
Διαδίκτυο

Οδηγίες για την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου από Μαθητές και Γονείς



Το διαδίκτυο είναι μια πραγματικότητα

• παύουν να υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές 
που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο 

• η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών καθίσταται άμεση και αμφίδρομη

• δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή, να 
πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει

• δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών αλλά και η 
δυνατότητα της προσωπικής επιλογής των πληροφοριών αυτών

Με το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο θεωρείται ένα άκρως δημοκρατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας



Τι μας παρέχει το διαδίκτυο;

Ενημέρωση Διασκέδαση

Επικοινωνία

Γνώσεις Ηλεκτρονικό
Εμπόριο



Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους μαθητές

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του, το Internet υποκρύπτει 
κάποιους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά όσο 
αποκτά μεγαλύτερη εξοικείωση με το μέσο αυτό. 

Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν:

 στην έκθεση των παιδιών σε σελίδες

• που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό
• που προωθούν τα ναρκωτικά
• που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια 
• που περιέχουν πορνογραφικό υλικό
• που έχουν σκηνές βίας

 στην εξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι 
είναι ανήλικοι

 στην άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων με την επιρροή 
που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε μικρά παιδιά. 



Συμβουλές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου

Οι μαθητές πρέπει  

Να μη δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και λεπτομέρειες της προσωπικής 
τους ζωής σε άλλους χρήστες όπως

 e-mail

 αριθμούς τηλεφώνων

 την διεύθυνση της κατοικίας ή του σχολείου τους 

Να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς πρόσβασης (password) που 
χρησιμοποιούν στις διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου

Να μη συμπληρώνουν φόρμες με τα στοιχεία τους κατά την επίσκεψη τους 
στους διάφορους δικτυακούς τόπους (που δε γνωρίζουν)

Να μην ανοίγουν e-mail από άγνωστους αποστολείς με περίεργα θέματα

Να δίνουν προσοχή στα επισυναπτόμενα, πολλά απ' αυτά είναι ιοί ή 
Δούρειοι Ίπποι και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στον 
υπολογιστή

Να είναι επιφυλακτικοί να αποδεχτούν ότι διαβάζουν στους διάφορους 
δικτυακούς τόπους και να υποβάλουν τα πάντα στην κρίση της λογικής τους



Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι 
συμβουλές προς τους γονείς

οι γονείς θα πρέπει να:
 είναι  ενημερωμένοι για 

• τη σύγχρονη δικτυακή πραγματικότητα

• τις δυνατότητες και τους κινδύνους που υπάρχουν

• το τι κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και με τι σκοπό το χρησιμοποιούν

 επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά την χρήση του διαδικτύου
• να δημιουργήσουν μια συμφωνία σε οικογενειακό επίπεδο για την χρήση του Internet 

• να συνοδεύουν τα μικρότερα παιδιά όταν συνδέονται στο Internet, ειδικά την πρώτη 
φορά

• να διδάξουν τα παιδιά τους να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες 

• να βάζουν τους υπολογιστές με σύνδεση στο Internet σε ένα συχνά χρησιμοποιούμενο 
χώρο του σπιτιού 

• να ελέγχουν τα Αγαπημένα και το Ιστορικό του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (π.χ Mozilla) 
για να δουν ποιες σελίδες έχουν επισκεφτεί τα παιδιά τους

 φιλτράρουν το περιεχόμενο του διαδικτύου ώστε να ελέγχουν ότι τα παιδιά 
τους δεν έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι επιβλαβές 

 ενημερωθούν για λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο για τον έλεγχο του 
περιεχομένου και να εξετάσουν την δυνατότητα εφαρμογής κάποιου στους 
υπολογιστές του σπιτιού. 



Φίλτρα / Εργαλεία Γονικού Ελέγχου

Τα συστήματα φιλτραρίσματος και τα εργαλεία γονικού ελέγχου 
είναι προγράμματα που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια. 

Μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη και 
μπορούν να αντιδράσουν ποικιλοτρόπως: 

• να προειδοποιήσουν για προβληματικές ιστοσελίδες

• να καταγράψουν λεπτομερώς τις κινήσεις ενός χρήστη στο 
Διαδίκτυο

• να μπλοκάρουν ύποπτους ιστοχώρους

• να επιτρέψουν την πρόσβαση συγκεκριμένες ώρες και 
ημέρες ακόμα και να κλείσουν τελείως τον υπολογιστή. 



Εργαλεία Γονικού Ελέγχου



Εργαλεία Γονικού Ελέγχου



Χαρακτηριστικά προστασίας του Κ9

• Μπλοκάρει ιστοσελίδες σε περισσότερες από 70 κατηγορίες
1. Πορνογραφία
2. Τζόγος
3. Ναρκωτικά
4. Βία/μίσος/ρατσισμός

• Ασφαλής αναζήτηση σε μηχανές αναζήτησης (google κλπ)

• Θέτει χρονικούς περιορισμούς πρόσβασης στο διαδίκτυο

• Καθορίζει λίστες ιστοσελίδων 
1. Πάντοτε επιτρεπτές

2. Πάντοτε μπλοκαρισμένες

• Παρουσιάζει αναφορές ιστορικού



Το φιλτράρισμα αρκεί;

Τα φίλτρα μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμα εργαλεία στην 
προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Όμως, 
πρέπει να κατανοήσουμε ότι μπορούν να δράσουν μόνο 
συμπληρωματικά και πιθανώς μόνο σε μικρότερες ηλικίες.

• η επίβλεψη στο σπίτι
• η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
• η γνώση των κινδύνων
• η σωστή εκπαίδευση των ανηλίκων
• η ανάπτυξη κριτικής σκέψης

είναι προτιμότερη από τα τεχνολογικά φράγματα


