
Ασφάλεια παιδιών και εφήβων στο 
διαδίκτυο: Ο ρόλος των γονέων



Διαδίκτυο
 Για ποιους 

λόγους;

 Ποια είναι τα 
οφέλη και ποιοι 
οι κίνδυνοι;

 Τί μπορούμε να 
κάνουμε;

Τάμπλετ

Λάπτοπ



Το διαδίκτυο στην ζωή των παιδιών και εφήβων



Για ποιο λόγο 
κατέληξε να θεωρείται 

αποδεκτό;



Διαδίκτυο, ένας 
άλλος κόσμος



Διαδίκτυο, ένας άλλος κόσμος
 Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο- χωρίς κόστος

 Δεν βρίσκομαι εκεί- δεν έχω επιπτώσεις

 Δεν με βλέπεις

 Δεν ξέρεις ποιος είμαι

 Έχω πρόσβαση σε ο,τι επιθυμώ

Άρα:

 Το χρησιμοποιώ  όποτε θέλω

 Τολμάω

 Δεν νιώθω άσχημα

 Γίνομαι κάποιος άλλος

 Δοκιμάζω- αναζητώ



Οφέλη

 Ενημέρωση

 Επικοινωνία

 Εκπαίδευση

 Αγορά

 Κοινωνικοποίηση

 Εργασία



Κίνδυνοι
 Κακόβουλο λογισμικό-

οικονομικές απάτες- υποκλοπή 
προσωπικών δεδομένων.

 Υπερβολική χρήση, αποξένωση 
από τον πραγματικό κόσμο, 
φυσικές παθήσεις.

 Παραπληροφόρηση.

 Ακατάλληλο περιεχόμενο -
Παρώθηση σε επιβλαβείς 
συμπεριφορές- αποπλάνηση 
και πορνογραφία.

 Ανεπιθύμητα μηνύματα-
παραβίαση ιδιωτικότητας.

 Βίαια παιχνίδια- τζόγος.

 Διαδικτυακός εκφοβισμός 
(Cyber bullying).



Παιδιά: Για 
ποιους 
λόγους;

Επικοινωνία- κοινωνικοποίηση

Αναζήτηση νέων εμπειριών-
Διερεύνηση προσωπικής 
ταυτότητας

Ψυχαγωγία

Ενημέρωση- εκπαίδευση-
αγορές





Επικοινωνία- κοινωνικοποίηση





Επικοινωνία-
κοινωνικοποίηση

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 Αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες.

 Βοηθούν το παιδί να γίνει
αποδεκτό από την ομάδα των 
ομολόγων του.

 Ενισχύουν κοινωνικές σχέσεις.



Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:

Προβλήματα:

 Αντικαθιστούν την 
φυσική παρουσία, 
επικοινωνία και 
δραστηριότητα.

 Παρωθεί τα παιδιά
στην δημοσίευση
προσωπικών 
πληροφοριών.

 Πρόσβαση σε 
μικρή ηλικία.

 Εκθέτει σε άγνωστο
κόσμο και πιθανώς 
επικίνδυνο υλικό.



Video “Saferinternet”: Που είναι ο 
Μήτσος;

«Επάνω, στο δωμάτιο του! Περάστε!»



Ακατάλληλο 
περιεχόμενο 

 Παραβιάζει τα 
κοινωνικά, 
θρησκευτικά ή 
πολιτισμικά πρότυπα 
ή τις προσωπικές και 
οικογενειακές αξίες 
του ατόμου.

 Τα παιδιά δεν έχουν
ακόμη τα γνωστικά
και ψυχικά εφόδια για 
να εξετάσουν κριτικά 
το περιεχόμενο.



Επικίνδυνες τάσεις

Momo Plunking

Για ποιο λόγο θέλουν να 
συμμετέχουν τα παιδιά και οι 

έφηβοι; 
Πώς θα μπορούσαν να 

αποτραπούν;

Στην Ελλάδα οι γονείς 
προτιμούν να μείνουν τα 
παιδιά στο σπίτι, παρά να 

«κινδυνέψουν» εκτός.



Δημοσίευση 
προσωπικών 
πληροφοριών

 Γιατί συμβαίνει;

 Ποιο είναι το 
πρόβλημα;



Δημοσίευση 
προσωπικών 
πληροφοριών
Πώς θα λυθεί;

 Ορθή χρήση από μικρή 
ηλικία-συζήτηση των 
συνεπειών.

 Επιλογή κατάλληλου
υλικού/πληροφοριών.

 Ρυθμίσεις για περιορισμό 
κοινού.

 Ορθή συμπεριφορά στο 
χειρισμό των δεδομένων 
άλλων.











Δίνω το παράδειγμα!

 Τί φωτογραφίες 
ανεβάζουμε; 

 Ποιος βλέπει το 
υλικό μας;

 Πόσο χρόνο 
περνάμε στο 
διαδίκτυο;

 Με τί 
ασχολούμαστε;





Ψυχαγωγία

Παιχνίδια

+ Ικανότητα λογικών χειρισμών 

+ Οπτικο-κινητικός συντονισμός

+ Λήψη αποφάσεων

+ Υπευθυνότητα & κριτική σκέψη

- Ενδέχεται να καθηλώσουν

- Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν γνωριμίες

- Ορισμένα προωθούν βία



Κινήσεις 
σχετικά με 
την 
ψυχαγωγία

Καταλληλότητα βάσει 
ηλικίας

Θέσπιση ορίων απο 
μικρή ηλικία σε 
συνεργασία με το παιδί

Έλεγχος 
χαρακτηριστικών: π.χ., 
Chat





Εκφοβισμός 
μέσω 
διαδικτύου



Εκφοβισμός μέσω διαδικτύου

 Ανάρτηση/κοινοποίηση 
προσβλητικών σχολίων, 
φωτογραφιών και βίντεο.

 Δυσφήμιση.

 Αποκλεισμός από 
ομάδες/δραστηριότητες.

 Υποκλοπή λογαριασμού.

 Απειλητικά μηνύματα.



Βλέπω τα σημάδια

 Αλλάζει η διαδικτυακή 
συμπεριφορά του παιδιού 
μου.

 Φέρεται με μυστικοπάθεια.

 Απόσυρση, απώλεια 
όρεξης και διάθεσης.

 Χρησιμοποιεί δικαιολογίες 
για να αποφύγει 
συνηθισμένες 
δραστηριότητες.



Τί κάνω;

 Παρέχω τις βάσεις στο παιδί 
μου ώστε να μην είναι ο θύτης
στο διαδίκτυο.

 Παρέχω υποστήριξη στο παιδί 
μου αν είναι το θύμα στο 
διαδίκτυο

 Παρέχω συμβουλές στο παιδί 
μου εάν παρατηρεί ότι 
κάποιος στον περίγυρο του 
δέχεται εκφοβισμό στο 
διαδίκτυο.



Σε περίπτωση που 
προκύψει 
πρόβλημα

 Αποθήκευση συνομιλιών.

 Διαγραφή χρήστη/ έξοδος 
από συνομιλία.

 Επικοινωνία με υπευθύνους 
αν χρειάζεται.



Συνολικά...

Φροντίδα

Συνέπεια και δομή

Συμμετοχή στον 
κόσμο τους

Είμαστε ενήμεροι για τα θέματα που 
απασχολούν τα παιδιά μας
Προσπαθούμε να λαμβάνουν την προσοχή 
και την αναγνώριση που χρειάζονται

Τεχνική υποστήριξη
Κοινή χρήση και κανόνες με συζήτηση
Ανάπτυξη υπευθυνότητας και κρίσης

Ενασχόληση με ΤΠΕ- παράδειγμα προς 
μίμηση
Αναγνωρίζω τη σημασία τους για το παιδί

Στην εφηβεία, η επίβλεψη και 
απαγόρευση δεν λειτουργούν











Στοιχεία για αρμόδιες αρχές

Ενημέρωση/ υποστήριξη

 www.Saferinternet.gr: Ενημέρωση και επαγρύπνηση 
γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

 https://saferinternet4kids.gr: Υλικό σχετικό με την 
ασφαλή χρήση του Ίντερνετ 

 www.safeline.gr: Ανοιχτή γραμμή για καταγγελίες για 
παράνομο περιεχόμενο και παράνομη συμπεριφορά 
στο διαδίκτυο 

 Συμβουλευτική γραμμή Βοήθειας Ηelp-
line: (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και 
μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr)



Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας!


