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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

game console – ipad – tablet – smart phone – pc – TV 

Το Διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν απαραίτητα
χρηστικά εργαλεία επικοινωνίας, μάθησης, διασκέδασης
και φυσικά εργασίας. 

 Ηλεκτρονικές Αγορές (e-commerce, e-business)
 Συναλλαγές με Δημόσιες Υπηρεσίες (taxisnet, ΙΚΑ, ΔΕΗ)
 Συναλλαγές με Τράπεζες (e-banking)
 Εκπαίδευση (ΕΑΠ, σεμινάρια σύγχρονης και ασύγχρονης

τηλεκπαίδευσης)
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
 Επικοινωνία

Διαδίκτυο & 
κινητή τηλεφωνία

Πως θα χαρακτηρίζατε κάποιον
χωρίς smartphone σε καφετέρια;

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Ελληνική Πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει την
αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του Διαδικτύου
στην εκπαίδευση, δημιουργώντας σχετικές
υποδομές και προγράμματα. 

 Μαθήματα πληροφορικής - Διδακτικά βιβλία
 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
 Επιμόρφωση στις ΤΠΕ
 Ψηφιακό σχολείο
 Εκπαιδευτικά sites – blogs – wikis
 Σχολικές Δραστηριότητες

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου
Αντώνης Λιάκος, μιλώντας στην τετράωρη δημόσια
συζήτηση διαλόγου στη Δράμα τάχθηκε υπέρ της
ένταξης των τάμπλετ και των κινητών μέσα στην
εκπαίδευση. Ένας εκπαιδευτικός πρότεινε να
νομιμοποιηθεί (σ.σ. απαγορεύεται Ν.3528/2007 
(ΦΕΚ26Α) άρθρο 107) η χρήση λειτουργίας των
ταμπλετ με τα κατάλληλα προγράμματα .

 Ένας άλλος εκπαιδευτικός είπε ότι θα είναι μεγάλη
τομή εάν ληφθεί τέτοια απόφαση, παρομοιάζοντάς
την με την κατάργηση της ποδιάς στο σχολείο.

http://www.esos.gr/arthra/42145/nai-sti-hrisi-tamplet-kai-kiniton-mesa-stin-
ekpaideysi-apo-ton-proedro-tis-epitropis
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Η σκοτεινή πλευρά του Διαδικτύου
Ο ιδεατός κόσμος του Διαδικτύου έχει και τις σκοτεινές

πλευρές του.
 Ένας ενήλικος είναι σε θέση να κρίνει και να

αποφύγει κινδύνους.  
 Για ένα παιδί όμως, η ευθύνη προστασίας του είναι

στα χέρια των γονιών του. Αυτό όμως δεν είναι μια
απλή υπόθεση αλλά μια πολύ δύσκολη διαδικασία
που ακροβατεί μεταξύ της:

1. Πλήρους απαγορευμένης πρόσβασης
2. Παντελούς απουσίας επιτήρησης

Χαρακτηριστικά διαδικτύου
Ανωνυμία – ψεύτικο προφίλ

Χαρακτηριστικά διαδικτύου
Εύκολη – Δωρεάν επικοινωνία

Χαρακτηριστικά διαδικτύου
Κατάργηση γεωγραφικών ορίων

Χαρακτηρίστηκα διαδικτύου
Check in - Έλεγχος Τοποθεσίας

2ης Γενιάς – Έλεγχος τοποθεσίας με
προσέγγιση μέτρων

3ης Γενιάς – Έλεγχος τοποθεσίας με
δυνατότητα μεταφοράς
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Προβλήματα χρήσης του διαδικτύου
Τα κυριότερα προβλήματα χρήσης του διαδικτύου που

προκύπτουν είναι :

1. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (όχι τρόμου – φόβου – εκτελέσεων – βίας)

2. ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ – ΨΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΦΙΛ (εικονική πραγματικότητα) 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

4. ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ –
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ (απελευθέρωση και αποστασιοποίηση)

5. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7. ΤΖΟΓΟΣ

8. ΚΥΒΕΡΝΟΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση είναι το εργαλείο με το οποίο η
πολιτεία μπορεί να παρέμβει και να
επηρεάσει τους μαθητές για ορθή και ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου. 

Η εκπαίδευση και η επαγρύπνηση των
εκπαιδευτικών έχουν αναγνωριστεί από
όλους τους ειδικούς ως οι πιο σημαντικές
παράμετροι για την ανάπτυξη της ικανότητας
των ανηλίκων να προστατεύουν τους εαυτούς
τους στους εικονικούς κόσμους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ

 «Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν
ότι ο ψηφιακός κόσμος διέπεται από τους
ίδιους ηθικούς και νομικούς κανόνες, όπως
και ο πραγματικός κόσμος όπου ζούμε»

 «Η εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του
Διαδικτύου και των τεχνολογιών πρέπει να
αντιμετωπίζει το μαθητή όχι μόνο ως απλό
χρήστη και καταναλωτή προϊόντων νέων
τεχνολογιών αλλά και ως δημιουργό»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ;

Οι εκπαιδευτικοί (και όχι ειδικά της
Πληροφορικής) έχουν τις γνώσεις και την
κατάλληλη νοοτροπία για να προτρέψουν
τους μαθητές τους στην ορθή και ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου ; 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση των
προβλημάτων ασφάλειας ώστε να είναι σε
θέση να ενημερώνουν ;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Να ενημερωνόμαστε και…. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενημερωμένοι :
 για τη σύγχρονη δικτυακή πραγματικότητα, 

για τις πολλές και σημαντικές δυνατότητες
αλλά και για ορισμένους κινδύνους που
υπάρχουν. 

 για το τι κάνουν οι μαθητές τους στο
Διαδίκτυο και με τι σκοπό. 

Έννοιες Διαδικτύου
 Η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί από όλους μας να

μάθουμε τι σημαίνουν έννοιες όπως «spam», «download», 
«facebook», «twitter», «malware», «κακόβουλο
λογισμικό».

 Δε χρειάζεται να γνωρίζουμε κάθε «bit» ή «byte» για να
προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις κακοτοπιές.

Ακρωνύμια

Love you forever (σ’ αγαπώ για πάντα)lLU4E ή lU y 4E

Later (αργότερα)L8R

Let’s meet in real life (ας συναντηθούμε)LMIRL
Laugh out loud (γελάω δυνατά)LOL

I don’t know (δεν ξέρω)IDK

Good luck (καλή τύχη)GL

Frequently asked questions (συχνές ερωτήσεις)FAQ

Face to Face (πρόσωπο με πρόσωπο)F2F

See you (τα λέμε)CU

Be right back (γυρίζω αμέσως)BRB

Be back later (θα γυρίσω αργότερα)BBL

Bye for now (χαιρετώ για την ώρα)Β4Ν

Age, Sex, Location (ηλικία, φύλο, τοποθεσία)ASL ή A/S/L

As soon as possible (το συντομότερο δυνατόν)ASAP

Thelis (θέλεις)8LS

Xeris (ξέρεις)3RS

24 ώρες την μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα24/7

High 5 (κόλλα το)^5 Milame (μιλάμε)MLM
Meta (μετά)MT
Mazi (μαζί)MZ
No problem (κανένα πρόβλημα)NP

Will you call me? (Θα μου τηλεφωνήσεις;)WYCM
Want to go private? (θέλεις να μιλήσουμε σε ιδιωτικό χώρο;)WTGB
Welcome back (καλώς ήλθες πίσω)WΒ

Talk to you later (τα λέμε αργότερα)TTYL
Tora (τώρα)TR
Τίποτα (τίποτα)TPT
Telika (τελικά)TLK
Thanks (ευχαριστώ)THNX
Thelis (θέλεις)THLS
Sorry (συγγνώμη)SRY
Parent Over Shouler (γονέας από πίσω μου)POS
Please (παρακαλώ)PLS
Parents are watching (με παρακολουθούν οι γονείς μου)PAW
Parents are listening (ακούνε οι γονείς μου)PAL

Ακρωνύμια

Emoticons

>:-( νεύρα

QQ δάκρυα8 - ) φοράω γυαλιά

>: - ) κακία / νεύρα% - Ι μπερδεμένος

: - # κρατάω μυστικό: - * φιλάκι

0 : - ) άγγελος: - p βγάζω τη γλώσσα

: - Ο έκπληξη; - ) κλείνω το μάτι

: - ( λύπη: - ) χαμόγελο

Εικονίδια που συμβολίζουν ιδιαίτερο συναίσθημα.

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε emails, chat rooms

Greeklish
H γραφή Greeklish αφορά στη λατινική
μεταγραφή των ελληνικών που μπορεί να είναι
εξαιρετικά ανομοιογενής και ποικιλόμορφη.

Ξεκίνησε επειδή τα πρώτα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών
δεν αναγνώριζαν τους ελληνικούς χαρακτήρες. 

Τα greeklish μπορεί να είναι:
α) ορθογραφικά: ακολουθώντας τους κανόνες της ελληνικής

ορθογραφίας όπως αποτυπώνονται στο πληκτρολόγιο, π.χ. η
λέξη ευχαριστώ: «eyxaristw», ή να είναι

β) φωνητικά, να σκοπεύουν στη φωνητική απόδοση των
ελληνικών: π.χ. «efxaristo» ή «efharisto» ή «euxaristo». Οι
περισσότεροι, όμως, χρησιμοποιούν ένα «μικτό» σύστημα που
συνδυάζει το θέμα της ορθογραφίας με τη φωνητική απόδοση, 
χωρίς η γραφή να έχει ισχυρή τυποποίηση, π.χ. «euxaristw».
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E-BOOKS & e-information 

http://www.ou.edu/content/police/inetmenu.html

webinars

Η ασφαλής χρήση του
Διαδικτύου και ο ρόλος
των γονιών στην
προστασία των παιδιών
από κινδύνους κα.

(87.35 min)

Saferinternet.gr
Webinar

Cyberbullying

(14.26 min)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

να ακούμε και….

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Επικοινωνία με τα παιδιά

Να συνεργαζόμαστε και να προτείνουμε  Δεν είναι κακό πράγμα να υπάρχουν
δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες
σε σχέση με το άτομό σας. Είναι όμως
άκρως σημαντικό να γνωρίζετε την
ύπαρξη τέτοιων πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορείτε να προστατεύετε
εκείνες τις πληροφορίες που δεν επιθυμείτε να είναι προσβάσιμες από
όλο τον κόσμο και που κατ’ επέκταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κακόβουλα. 

 Είναι πολύ βασικό να καθίσουμε μαζί με τα παιδιά μας και να ακούσουμε
πώς νιώθουν για την ψηφιακή τους ταυτότητα, όπως και να
καταλάβουμε με ποιον τρόπο επιθυμούν να κερδίσουν την προσοχή των
γύρω τους και των νέων φίλων που κάνουν μέσα από τους εικονικούς
κόσμους.

Google yourself

ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΑ



7

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 Να κάνουν μια συζήτηση με τους μαθητές στην τάξη
για το Διαδίκτυο και να καταλήγουν στη συνέχεια στη
διαμόρφωση μίας συμφωνίας για τη χρήση του
Διαδικτύου στο σχολείο. 

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

 Να διδάσκουν τους μαθητές τους να μην δίνουν
ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες στο
Διαδίκτυο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Να επικοινωνούμε, να συμβουλευόμαστε και να
ενημερώνουμε (εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με μελέτη της UNESCO του 2012 κάθε ώρα διδακτικού
έργου ενός εκπαιδευτικού αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας
γραφείου. Αυτό συμβαίνει διότι η δυσκολία μίας εργασίας
καθορίζεται κατά βάση από το πλήθος και τη δυσκολία των
αποφάσεων που καλείται να λάβει ο εργαζόμενος κατά τη
διάρκειά της. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν καλείται να παίρνει
συνεχώς πολύ γρήγορες αποφάσεις και να αναπροσαρμόζει την
πορεία του μαθήματος σε νέα πάντα δεδομένα, πλέοντας τις
περισσότερες φορές σε αχαρτογράφητα νερά. Βιώνει λοιπόν
συνεχώς κατά τη διάρκεια του μαθήματος διλημματικές
καταστάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις , αντιφάσεις ,ματαιώσεις
και καλείται να αξιολογήσει και να μοιράσει σε ζωντανό χρόνο
την φροντίδα του για δεκάδες μικρούς ανθρώπους. Δεν είναι
εύκολη δουλειά να είσαι εκπαιδευτικός και δεν ταιριάζει σε όλους
τους ανθρώπους. Όμως οι χαρές μπορεί να είναι τόσο δυνατές
που όποιος γλυκαθεί δεν την αλλάζει με τίποτα. 

https://www.alfavita.gr/apopsin/trela-dilimmata-enos-ekpaideytikoy-mesa-stin-taxi

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

τεχνικές μάθησης εθιμοτυπία

μαθητής

ηλεκτρονικός
αλφαβητισμός ασφάλεια

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

- Μικρή διαβάζει την εργασία που τους έβαλα για το
σπίτι και συνεχίζει και συνεχίζει. Είναι τεράστια και
copy – paste από το Wikipedia ή κάτι τέτοιο. Κάνεις
δεν την προσέχει, ούτε καν εγώ. Σκέπτομαι πώς να
την διακόψω, χωρίς να την πειράξει γιατί είναι και
παραξηγιάρα. Δεν τολμάω όμως. Μετά από 5 
βασανιστικά λεπτά τελειώνει. «Τέλεια» της λέω, 
δαγκώνοντας τη γλώσσα μου, γιατί καταλαβαίνω ότι
την επόμενη φορά θα μου φέρει εργασία που θα
κρατάει 10 λεπτά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΦΙΣΣΕΣ

http://issuu.com/synigorostoypaidioy/docs/syntagi_prostasia_internet
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http://www.educatorstechnology.com/2014/08/can-i-use-this-picture-new-
wonderful.html?crlt.pid=camp.mXwjj9jEC6JA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΜΕ –SOCIAL MEDIA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΙΤΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ
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http://www.covenanteyes.com/categ
ory/help-others-restore-integrity/

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παραλλαγή :

Δημιουργήστε με τους μαθητές ένα
ερωτηματολόγιο και μοιράστε το
στη σχολική κοινότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Παραλλαγή :

Δημιουργήστε με τους μαθητές
κάρτες από τις εμπειρίες τους ή
από αυτά που θα βρεθούν στα
ΜΜΕ

Παραλλαγή :

Δημιουργήστε με τους μαθητές
κάρτες από τις εμπειρίες τους ή
από αυτά που θα βρεθούν στα
ΜΜΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Παραλλαγή :

Δημιουργήστε με τους μαθητές
κάρτες από τις εμπειρίες τους ή
από αυτά που θα βρεθούν στα
ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO

internet danger video
(3.08 min)

Once you post it 

you lose control

(1.38 min)

Ποιο είναι το κυριότερο στοιχείο του
διαδικτύου που τονίζεται στην ταινία ;

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO

Διαδικτυακός εκφοβισμός
στην Ελλάδα-Cyber bullying

(2.48 min)

Η κοκκινοσκουφίτσα στο
Facebook (1.42 min)
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Το Μυστικό της Νίκης -
Ιστορία κινουμένων
σχεδίων (18.18 min)

To Pantopoleion - The 
Grocery Store subtitled 

in all EU languages 
(9.58min)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO
Ποιος γνωρίζει τα «δικά μας» ;

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO

Το Μεζεδοπωλείο -
03_02_2014

(6.34 min)

Το Μεζεδοπωλείο -
04_02_2014

(6.38 min)

Πως λειτουργούν οι μαθητές – μαθήτριες μας ;

https://esafety.gov.au/education-resources/classroom-
resources/tagged/language-options/greek

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO

18.25 min

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - VIDEO

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ένας διευθυντής σχολείου βορείων προαστίων παρατήρησε ότι δύο
μαθήτριές του ήταν πολύ προβληματισμένες. Τελικά, είπαν στον
καθηγητή ότι εδώ και καιρό λάμβαναν μηνύματα ηλεκτρονικού
εκφοβισμού (bullying) από συνομήλικη συμμαθήτρια τους.
Ο διευθυντής παρατήρησε ότι τα δύο κορίτσια δεν πήγαιναν συχνά
στο σχολείο κι όταν ήταν εκεί ήταν αδιάβαστα, ενώ όπως
πληροφορήθηκε από τους γονείς τους δεν κοιμούνται τα βράδια και
έδειχναν φοβισμένα. Σύμφωνα με το «ΕΘΝΟΣ», με την
εμπεριστατωμένη έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
αποκαλύφθηκε ότι άγνωστος αποστολέας έστελνε στα ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία (e-mail) τους απειλητικά μηνύματα.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στον αποστολέα, που όπως αποδείχτηκε
ήτα μία άλλη 15χρονη η οποία ζήλευε τις δύο συμμαθήτριές της. 
Για τα μηνύματα χρησιμοποιούσε συνήθως το κινητό της τηλέφωνο. 
Οι αστυνομικοί σχημάτισαν σε βάρος της 15χρονης δικογραφία
τακτικής διαδικασίας για πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή
συμπεριφορά και την υπέβαλαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

4 4



11

Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου

 Saferinternet.gr: Δράση ενημέρωσης και
επαγρύπνησης γύρω από την ασφαλή και
ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών και γύρω από
την προστασία των ανηλίκων από παράνομο και επιβλαβές
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

 SafeLine.gr: Ανοιχτή γραμμή που δέχεται καταγγελίες για
παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο
Διαδίκτυο.

 ΥποΣΤΗΡΙΖΩ: Γραμμή βοηθείας 800 11 800 15 για παιδιά
και εφήβους, η οποία υλοποιείται από τη Μονάδα Εφηβικής
Υγείας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού

Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος :  http://www.astynomia.gr/

http://www.cyberkid.gr/ παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και
συμβουλές σχετικά με το πως μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη η
οικογένεια τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών που μας
περιβάλλουν και φυσικά του διαδικτύου.

Γραμμή sos : 11188

ΚΛΙΜΑΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ έχει αντιμετωπίσει από ετών περιπτώσεις
αυτοκτονιών στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεδομένης
της συχνότητας και της σοβαρότητας του προβλήματος και
αξιοποιώντας την εμπειρία του, ο φορέας ξεκίνησε το Μάιο
του 2007 μια προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
και παρέμβασης για την πρόληψη των αυτοκτονιών στη
βάση της οποίας λειτουργεί η Γραμμή Παρέμβασης για την
Αυτοκτονία με το νούμερο 1018. 

http://www.suicide-help.gr/

saferinternetday

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προάγει όχι μόνο το
ασφαλές Διαδίκτυο αλλά τη δημιουργία ενός
καλύτερου Διαδικτύου, στο οποίο όλοι μπορούμε να
συμβάλλουμε. Έτσι, το φετινό σύνθημα είναι: 
«Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!»

http://www.cyberethics.info/gr/

cyberethics
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

http://internet-safety.sch.gr/

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

http://www.google.gr/safetycenter/families/start/

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δραστηριότητες

Πως μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας
από τις κακοτοπιές του Διαδικτύου;

 Nα τα μάθουμε να είναι υπεύθυνα.

 Nα τα εφοδιάσουμε με σωστή πληροφόρηση και
εκπαίδευση. 

 Nα τα βοηθάμε όποτε μας το ζητάνε, να είμαστε πάντα
στο πλευρό τους, όχι μόνο με τον νου μας, αλλά και ως
φυσική παρουσία.

 Nα είμαστε ενημερωμένοι, και να καταβάλουμε
προσπάθεια να μάθουμε μαζί με τα παιδιά. 

6
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Ασφάλεια στο Διαδίκτυο & 
στην κινητή τηλεφωνία

Ζήσε την ζωή ….. Μην την ποστάρεις!

Σχολική βία και εκφοβισμός
Πανελλήνιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

8-10/4/2016
http://www.synedrioparatvias.kmaked.eu/

Ψυχική υγεία και διαδίκτυο
Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

σχεδίασε και θέτει σε λειτουργία το επιμορφωτικό
πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: 
Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο - Τρόποι
παρέμβασης και πρόληψης», διάρκειας 70 ωρών

 Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και θα
υλοποιηθεί σε όλη την επικράτεια από εξειδικευμένους
επιστήμονες με εμπειρία στα θέματα του Διαδικτύου.

 Θα διεξάγεται σε 7ωρες συναντήσεις. 
 Η έναρξη του 1ου κύκλου Προγράμματος είναι στις 19 

Μαρτίου και καταληκτική ημερομηνία εγγραφών ορίζεται
η 15/3/2016.

 Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας
μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος και στο τηλέφωνο 210 2718268

 http://www.phweb.psych.uoa.gr/


