν αλλθλοχποςτιριξθ, τθν 

                                                             
2 Ζχουν αναφερκεί επανειλθμμζνωσ ςτθ Δράςθ Saferinternet.gr του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

περιπτϊςεισ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που πιζηουν τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν προφίλ 

μζςω των γονζων τουσ ι που φτιάχνουν οι ίδιοι για τουσ μακθτζσ τουσ προφίλ, με τθ δικαιολογία ότι γίνεται ςτο 

πλαίςιο του μακιματοσ ι ότι εάν δεν το ζκαναν μζςα ςτο ςχολείο, κα το ζκαναν οι μακθτζσ εκτόσ αυτοφ. Οι 

ςυνζπειεσ τζτοιων τακτικϊν μπορεί να είναι ιδιαίτερα βαριζσ, όπωσ π.χ. κλοπι ταυτότθτασ, παρενόχλθςθ, κ.λ.π. 

(κακϊσ τα παιδιά ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ κωδικοφσ χριςτθ χωρίσ να κατανοοφν τθ ςπουδαιότθτα τθσ 

ιδιωτικότθτασ), μζχρι και μινυςθ μεταξφ γονζων παιδιϊν για αμζλεια εποπτείασ ανθλίκου, για τζτοιου είδουσ 

ςυμπεριφορζσ προσ τα παιδιά τουσ, με αποτζλεςμα τθν ρατςιςτικι αντιμετϊπιςθ / περικωριοποίθςθ των 

παιδιϊν – κυμάτων ςτο ςχολείο. 
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ανατροφοδότθςθ και ςυνακόλουκα τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

το πλαίςιο αυτισ τθσ προςπάκειασ, το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο προςφζρει ςτα μζλθ 
του (ςχολεία, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ) θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που ενςωματϊνουν τθν 
πλειοψθφία των λειτουργιϊν των κοινωνικϊν δικτφων όπωσ τα:  

 http://blogs.sch.gr: εφαρμογι Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και ιςτολογίων για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και για μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδεςθςυσ 

 http://e-learning.sch.gr: Τπθρεςία Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ για τον διαμοιραςμό 
περιεχομζνου και ανάπτυξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που ενςωματϊνει 
ανταλλαγι μθνυμάτων και emails. 

 http://vod.sch.gr: εφαρμογι για διαμοιραςμό περιεχομζνου βίντεο κακϊσ και 
ανταλλαγι απόψεων και ςχολιαςμό 

 http://conf.sch.gr: εφαρμογι για τθν πραγματοποίθςθ τθλεδιαςκζψεων και 
τθλεκπαιδεφςεων.  

Ειδικότερα και ςε ότι αφορά ςτθν υπθρεςία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και 
Ιςτολογίων http://blogs.sch.gr, προςφζρονται ςφγχρονα εργαλεία ςυμμετοχικοφ 
ιςτοφ (Web 2.0) ενταγμζνα ςε ζνα απολφτωσ αςφαλζσ και εκπαιδευτικό πλαίςιο, όπωσ: 

 Κοινότητεσ: Σα μζλθ μποροφν να δθμιουργοφν κοινότθτεσ (ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ, 
κρυφζσ) για να μοιράηονται πλθροφορίεσ για κεματικζσ περιοχζσ που τουσ 
ενδιαφζρουν. 

 Ροή δραςτηριοτήτων: Παρουςιάηει τθ δραςτθριότθτα κάκε μζλουσ ι κάκε 
κοινότθτασ όπωσ και τθ ςυνολικι δραςτθριότθτα όλου του δικτφου. 

 Εκτεταμζνο προφίλ: Επιτρζπει τθ δθμιουργία επιπλζον πεδίων για το προφίλ κάκε 
μζλουσ. Σα μζλθ επιλζγουν ποιεσ πλθροφορίεσ κα μοιραςτοφν με τθν κοινότθτα. 

 Προςωπικά Μηνφματα: Επιτρζπει ςτα μζλθ να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ 
απευκείασ. 

 Φίλοι: Σα μζλθ μποροφν να δθμιουργιςουν λίςτεσ των φίλων τουσ. 

 Παρουςίαςη δραςτηριότητασ ιςτολογίων: παρουςιάηει τθ δραςτθριότθτα 
υφιςτάμενων ιςτολογίων και τθ δθμιουργία νζων ιςτολογίων, ςε ολόκλθρο το 
δίκτυο. 

 Βήμα διαλόγου: Επιτρζπει ςτισ κοινότθτεσ να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται το 
δικό τουσ χϊρο ςυηιτθςθσ. 

 Ενημζρωςη Κατάςταςησ : Παρζχει τθν τρζχουςα κατάςταςθ μζλουσ, 
αναδθμοςίευςθ δραςτθριότθτασ από το προφίλ του μζλουσ, κλπ. 

Σονίηεται ότι όλα τα μζλθ τθσ υπθρεςίασ, δθλ. εκπαιδευτικοί και μακθτζσ, είναι 
πιςτοποιημζνα ωσ προσ την ταυτότητα και την ιδιότητά τουσ, γεγονόσ το οποίο δεν 
ςυμβαίνει ςτισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που παρζχονται ευρζωσ ςτο διαδίκτυο. Σο 
χαρακτθριςτικό αυτό, κακιςτά απολφτωσ αςφαλι τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ Εκπαιδευτικών 
Κοινοτήτων και Ιςτολογίων. 

τον ενθμερωτικό κόμβο Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr κα βρείτε 
χριςιμο υλικό ςχετικά με τθν πολιτικι και τισ δράςεισ του Πανελλήνιου χολικοφ 
Δικτφου του Τπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, για το κζμα τθσ 
αςφάλειασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτο Διαδίκτυο. 

 

http://blogs.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
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6. Διατύπωςη Προτϊςεων 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παραπάνω παράκεςθ ςτοιχείων, ακολουκοφν μερικζσ προτάςεισ 
ωσ προσ τθ χριςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτα ελλθνικά ςχολεία: 

 Προτείνεται το ςχολικό δίκτυο να περιλάβει ςτα φίλτρα του τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (Facebook, mySpace, Hi5, κλπ) και να αποτρζψει τθν πρόςβαςθ ςε αυτζσ 
ςε δθμοτικά ςχολεία και νθπιαγωγεία. 

 Οι δάςκαλοι οφείλουν να αποτρζπουν τουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου από τθ 
δθμιουργία προφίλ ςε κοινωνικά δίκτυα, επειδι οι μακθτζσ αυτοί είναι μικρότεροι 
των 13 ετϊν. Η δθμιουργία προφίλ ςε αυτι τθν θλικία είναι παράτυπθ και 
αντιςυμβατικι, κακϊσ προωκεί τα παιδιά ςτθ διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων για τθ 
δθμιουργία προφίλ, και ςτθ ςυναίνεςθ όρων που δεν ζχουν γίνει κατανοθτοί ι δεν 
ζχουν ποτζ διαβαςτεί, ενϊ οι ςυνζπειεσ τζτοιων τακτικϊν μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
βαριζσ, όπωσ π.χ. κλοπι ταυτότθτασ, παρενόχλθςθ, κ.λ.π.  

 Η χριςθ του Facebook από μακθτζσ του δθμοτικοφ, εκτόσ από ότι αντιβαίνει τουσ 
κανόνεσ τθσ χριςθσ που ζχει κζςθ θ ίδια θ εταιρεία (απαγόρευςθ κάτω των 13), 
δθμιουργεί τα παρακάτω ςοβαρά προβλιματα: 

o Αδυναμία των γονζων να ελζγξουν τθ χριςθ του Facebook όταν και τα παιδιά 
ζχουν πρόςβαςθ από τθ ςχολικι τάξθ. Σο γεγονόσ αυτό φζρνει τουσ γονείσ ςε 
δφςκολθ κζςθ όταν προςπακοφν να απαγορεφςουν τθν είςοδο ςτα παιδιά του 
δθμοτικοφ ςτο Facebook εφόςον θ χριςθ του νομιμοποιείται -κατά κάποιο 
τρόπο- από τα ςχολεία. 

o Προτροπι των μακθτϊν που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Facebook από τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο διαδικτυακό τόπο. 

o Πικανότθτα κλοπισ προφίλ και ακολοφκωσ παρενόχλθςθσ και εκφοβιςμοφ από 
τουσ υπολογιςτζσ των ςχολείων. 

o Με τθν ψευδι χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων όπωσ θ θλικία, τα παιδιά ξεκινοφν τθ 
διαδικτυακι τουσ εναςχόλθςθ λανκαςμζνα και χωρίσ κανόνεσ αςφαλοφσ 
διαδικτφου. 

o Διαταράςςεται θ ςχολικι λειτουργία, εφόςον τα παιδιά είναι διατεκειμζνα να 
κυςιάςουν ϊρεσ διαλείμματοσ ι και εκπαίδευςθσ προκειμζνου να 
ενθμερωκοφν για το προφίλ τουσ. 

 Οι μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πρζπει υποχρεωτικά να 
ενθμερϊνονται από το ςχολείο για τθν υπεφθυνη χρήςη και τουσ κινδφνουσ ςτην 
αλόγιςτη χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ 
πλθροφορικισ, κάνοντασ χριςθ του ίδιου του εργαλείου. Επίςθσ, οι κακθγθτζσ 
πλθροφορικισ οφείλουν να ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τόςο του χρόνου που 
δαπανοφν τα παιδιά ςτο διαδίκτυο όςο και των ιςτοςελίδων που επιςκζπτονται κατά 
τθν ϊρα του μακιματοσ. 
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