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To θέμα ςηπ αρτάλειαπ ρςξ Διαδίκςσξ

Σξ Διαδίκςσξ
Η υοηριμϊςηςα ςξσ Διαδικςύξσ (Internet) είμαι
αδιαμτιρβήςηςη για ςξ μελλξμςικϊ πξλίςη ςηπ
Κξιμχμίαπ ςηπ Πληοξτξοίαπ. Τξ Διαδίκςσξ μπξοεί μα
υοηριμξπξιηθεί για εκπαιδεσςικξϋπ, εμημεοχςικξϋπ,
επιυειοημαςικξϋπ ρκξπξϋπ, για έοεσμα ή για
διαρκέδαρη, κλπ. Οι σπηοερίεπ πξσ ποξρτέοει ςξ
καθιρςξϋμ
ρήμεοα
πξλϋςιμξ
εογαλείξ
ςηπ
μαθηριακήπ διαδικαρίαπ. Ωρςϊρξ, η επιςσυήπ και
αρταλήπ ανιξπξίηρή ςξσ απϊ ςξσπ μαθηςέπ απαιςεί ςημ αμάπςσνη ρσγκεκοιμέμχμ
δενιξςήςχμ.
Σξ θέμα ςηπ αρτάλειαπ ρςξ Διαδίκςσξ
Χχοίπ μα αμαιοείςαι η θεςική πλεσοά ςξσ Διαδικςϋξσ, θα ποέπει μα επιρημαμθεί ϊςι
ςξ Διαδίκςσξ απϊ ςη τϋρη ςξσ δεμ εγγσάςαι αρτάλεια για ςξμ αμήλικξ υοήρςη,
καθόπ ξι δημξριεσμέμεπ πληοξτξοίεπ δεμ υαοακςηοίζξμςαι απαοαίςηςα απϊ
καςαλληλϊςηςα και εγκσοϊςηςα εμό ξι ςασςϊςηςεπ και ξι ρκξπξί ςχμ ρσμςακςόμ
δεμ είμαι πάμςα εμταμείπ.
Οι κίμδσμξι ασςξί ειδικά για ςξσπ αμήλικξσπ, αμαδεικμϋξσμ ςημ αμαγκαιϊςηςα
ρυεδιαρμξϋ μίαπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ ςημ έκθερή ςξσπ ρε ακαςάλληλξ
πεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα καςαρςεί επιβλαβέπ ρςημ αμάπςσνη ςηπ
ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ. Χχοίπ ασςϊ μα σπξμξεί ϊςι θα ποέπει μα καςατϋγξσμε ρε
ακοαίεπ λϋρειπ λξγξκοιρίαπ ή αρτσκςικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ, είμαι ποξταμέπ ϊςι
ποέπει μα ξοιρςξϋμ πξλιςικέπ ελέγυξσ ςξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ Διαδίκςσξ και μέςοα
για ςημ εμημέοχρη και ςημ ποξρςαρία ςχμ αμήλικχμ υοηρςόμ ςξσ.
Η πξλιςική ςξσ Τπξσογείξσ Εθμικήπ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ
Τξ ζήςημα ςηπ αρταλξϋπ ποϊρβαρηπ ςχμ αμηλίκχμ ρςξ
Διαδίκςσξ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ, ατξϋ έυει κξιμχμικέπ,
πξλιςιρμικέπ, παιδαγχγικέπ, επιρςημξμικέπ και άλλεπ
πςσυέπ. Τξ Υπξσογείξ Δθμικήπ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ
(Υπ.Δ.Π.Θ. – www.ypepth.gr) αμαγμχοίζει ςημ κοιριμϊςηςα
ςξσ ζηςήμαςξπ και εταομϊζει μέρχ ςξσ Παμελλήμιξσ
υξλικξύ Δικςύξσ1 (www.sch.gr) μία ρσγκεκοιμέμη
πξλιςική ποξρςαρίαπ ςχμ μαθηςόμ απϊ ςημ έκθερή ςξσπ ρε
ακαςάλληλξ πεοιευϊμεμξ ςξσ Διαδικςϋξσ μέρα απϊ ςξ ρυξλείξ. Η πξλιςική είμαι
1 Τξ Παμελλήμιο Σχολικό Δίκτυο είμαι ηξ μεγαλύηεοξ δίκηρξ ηηπ ςώοαπ, καθώπ
διαζρμδέει πεοιζζόηεοα από 13.700 ζςξλεία και 2.600 διξικηηικέπ μξμάδεπ ηξρ Υπ.Ε.Π.Θ.
και ηξρπ παοέςει βαζικέπ και ποξηγμέμεπ ηηλεμαηικέπ ρπηοεζίεπ, απξζκξπώμηαπ ζηη
δημιξρογία μίαπ μέαπ γεμιάπ εκπαιδερηικώμ κξιμξηήηωμ, η ξπξία ανιξπξιεί ηιπ Τεςμξλξγίεπ
ηηπ Πληοξθξοικήπ και ηωμ Επικξιμωμιώμ ζηημ εκπαιδερηική διαδικαζία. Ποξζωπικξί
λξγαοιαζμξί ποόζβαζηπ έςξρμ δξθεί ζε και 62.000 εκπαιδερηικξύπ και ζε 12.000 μαθηηέπ
ηηπ Γ’ Γρμμαζίξρ (ημεοξμημία αμαθξοάπ : 10/2/2007).
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εμαομξμιρμέμη με ςη διεθμή ποακςική και ςιπ μξμικέπ απαιςήρειπ και διαοθοόμεςαι
ρε πέμςε άνξμεπ:
1. Σςξμ ξοιρμϊ ςχμ Πξλιςικώμ Απξδεκςήπ Φοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ και ςχμ
Συξλικόμ Δογαρςηοίχμ Πληοξτξοικήπ απϊ ςα ρυξλεία και ςξσπ μαθηςέπ. Για
ςξ ρκξπϊ ασςϊ ςξ Υπ.Δ.Π.Θ. έυει θερμξθεςήρει ρσλλξγικά ϊογαμα,
απξςελξϋμεμα απϊ ειδικξϋπ επιρςήμξμεπ,
ςα ξπξία έυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ υάοανηπ
πξλιςικήπ
και
διαυείοιρηπ
ςξσ
πεοιευξμέμξσ πξσ διακιμείςαι μέρχ ςξσ
Παμελλήμιξσ Συξλικξϋ Δικςϋξσ και ςχμ
σπηοεριόμ ςξσ.
2. Σςημ αμάπςσνη και εταομξγή ςευμικώμ
(τίλςοα) πξσ σλξπξιξϋμ ςιπ πξλιςικέπ ασςέπ. Αμςίρςξιυεπ ςευμικέπ
εταομϊζξμςαι διεθμόπ ρςα εκπαιδεσςικά δίκςσα πξλλόμ ποξηγμέμχμ
υχοόμ και απξςοέπξσμ με ρημαμςικϊ δείκςη επιςσυίαπ ςημ ποϊρβαρη ρε
ιρςξρελίδεπ πξσ αμήκξσμ ρε καςηγξοίεπ ϊπχπ:
 «porn» (ιρςξρελίδεπ με πξομξγοατικϊ πεοιευϊμεμξ)
 «gambling» (ιρςξρελίδεπ με ςσυεοά παιυμίδια)
 «drugs» (ιρςξρελίδεπ πξσ ποξχθξϋμ ςα μαοκχςικά)
 «aggressive» (ιρςξρελίδεπ πξσ ποξπαγαμδίζξσμ
ρσμπεοιτξοά και ςξ οαςριρμϊ) και

ςημ

επιθεςική

 «violence» (ιρςξρελίδεπ πξσ ποξχθξϋμ ςημ βία)
Δπειδή η ςανιμϊμηρη ςχμ ιρςξρελίδχμ ρςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ γίμεςαι με
ςη υοήρη ασςξμαςξπξιημέμηπ διαδικαρίαπ (λϊγχ ςξσ ςεοάρςιξσ πλήθξσπ
ςχμ ιρςξρελίδχμ ρςξ Διαδίκςσξ), είμαι πιθαμϊ κάπξια ιρςξρελίδα μα
ςανιμξμηθεί λαμθαρμέμα. Για ςξ λϊγξ ςξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ
ακξλξσθεί ςη διεθμή ποακςική και παοέυει ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ
μα εμημεοόμξσμ ςξσπ αομϊδιξσπ ςευμικξϋπ ϊςαμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδήπξςε
δσρλειςξσογία ςηπ σπηοερίαπ, ξι ξπξίξι πλέξμ υειοχμακςικά διξοθόμξσμ ςη
βάρη δεδξμέμχμ.
3. Σςη διαοκή εμημέοχρη και εσαιρθηςξπξίηρη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ,
καθόπ ξπξιαδήπξςε ςευμική λϋρη είμαι αδϋμαςξ μα απξδόρει αμ δεμ είμαι
ρχρςά εμημεοχμέμη και εσαιρθηςξπξιημέμη η ρυξλική κξιμϊςηςα. Για ςξ
ρκξπϊ ασςϊ ςξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ εμημεοόμει ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ,
ςξσπ γξμείπ και ςξσπ μαθηςέπ μέρχ ςξσ δικςσακξϋ ςξσ ςϊπξσ
(www.sch.gr/safe),
μέρχ
ςξσ
ηλεκςοξμικξϋ
πεοιξδικξϋ
(www.sch.gr/magazine) και μέρχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρε διάτξοεπ
εκδηλόρειπ (ημεοίδεπ, ρσμέδοια, κλπ, www.sch.gr/docs).
4. Σςη ρσμεογαρία με ειδικέπ δοάρειπ για ςημ αρτάλεια ρςξ Διαδίκςσξ ϊπχπ
ςξ Δλλημικϊ ϊογαμξ για ςημ ασςξοοϋθμιρη ρςξ Διαδίκςσξ (Safeline,
www.safeline.gr) και ςημ κξιμξςική δοάρη για ςημ ποξόθηρη ςηπ
αρταλέρςεοηπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ (Safer-Internet, www.saferinternet.net).
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5. Σςη δημιξσογία θεςικήπ αμςιποόςαρηπ, δηλαδή ρςημ αμάπςσνη ανιϊλξγξσ
ή/και πιρςξπξιημέμξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ ρςξ ξπξίξ ανίζει μα έυξσμ
ποϊρβαρη ξι μαθηςέπ και ρςη διαμξμή ρςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα ςξσ
μέρχ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και δικςσακόμ πσλόμ ϊπχπ: www.e-yliko.gr,
www.sch.gr, www.neagenia.gr, www.kee.gr, www.greeklanguage.gr,
www.pi-schools.gr, students.sch.gr, κλπ, ξι ξπξίεπ λειςξσογξϋμ είςε σπϊ
ςημ άμερη εσθϋμη ςξσ Υπ.Δ.Π.Θ. είςε σπϊ ςημ εσθϋμη επξπςεσϊμεμχμ
τξοέχμ ςξσ.
Τξ πλαίριξ ρσμπληοόμεςαι απϊ ςημ εταομξγή μεθϊδχμ για ςημ ποξρςαρία ςηπ
σπηοερίαπ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ (e-mail) ςχμ ρυξλείχμ, ςχμ
εκπαιδεσςικόμ και ςχμ μαθηςόμ απϊ αποϊκληςη / διατημιρςική αλληλξγοατία
(spam) και απϊ κακϊβξσλξ λξγιρμικϊ (ιξί - viruses), ϊπχπ αμαλσςικά
παοξσριάζεςαι
ρςιπ
δικςσακέπ
ςξπξθερίεπ
www.sch.gr/spam
και
www.sch.gr/virus.
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ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΕΦΕΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ
Οοιρμέμξι απϊ ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ μπξοεί μα ρσμαμςήρει έμαπ αμήλικξπ καςά ςημ
πεοιήγηρή ςξσ ρςξ Διαδίκςσξ είμαι :
 Ποξπαγάμαδα ιδεόμ πξσ σπξδασλίζξσμ ςξ οαςριρμϊ, ςξ ταμαςιρμϊ
και ςη βία
 Ποξόθηρη υοήρηπ μαοκχςικόμ ξσριόμ και
αλκξϊλ
 Ποξβξλή και παοακίμηρη ρσμμεςξυήπ ρε
ςσυεοά παιυμίδια
 Έκθερη ρε πξομξγοατικϊ πεοιευϊμεμξ
 Κσκλόμαςα παιδεοαρςίαπ
 Οικξμξμική εκμεςάλλεσρη απϊ απξκάλσφη
ποξρχπικόμ ρςξιυείχμ (αοιθμόμ καοςόμ κλπ.)
Ωπ ποξπ ςημ ποξρςαρία πξσ ποξρτέοεςαι ρςξ ρυξλικϊ εογαρςήοιξ απϊ ςξ
ακαςάλληλξ και παοάμξμξ πεοιευϊμεμξ, ςξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ παοέυει
ςημ Τπηοερία Ελεγυόμεμηπ Ποόρβαρηπ (Web-Filtering) ρςξμ Παγκόρμιξ Ιρςό.
Όμχπ για ςημ ποξρςαρία απϊ ςξσπ κιμδϋμξσπ ςξσ Διαδικςϋξσ δεμ αοκεί η υοήρη
ςχμ τίλςοχμ αλλά είμαι απαοαίςηςη η εμεογηςική και κοιςική ρςάρη μαθηςόμ,
εκπαιδεσςικόμ και γξμέχμ.
Δπιπλέξμ, ξι μαθηςέπ και ξι εκπαιδεσςικξί ρε πεοίπςχρη πξσ ρσμαμςήρξσμ κάπξια
ρελίδα με ακαςάλληλξ πεοιευόμεμξ μπξοξϋμ μα επικξιμχμήρξσμ με ςξ
διαυειοιρςή ςηπ σπηοερίαπ (cachemaster@sch.gr) και μα ζηςήρξσμ ςημ απαγϊοεσρη
ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρελίδαπ. Αμ εμςξπίρξσμ ρελίδα πξσ αμήκει ρςημ καςηγξοία ςξσ
παοάμξμξσ πεοιευξμέμξσ, μπξοξϋμ μα επικξιμχμήρξσμ με ςημ Ελλημική Γοαμμή
Αματξοάπ Παοάμξμξσ Πεοιευξμέμξσ ρςξ Internet (www.safeline.gr).
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
σμβξσλέπ αρταλξύπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςύξσ
Αγαπηςξί μαθηςέπ:
 Μη δίμεςε πξςέ ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία και μημ απξκαλϋπςεςε λεπςξμέοειεπ
ςηπ ποξρχπικήπ ραπ ζχήπ ρε άλλξσπ υοήρςεπ ςξσ Διαδικςϋξσ.
 Μη γμχρςξπξιείςε μέρχ ςξσ Διαδικςϋξσ ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ραπ ρε
αγμόρςξσπ.
 Μημ απξκαλϋπςεςε ςξσπ κχδικξϋπ ποϊρβαρηπ (password) πξσ υοηριμξπξιείςε.
 Μημ επιυειοείςε ρσμαλλαγέπ μέρχ ςξσ Διαδικςϋξσ για ςημ αγξοά ποξψϊμςχμ και
μη δίμεςε ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ πιρςχςικέπ κάοςεπ.
 Καςά ςημ επίρκεφή ραπ ρςξσπ διάτξοξσπ δικςσακξϋπ ςϊπξσπ μη ρσμπληοόμεςε
τϊομεπ με ςα παοαπάμχ ρςξιυεία, ϊςαμ ραπ ζηςξϋμςαι.
 Τα άςξμα πξσ γμχοίζεςε ρςξ Διαδίκςσξ δεμ είμαι πάμςξςε ασςά πξσ
ιρυσοίζξμςαι ϊςι είμαι. Μπξοεί μα λέμε φέμαςα για μα κεοδίρξσμ ςημ
εμπιρςξρϋμη ραπ.
 Μη δίμεςε πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξϋμ ςξσπ τίλξσπ ραπ, ςημ ξικξγέμειά ραπ ή ςξ
ρυξλείξ ραπ ρε άςξμα πξσ γμχοίζεςε ρςξ Διαδίκςσξ.
 Μη ρσμαμςάςε μϊμξι ραπ άςξμα πξσ γμχοίραςε απϊ ςξ
Διαδίκςσξ. Η ρσμάμςηρη ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι
ξπχρδήπξςε ρε δημϊριξ υόοξ και ξι γξμείπ ραπ μα
είμαι παοϊμςεπ.
 Να ρσζηςάςε με ςξσπ δαρκάλξσπ ραπ, ςξσπ γξμείπ ραπ
και με ποϊρχπα πξσ εμπιρςεϋερςε για ςιπ
δοαρςηοιϊςηςεπ ραπ ρςξ Διαδίκςσξ, ιδιαίςεοα αμ
αμςιμεςχπίρεςε ξςιδήπξςε πεοίεογξ ή αρσμήθιρςξ.
 Να είρςε επιτσλακςικξί χπ ποξπ ςημ απξδξυή ϊρχμ
διαβάζεςε ρςξ Διαδίκςσξ ή ασςόμ πξσ ραπ λέμε ξι
άλλξι υοήρςεπ ςξσ, ποιμ ςξ σπξβάλεςε ρε κοίρη ραπ.
 Μη ρςέλμεςε σλικϊ απϊ ςξ δικϊ ραπ σπξλξγιρςή (τχςξγοατίεπ, μξσρική).
 Να έυεςε πάμςα σπϊφη ραπ ϊςι ςα ποξψϊμςα ςηπ πμεσμαςικήπ δημιξσογίαπ
(Μξσρική, Λξγξςευμία, Κιμημαςξγοάτξπ, Video κλπ) ποξρςαςεϋξμςαι απϊ ςξσπ
μϊμξσπ και η διαμξμή ςξσπ μέρχ ςξσ Διαδικςϋξσ είμαι παοάμξμη ποάνη.
 Τξ ίδιξ παοάμξμη ποάνη θεχοείςαι και η διακίμηρη ποξγοαμμάςχμ
σπξλξγιρςόμ (Software) εκςϊπ και αμ αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία ςξσ Δλεϋθεοξσ
Λξγιρμικξϋ (Open source software). Σε κάθε πεοίπςχρη διαβάρςε ή
ρσμβξσλεσςείςε ςξσπ μεγαλϋςεοξσπ ϊρξμ ατξοά ςξσπ ϊοξσπ υοήρηπ και ςη
δσμαςϊςηςα ελεϋθεοηπ διακίμηρήπ ςξσ.
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 Μη υοηριμξπξιείςε άκοιςα ξπξιξδήπξςε ποϊγοαμμα βοίρκεςαι ρςξ Διαδίκςσξ.
Δεμ είμαι ϊλα ςα ποξγοάμμαςα αρταλή ακϊμα και αμ εμταμίζξμςαι χπ
παιυμίδια. Ίρχπ πεοιέυξσμ ποξγοάμμαςα Δξϋοειξσπ Ίππξσπ και ιξϋπ πξσ μπξοεί
μα βλάφξσμ ςξμ σπξλξγιρςή ραπ.
 Μημ αμξίγεςε e-mail απϊ άγμχρςξσπ απξρςξλείπ με πεοίεογα θέμαςα (subject)
ή υχοίπ θέμα. Δίμαι πξλϋ πιθαμϊ μα πεοιέυξσμ ιξϋπ.
 Ποξρξυή ρςα επιρσμαπςϊμεμα αουεία. Πξλλά απ’ ασςά είμαι ιξί ή Δξϋοειξι
Ίππξι και μπξοξϋμ μα ποξκαλέρξσμ ρξβαοά ποξβλήμαςα ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ.
Οδηγίεπ καλήπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςύξσ
Τα μημϋμαςα Ηλεκςοξμικξϋ Ταυσδοξμείξσ και ξι πληοξτξοίεπ πξσ απξρςέλλεςε με
ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ρε υοήρςεπ ή ξμάδεπ υοηρςόμ ςξσ Παμελλήμιξσ Συξλικξϋ
Δικςϋξσ ή ςξσ Διαδικςϋξσ γεμικϊςεοα, ποέπει μα υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςα
ακϊλξσθα:
 Τξ πεοιευϊμεμξ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ απξρςέλλεςε δεμ ποέπει:
μα ποξρβάλλει άλλξσπ υοήρςεπ ςξσ Διαδικςϋξσ, αλλά μα ακξλξσθεί ςξσπ
μϊμξσπ, ςα υοηρςά ήθη και ςα ήθη υοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ.
μα ποξρβάλλει ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα και ςιπ διάτξοεπ μειξμϊςηςεπ.
μα ρυεςίζεςαι με παοάμξμεπ ποάνειπ.
μα έυει σβοιρςικϊ υαοακςήοα ή διατημιρςική υοξιά (παοά μϊμξ
εμημεοχςική-πληοξτξοιακή).
 Μη διακιμείςε δικςσακξϋπ ςϊπξσπ και γεμικϊςεοα πληοξτξοίεπ πξσ:
ποξπαγαμδίζξσμ ςημ επιθεςική ρσμπεοιτξοά, ςξ μίρξπ και ςξ οαςριρμϊ.
ποξχθξϋμ ςα μαοκχςικά, ςξ αλκξϊλ και ςα ςσυεοά παιυμίδια.
πεοιέυξσμ πξομξγοατικϊ πεοιευϊμεμξ.
αματέοξμςαι ρε παοαβιάρειπ αρτάλειαπ διατϊοχμ ρσρςημάςχμ.
ατξοξϋμ ρςημ παοάμξμη διαμξμή ποξγοαμμάςχμ.
πεοιέυξσμ ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ - ποξψϊμ πμεσμαςικήπ δημιξσογίαπ πξσ
ποξρςαςεϋεςαι.
ατξοξϋμ ρε σλικϊ με διατημιρςικά banners.
 Θα ποέπει μα ελέγυεςε ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ μημσμάςχμ ραπ για ςημ
απξμάκοσμρη ιόμ ή άλλχμ ρςξιυείχμ πξσ μπξοεί μα βλάφξσμ άλλξσπ υοήρςεπ
ςξσ Διαδικςϋξσ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, καλϊ είμαι ρςξμ σπξλξγιρςή μέρχ ςξσ
ξπξίξσ ρσμδέερςε ρςξ Διαδίκςσξ μα σπάουει εγκαςερςημέμξ λξγιρμικϊ
ποξρςαρίαπ απϊ ςξσπ ιξϋπ (antivirus), ςξ ξπξίξ μα είμαι εμεογϊ και μα
αμαμεόμεςαι ασςϊμαςα με ςιπ πληοξτξοίεπ για μέξσπ ιξϋπ απϊ ςξμ
καςαρκεσαρςή ςξσ.
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΗ ΣΩΝ
ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ
Αγαπηςξί εκπαιδεσςικξί,
Τξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ θέλξμςαπ μα εναρταλίρει ςημ αρταλή παοξσρία ςχμ
μαθηςόμ ρςξ Διαδίκςσξ, καςέγοαφε μια ρειοά απϊ ρσμβξσλέπ. Πιρςεϋξμςαπ ϊςι θα
ραπ βξηθήρξσμε ρςημ επξπςεία και καθξδήγηρη ςχμ μαθηςόμ ραπ ρςη δικςσακή
κξιμχμία μέρα απϊ ςξ ρυξλικϊ εογαρςήοιξ πληοξτξοικήπ, ραπ ποξςείμξσμε μα ςιπ
διαβάρεςε ποξρεκςικά. Οι ποξςάρειπ μαπ ατήμξμςαι ρςη δημιξσογική κοιςική ραπ
για ςημ εταομξγή ςξσπ ή ϊυι.
 Φοξμςίρςε μα εμημεοόμερςε ςακςικά για
Διαδίκςσξ και ςα ξτέλη πξσ ποξρτέοει ρςξ
έογξ ραπ αλλά και ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ
σπάουξσμ.
 Αμςιμεςχπίρςε ςξ Διαδίκςσξ χπ έμα ρϋγυοξμξ
αγαθϊ με πξλλέπ θεςικέπ πςσυέπ και ρατόπ
λιγϊςεοεπ αομηςικέπ.
 Διαβάρςε ςιπ ξδηγίεπ μαπ ποξπ ςξσπ μαθηςέπ.
Πιρςεϋξσμε ϊςι θα ραπ ταμξϋμ υοήριμεπ.
Ποξρπαθήρςε ξι πιξ πάμχ αουέπ μα εταομϊζξμςαι απαοέγκλιςα ρςξ πεοιβάλλξμ
ςξσ ρυξλικξϋ εογαρςηοίξσ.
 Σσζηςήρςε με ςξσπ μαθηςέπ ραπ για ςα ξτέλη αλλά και ςξσπ κιμδϋμξσπ ςξσ
Διαδικςϋξσ και ρσμάφςε ρε μία ρσμτχμία μαζί ςξσπ για ςη υοήρη ςξσ.
 Δημιξσογήρςε μία λίρςα δικςσακόμ ςϊπχμ με καςάλληλξ πεοιευϊμεμξ πξσ θα
ποξχθεί ςξ ρεβαρμϊ ςχμ αμθοόπιμχμ ανιόμ και θα ποξαγάγει ςξ γμχρςικϊ και
πμεσμαςικϊ επίπεδξ ςχμ μαθηςόμ ραπ.
 Ποξρπαθήρςε μέρχ ςξσ διαλϊγξσ και ςηπ επίδεινηπ καλόμ ποακςικόμ για ςημ
αμάπςσνη απϊ ςξσπ μαθηςέπ ραπ δενιξςήςχμ κοιςικήπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ.
 Μημ ατήμεςε ςξσπ μαθηςέπ ραπ υχοίπ επίβλεφη καςά ςη διάοκεια υοήρηπ ςξσ
Διαδικςϋξσ.
 Δλέγυεςε ςιπ ιρςξρελίδεπ πξσ επιρκέπςξμςαι ξι μαθηςέπ ραπ μέρχ ςχμ
Αγαπημέμχμ (bookmarks) και ςξσ Ιρςξοικξϋ (history) ςξσ ποξγοάμμαςξπ
τσλλξμεςοηςή (browser).
 Αμ ρσμαμςήρεςε κάπξια ιρςξρελίδα με ακαςάλληλξ πεοιευϊμεμξ επικξιμχμήρςε
με ςξμ διαυειοιρςή ςηπ σπηοερίαπ (cachemaster@sch.gr) ςξσ Παμελλήμιξσ
Συξλικξϋ Δικςϋξσ.
 Σσρςοαςεσςείςε ρςημ καςαπξλέμηρη ςξσ παοάμξμξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ
Διαδίκςσξ καςαγγέλλξμςαπ ξπξιαδήπξςε ιρςξρελίδα με παοάμξμξ πεοιευϊμεμξ
ρςημ Δλλημική Γοαμμή Αματξοάπ Παοάμξμξσ Πεοιευξμέμξσ ρςξ Internet
(www.safeline.gr).

8

Ποακςική Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ Πληοξτξοικήπ

To θέμα ςηπ αρτάλειαπ ρςξ Διαδίκςσξ

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΗ ΣΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΤ
ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ
Αγαπηςξί γξμείπ,
Τξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ θέλξμςαπ μα εναρταλίρει ςημ αρταλή παοξσρία ςχμ
παιδιόμ ρςξ Διαδίκςσξ, καςέγοαφε μια ρειοά απϊ ρσμβξσλέπ. Πιρςεϋξμςαπ ϊςι θα
ραπ βξηθήρξσμε ρςημ επξπςεία και καθξδήγηρη ςχμ παιδιόμ ραπ ρςα βήμαςά ςξσπ
ρςξ Διαδίκςσξ ραπ ποξςείμξσμε μα ςιπ διαβάρεςε ποξρεκςικά. Οι ποξςάρειπ μαπ
ατήμξμςαι ρςη δημιξσογική κοιςική ραπ για ςημ εταομξγή ςξσπ ή ϊυι.
 Φοξμςίρςε μα εμημεοχθείςε για Διαδίκςσξ και ςα πξλλά ξτέλη πξσ ποξρτέοει
ρε ρϋγυοξμεπ κξιμχμίεπ ϊπχπ η δική μαπ. Μάθεςε για ξοιρμέμξσπ κιμδϋμξσπ
πξσ σπάουξσμ, όρςε μα εναρταλίρεςε ρςα παιδιά ραπ μία αρταλή πεοιήγηρη
ρςξμ ρσμαοπαρςικϊ κϊρμξ ςξσ Διαδικςϋξσ.
 Αμςιμεςχπίρςε ςξ Διαδίκςσξ χπ έμα ρϋγυοξμξ αγαθϊ με πξλλέπ θεςικέπ πςσυέπ
και ρατόπ λιγϊςεοεπ αομηςικέπ.
 Διαβάρςε ςιπ ξδηγίεπ μαπ ποξπ ςξσπ μαθηςέπ.
Πιρςεϋξσμε ϊςι θα ραπ ταμξϋμ υοήριμεπ.
 Δείνςε ρςα παιδιά ραπ πχπ μα υοηριμξπξιξϋμ ςξ
Διαδίκςσξ με αρτάλεια και ρσζηςήρςε μαζί ςξσπ
για ςξσπ πιθαμξϋπ κιμδϋμξσπ πξσ σπάουξσμ.
 Μάθεςε ρςα παιδιά ραπ μα μημ απαμςξϋμ πξςέ ρε
ποϊρςσυα ή δελεαρςικά μημϋμαςα. Δνηγήρςε ςξσπ πχπ αμ λάβξσμ ςέςξια
μημϋμαςα ή μημϋμαςα πξσ δεμ καςαμξξϋμ, δεμ τςαίμε ασςά και ϊςι θα ποέπει
μα ραπ εμημεοόρξσμ.
 Αματέοεςε άμερα ςέςξια κοξϋρμαςα ρςξμ πάοξυξ σπηοεριόμ Διαδικςϋξσ (ISP)
πξσ υοηριμξπξιείςε.
 Μάθεςε ρςα παιδιά ραπ μα μημ δίμξσμ πξςέ ποξρχπικά ςξσπ ρςξιυεία και
πληοξτξοίεπ ρε αγμόρςξσπ ρςξ Διαδίκςσξ.
 Ποξρπαθήρςε μα δημιξσογήρεςε μία ξικξγεμειακή ρσμτχμία για ςη υοήρη ςξσ
Διαδικςϋξσ ρςξ ρπίςι.
 Δημιξσογήρςε μία λίρςα με ποξςειμϊμεμξσπ δικςσακξϋπ ςϊπξσπ και παιδικέπ
ιρςξρελίδεπ.
 Να επιβλέπεςε ςα παιδιά, ιδιαίςεοα ςα μικοϊςεοα, καςά ςη ρϋμδερή ςξσπ με ςξ
Διαδίκςσξ και ειδικά καςά ςιπ ποόςεπ ποξρπάθειέπ ςξσπ.
 Τξπξθεςήρςε ςξμ σπξλξγιρςή ρε υόοξ ςξσ ρπιςιξϋ με άμερη ποϊρβαρη απϊ ϊλα
ςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ.
 Δλέγυεςε ςακςικά ςιπ ιρςξρελίδεπ πξσ επιρκέπςξμςαι ςα παιδιά μέρχ ςχμ
Αγαπημέμχμ (bookmarks) και ςξσ Ιρςξοικξϋ (history) ςξσ ποξγοάμμαςξπ
τσλλξμεςοηςή (browser) πξσ υοηριμξπξιείςε.
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 Δγκαςαρςήρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ ρπιςιξϋ ραπ κάπξιξ ειδικϊ λξγιρμικϊ
(τίλςοξ) για ςξμ έλεγυξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ Διαδικςϋξσ. Δείςε μεοικά ρςη
διεϋθσμρη
http://internet-filterreview.toptenreviews.com
 Δλέγνςε ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ μέρχ Διαδικςϋξσ ρςιπ ξπξίεπ
επιδίδξμςαι ςα παιδιά ραπ και ςξσ ρκξπξϋ ασςόμ.
 Αμ ςξ παιδί ραπ θέλει μα ρσμαμςήρει κάπξιξ άςξμξ πξσ
γμόοιρε ρςξ Διαδίκςσξ, ενηγήρςε ςξσ ςξσπ λϊγξσπ πξσ
ποέπει μα είμαι επιτσλακςικϊ. Ποξςείμεςε ςξσ ϊμχπ μα ςξ
ρσμξδεϋρεςε ρε μια ςέςξια ρσμάμςηρη, αμ επιμέμει.
 Σσρςοαςεσςείςε ρςημ καςαπξλέμηρη ςξσ παοάμξμξσ
πεοιευξμέμξσ ρςξ Διαδίκςσξ καςαγγέλλξμςαπ ξπξιαδήπξςε ιρςξρελίδα με
παοάμξμξ πεοιευϊμεμξ ρςημ Δλλημική Γοαμμή Αματξοάπ Παοάμξμξσ
Πεοιευξμέμξσ ρςξ Internet (www.safeline.gr).
Πξλιςικέπ και Δοάρειπ ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξύ Δικςύξσ για ςημ Αρτάλεια
ςχμ Μαθηςώμ ρςξ Διαδίκςσξ
Παοϊλξ πξσ είμαι νεκάθαοξ πχπ ςξ Διαδίκςσξ είμαι μία απϊ ςιπ μεγαλϋςεοεπ
ενελίνειπ ςξσ αιόμα είμαι ενίρξσ νεκάθαοξ ϊςι σπάουει μεγάλη αμηρσυία αμάμερα
ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ, επειδή, λϊγχ ςηπ εσοϋςαςηπ αμάπςσνήπ ςξσ, παοξσριάζξμςαι
κάπξιξι κίμδσμξι ρςη υοήρη ςξσ για ρκξπξϋπ διατξοεςικξϋπ – ξοιρμέμεπ τξοέπ και
εγκλημαςικξϋπ - απϊ ασςξϋπ για ςξσπ ξπξίξσπ ποξξοίζεςαι. Απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη για ςημ πεοαιςέοχ μεγέθσμρη ςξσ ξτέλξσπ απϊ Διαδίκςσξ είμαι η
εμπιρςξρύμη ρςημ ανιξπιρςία ςξσ.
Δσςσυόπ, ξ θεμελιόδηπ ρςϊυξπ ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ αμήλικχμ απϊ ςξ επιβλαβέπ
πεοιευϊμεμξ ρςξ Διαδίκςσξ σιξθεςείςαι γεμικά απϊ ϊλεπ ςιπ αμαπςσγμέμεπ
κξιμχμίεπ και δεμ ακσοόμεςαι απϊ ςημ παγκϊρμια διάρςαρη ςξσ Διαδικςϋξσ. Όλξι
απξδευϊμαρςε ϊςι ξι αμήλικξι έυξσμ ςξ δικαίχμα ςηπ ελεύθεοηπ αμάπςσνηπ ςηπ
ποξρχπικόςηςάπ ςξσπ. Ασςϊ πεοιλαμβάμει και ςημ ποξρςαρία ςξσπ απϊ ςξ
επιβλαβέπ και ακαςάλληλξ αλλά κσοίχπ απϊ ςξ παοάμξμξ πεοιευϊμεμξ, πξσ
δσρςσυόπ σπάουει ρςξ Διαδίκςσξ. Ο ρςϊυξπ δεμ είμαι καθϊλξσ απλϊπ. Αμςίθεςα,
για μα επιςεσυθεί απαιςεί ςη ρσρςοάςεσρη πξλλόμ πλεσοόμ.
Η Πξλιςεία ξτείλει μα εκρσγυοξμίζει ςημ εθμική μξμξθερία λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ
διεθμείπ ενελίνειπ. Οτείλει μα διαμξοτόμει έμα ϊρξ ςξ δσμαςϊ αρταλέρςεοξ
πεοιβάλλξμ – ςξσλάυιρςξμ μέρα ρςα ϊοια ςξσ ρυξλείξσ - και μα εμθαοοϋμει ςξσπ
γξμείπ ρςημ εκπλήοχρη ασςξϋ ςξσ έογξσ ρςξ ρπίςι, παοέυξμςάπ ςξσπ σπεϋθσμη
εμημέοχρη και μξμική καθξδήγηρη. Απαοαίςηςη είμαι και η σπξρςήοινη απϊ ςη
βιξμηυαμία ςξσ Διαδικςϋξσ, απϊ ςξμ ακαδημαψκϊ κϊρμξ και απϊ ςιπ μη
κεοδξρκξπικέπ κξιμϊςηςεπ και ςιπ ξογαμόρειπ ςχμ πξλιςόμ. Όλξι ασςξί ξι πϊλξι
ποέπει μα ρσμαμςηθξύμ και μα δημιξσογήρξσμ αουέπ πξσ θα λειςξσογξϋμ για μα
διατσλάςςξσμ ςιπ ξσριόδειπ ανίεπ μαπ ρςξ μέξ πεοιβάλλξμ πξσ διαμξοτόμει ςξ
Διαδίκςσξ.
Οι πάοξυξι Διαδικςϋξσ (Internet Service Providers) και ειδικά ςα εκπαιδεσςικά
δίκςσα, ποέπει μα ποξρτέοξσμ ρςξσπ αμήλικξσπ υοήρςεπ ςξσπ σπηοερίεπ για ςξμ
έλεγυξ ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ διακιμξϋμ. Έμα καλά ρυεδιαρμέμξ ρϋρςημα
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τιλςοαοίρμαςξπ μπξοεί μα ποξρςαςέφει ςα παιδιά, εμό ςασςϊυοξμα θα διαςηοεί
ςημ ελεσθεοία ςηπ ρκέφηπ και ςηπ έκτοαρηπ. Δεμ είμαι ϊμχπ ϊλα ςα ρσρςήμαςα
τιλςοαοίρμαςξπ πεοιευξμέμξσ ικαμά μα πεςϋυξσμ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ με ςξ ίδιξ
πξρξρςϊ επιςσυίαπ. Σςξ μέλλξμ, η ποξρξυή μαπ ποέπει μα επικεμςοχθεί ϊυι μϊμξ
ρςξ ρυεδιαρμϊ ςχμ μξμικόμ καμϊμχμ αλλά και ρςιπ αουιςεκςξμικέπ ςξσ
τιλςοαοίρμαςξπ.
Οι πάοξυξι πεοιευξμέμξσ (Content Providers) ποέπει αουικά μα απξδευθξϋμ και
ρςη ρσμέυεια μα ποξχθήρξσμ ςημ έμμξια ςξσ ασςξπεοιξοιρμξύ και ςηπ
ασςξοϋθμιρηπ (auto-regulation). Ο ασςξπεοιξοιρμϊπ είμαι έμα απαοαίςηςξ ρςξιυείξ
ρςη διαδικαρία επιβξλήπ ςξσ μϊμξσ για ςημ ποξρςαρία ςχμ υοηρςόμ ςξσ
Διαδικςϋξσ απϊ παοάμξμεπ εταομξγέπ. Μπξοεί μα δξσλέφει ϊπξσ και ϊςαμ ξι
εθμικξί μηυαμιρμξί δεμ μπξοξϋμ. Ωρςϊρξ, είμαι απίθαμξ μα είμαι απξςελερμαςικϊπ
αμ δεμ έυει ποξηγηθεί αμξικςή διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ και ρσζήςηρηπ ϊλχμ
ςχμ εμπλεκϊμεμχμ μεοόμ: ςηπ βιξμηυαμίαπ ςξσ Διαδικςϋξσ, ςηπ Πξλιςείαπ και ςχμ
υοηρςόμ.
Άλλεπ κξιμχμικέπ δξμέπ, ϊπχπ ξι Οογαμιρμξί ςηπ Τξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ξι
Δμόρειπ Γξμέχμ και ξι μη κεοδξρκξπικέπ ξογαμόρειπ μπξοξϋμ μα ρσμειρτέοξσμ
ρςημ σπεϋθσμη εμημέοχρη και ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ πξλιςόμ ρςξμ κοίριμξ
ςξμέα ςηπ ποϊληφηπ.
Πϊοξι ποέπει επίρηπ μα ατιεοχθξϋμ και ρςημ αμάπςσνη εσκξλιόμ καςαρςαλςικξύ
υαοακςήοα, ϊπχπ είμαι ξι αμξικςέπ γοαμμέπ επικξιμχμίαπ και καςαγγελιόμ (hotlines) και ςευμξλξγίεπ, ϊπχπ η καςηγξοιξπξίηρη πεοιευξμέμξσ και ςα ρσρςήμαςα
τιλςοαοίρμαςξπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ αμήλικχμ υοηρςόμ ςξσ
Διαδικςϋξσ.
Απ δξϋμε ςόοα ςι γίμεςαι ρςη υόοα μαπ: Τξ Υπξσογείξ Δθμικήπ Παιδείαπ και
Θοηρκεσμάςχμ με ςημ σλξπξίηρη ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξύ Δικςύξσ
(www.sch.gr) διαθέςει ρήμεοα ςξ μεγαλύςεοξ ρε αοιθμϊ υοηρςόμ δίκςσξ ρςη
υόοα. Μέρχ ασςξϋ παοέυει ρε πεοιρρϊςεοα απϊ 14.400 ρυξλεία σπηοερίεπ
Διαδικςϋξσ2, ϊπχπ αρταλή ποϊρβαρη ςχμ μαθηςόμ ρςξ Διαδίκςσξ, σπηοερίεπ
επικξιμχμίαπ, διάθερηπ και αμάκςηρηπ φητιακξϋ πεοιευξμέμξσ, σπηοερίεπ
πξλσμέρχμ, ςηλεδιάρκεφηπ, δικςσακήπ πϋληπ, κλπ.
Για ςξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ η αρταλήπ ποϊρβαρη ςχμ μαθηςόμ ρςξ
Διαδίκςσξ και η ποξρςαρία ςξσπ απϊ ςξ ακαςάλληλξ πεοιευϊμεμξ είμαι μία
θεμελιώδηπ αουή. Έςρι, ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ απϊ ςημ αουή δημιξσογίαπ ςξσ
Δικςϋξσ έυει ξοίρει μία πξλιςική, πλήοχπ εμαομξμιρμέμη με ςη διεθμή ποακςική και
ςιπ μξμικέπ απαιςήρειπ, πξσ διαοθοόμεςαι ρε ένη άνξμεπ:
6. Σςξμ ξοιρμϊ ςχμ Πξλιςικώμ Απξδεκςήπ Φοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ και ςχμ
Συξλικόμ Δογαρςηοίχμ Πληοξτξοικήπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ
έυξσμ θερμξθεςηθεί αομϊδια ρσλλξγικά ϊογαμα, απξςελξϋμεμα απϊ
ειδικξϋπ επιρςήμξμεπ, ςα ξπξία έυξσμ ςημ εσθϋμη για ςη υάοανη ςηπ
πξλιςικήπ και ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ διακιμείςαι ρςα ρυξλεία
μέρχ ςξσ ρυξλικξϋ δικςϋξσ.

2

Διαβάρςε ςξ ρημείχμα για ςιπ σπηοερίεπ πξσ ποξρτέοει ςξ ΠΣΔ http://www.sch.gr/schportlets/aboutSch/presentations/2007/Enimerotiko_simioma_GSN.pdf
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7. Σςημ αμάπςσνη και λειςξσογία τίλςοχμ πξσ σλξπξιξϋμ ςιπ πξλιςικέπ ασςέπ.
Αμςίρςξιυεπ ςευμικέπ εταομϊζξμςαι διεθμόπ ρςα εκπαιδεσςικά δίκςσα
πξλλόμ ποξηγμέμχμ υχοόμ και απξςοέπξσμ, με ρημαμςικϊ δείκςη
επιςσυίαπ, ςημ ποϊρβαρη ςχμ μαθηςόμ ρε ιρςξρελίδεπ με πξομξγοατικϊ
πεοιευϊμεμξ, με ςσυεοά παιυμίδια, ρε ιρςξρελίδεπ πξσ ποξχθξϋμ ςα
μαοκχςικά, ςξ αλκξϊλ, ςη βία, ςξ μίρξπ, ςημ επιθεςική ρσμπεοιτξοά και ςξμ
οαςριρμϊ.
Λϊγχ ςηπ ςεοάρςιαπ έκςαρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ, η καςηγξοιξπξίηρη ςχμ
ιρςξρελίδχμ γίμεςαι με ασςξμαςξπξιημέμξ ςοϊπξ και γι’ ασςϊ σπάουει μία
(ρυεςικά μικοή) πιθαμϊςηςα λαμθαρμέμηπ ςανιμϊμηρηπ. Έςρι, δίμεςαι η
δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ μα εμημεοόμξσμ ςξ ρυξλικϊ δίκςσξ
επικξιμχμόμςαπ με ςξσπ διαυειοιρςέπ ρςημ διεϋθσμρη cachemaster@sch.gr,
ϊςαμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδήπξςε λαμθαρμέμη ςανιμϊμηρη ιρςξρελίδαπ.
8. Σςη διαοκή εμημέοχρη και εσαιρθηςξπξίηρη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ,
καθόπ ξπξιαδήπξςε ςευμική λϋρη είμαι αδϋμαςξ μα απξδόρει αμ δεμ είμαι
ρχρςά εμημεοχμέμη και εσαιρθηςξπξιημέμη η ρυξλική κξιμϊςηςα και ξι
γξμείπ.
Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ςξ ρυξλικϊ δίκςσξ εμημεοόμει ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ςξσπ
μαθηςέπ και ςξσπ γξμείπ μέρχ ςξσ δικςσακξϋ ςξσ ςϊπξσ (www.sch.gr/safe)
και μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ πεοιξδικξϋ e-Emphasis (http://eemphasis.sch.gr) ςξ ξπξίξ διαμέμεςαι ρε πεοιρρϊςεοξσπ απϊ 85.000 ρυξλεία
και εκπαιδεσςικξϋπ. Ακϊμα διξογαμόμει αλλά και ρσμμεςέυει ρε εκδηλόρειπ
ρυεςικά με ςξ θέμα ασςϊ.
9. Σςη δημιξσογία θεςικήπ αμςιποόςαρηπ, ρςημ ποξβξλή δηλαδή ανιϊλξγξσ
και πιρςξπξιημέμξσ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ, ρςξ ξπξίξ ανίζει μα έυξσμ
ποϊρβαρη ξι μαθηςέπ. Τξ σλικϊ ασςϊ διαμέμεςαι ρςημ εκπαιδεσςική
κξιμϊςηςα μέρχ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και δικςσακόμ πσλόμ (π.υ. www.eyliko.gr, www.sch.gr, opensoft.sch.gr, www.neagenia.gr, www.kee.gr,
www.greeklanguage.gr, www.pi-schools.gr, κλπ), πξσ λειςξσογξϋμ είςε σπϊ
ςημ άμερη εσθϋμη ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ είςε σπϊ ςημ εσθϋμη
επξπςεσϊμεμχμ τξοέχμ ςξσ.
10. Σςη ρςαθεοή ρσμεογαρία με ειδικέπ δοάρειπ για ςημ αρτάλεια ρςξ
Διαδίκςσξ, ϊπχπ είμαι:
η
«Ομάδα
Δοάρηπ
(http://www.dart.gov.gr)
Οικξμξμικόμ

για
ςξσ

ςημ
Χητιακή
Αρτάλεια»
Υπξσογείξσ
Οικξμξμίαπ
και

η Ελλημική Γοαμμή Αματξοάπ για ςξ Παοάμξμξ Πεοιευόμεμξ ρςξ
Διαδίκςσξ (Safeline – www.safeline.gr) και
η δοάρη Safer-Internet (www.saferinternet.gr) για ςημ ποξόθηρη
ςηπ αρταλέρςεοηπ υοήρηπ ςξσ Διαδικςϋξσ.
11. Σςη ρσμεογαρία με ςιπ αομόδιεπ αουέπ αρτάλειαπ ρςξ πλαίριξ πξσ ξοίζξσμ
ξι μϊμξι, ϊςαμ ποξκϋπςξσμ –εσςσυόπ εναιοεςικά ρπάμια- πεοιρςαςικά
αρτάλειαπ.
Δίμαι ταμεοϊ ϊςι ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ διαθέςει μία καλά ξοιρμέμη και
ρσγκοξςημέμη πξλιςική ρςξ θέμα ασςϊ, ςημ ξπξία εταομϊζει ρσρςημαςικά και
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απαοέγκλιςα απϊ ςημ αουή λειςξσογίαπ ςξσ ρυξλικξϋ δικςϋξσ με πξλϋ καλά
απξςελέρμαςα.
Σήμεοα, ϊμχπ η υόοα μαπ κάμει έμα άλλξ κοίριμξ βήμα. Πεομά ρςημ επξυή ςχμ
δικςϋχμ σφηλόμ ςαυσςήςχμ, ρςα ξμξμαζϊμεμα εσοσζχμικά δίκςσα. Η εσοσζχμική
ποϊρβαρη ρςξ Διαδίκςσξ απξςελεί έμαμ βαρικϊ ρςϊυξ ϊλχμ ςχμ αμαπςσγμέμχμ
κοαςόμ και ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Σσμςελεί ρςη μεγαλϋςεοη διείρδσρη ςξσ
Διαδικςϋξσ ρςημ κξιμχμία και απξτέοει ρημαμςικά ξτέλη, ϊπχπ η βελςίχρη ςηπ
πξιϊςηςαπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Διαδικςϋξσ, η αϋνηρη ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ ςχμ
επιυειοήρεχμ και η καλσςέοεσρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςηπ ξικξμξμίαπ.
Δίμαι ποξταμέπ ϊςι ςξ μέξ ασςϊ πεοιβάλλξμ, πξσ ρήμεοα είμαι σπϊ διαμϊοτχρη,
θα δημιξσογήρει σφηλόςεοεπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ απϊ ςιπ ρημεοιμέπ, καθόπ ςξ
είδξπ ςηπ διακιμξϋμεμηπ πληοξτξοίαπ (μέρχ ςξσ ρυξλικξϋ δικςϋξσ ρε ϊςι ατξοά
ςα ρυξλεία) θα αλλάνει ποξπ ϊτελξπ ςχμ πξλσμερικόμ εταομξγόμ και ξ ϊγκξπ ςηπ
θα πξλλαπλαριαρςεί.
Όμχπ, για ςξ Παμελλήμιξ Συξλικϊ Δίκςσξ ςξ πλαίριξ πξλιςικήπ σπάουει. Έυει
απξδειυθεί βιόριμξ και επαοκέπ και μπξοεί μα εταομξρςεί εϋκξλα ρςξ μέξ
πεοιβάλλξμ υχοίπ μεγάλεπ αλλαγέπ. Αρταλόπ θα απαιςηθεί ξ εκρσγυοξμιρμϊπ ςχμ
ςευμξλξγικόμ σπξδξμόμ ςξσ ρυξλικξϋ δικςϋξσ και ςχμ ρυξλικόμ εογαρςηοίχμ.
Βλέπξσμε λξιπϊμ, πχπ εμό ςα ποξηγξϋμεμα υοϊμια ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ
ποξρτεοϊςαμ μέρα απϊ ςξ Διαδίκςσξ ήςαμ κάςι εναιοεςικά καιμξςϊμξ και
ρσμαοπαρςικϊ, ρήμεοα αμςιμεςχπίζξσμε χπ κεμςοικϊ ζήςημα ςξ ποϊβλημα ςηπ
ποξραομξγήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ.
Τξ ποϊβλημα είμαι ρϋμθεςξ και γι’ ασςϊ ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ αρκόμςαπ ςξμ
θερμικϊ ςξσ οϊλξ ρσμεογαζϊμεμξ με ενειδικεσμέμξσπ θερμικξϋπ τξοείπ ϊπχπ ςξ
Δοεσμηςικϊ Ακαδημαψκϊ Ιμρςιςξϋςξ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςόμ (EAITY –
www.cti.gr), ςξ Παιδαγχγικϊ Ιμρςιςξϋςξ (http://www.pi-schools.gr) αλλά και ςιπ
ξογαμόρειπ ςχμ πξλιςόμ, ρσμμεςέυει δημιξσογικά ρςξ δημϊριξ διάλξγξ, ρσμςελεί
ρςη βελςίχρη ςηπ θερμικήπ θχοάκιρηπ, αμαπςϋρρει πξλιςικέπ και ενελίρρει ςιπ
ςευμικέπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ μαθηςόμ απϊ ςξ βλαβεοϊ πεοιευϊμεμξ. Τα παιδιά
θα κεοδίρξσμ πξλλά απϊ ςξ Διαδίκςσξ, ςϊρξ ρε εκπαιδεσςικϊ επίπεδξ ϊρξ και ρε
διαρκέδαρη.
Όμχπ και ξ οϊλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ είμαι καθξοιρςικϊπ. Οι γξμείπ ποέπει μα
εμημεοχθξϋμ για ςξ Διαδίκςσξ και ςα ρημαμςικά ξτέλη πξσ ποξρτέοει ρε
κξιμχμίεπ, ρϋγυοξμεπ ϊπχπ η δική μαπ. Ποέπει βέβαια μα μάθξσμ και ςξσπ
κιμδϋμξσπ πξσ σπάουξσμ, όρςε μα εναρταλίρξσμ ρςα παιδιά ςξσπ μία αρταλή
πεοιήγηρη ρςξμ ρσμαοπαρςικϊ κϊρμξ ςξσ Διαδικςϋξσ.
Η βιξμηυαμία ςξσ Διαδικςϋξσ τέοει ςημ μεγάλη εσθϋμη μα διαρταλίρει ϊςι ςα
παιδιά χτελξϋμςαι ποάγμαςι και δεμ γίμξμςαι θϋμαςα εκμεςάλλεσρηπ.
Τξ Διαδίκςσξ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςεί απϊ ϊλξσπ μαπ χπ έμα ρύγυοξμξ αγαθό με
πξλλέπ θεςικέπ πςσυέπ και ρατόπ λιγϊςεοεπ αομηςικέπ.
Οι παοαπάμχ ξδηγίεπ ρσμςάυθηκαμ με ςη ρσμεογαρία ςξσ Δοεσμηςικξϋ
Ακαδημαψκξϋ Ιμρςιςξϋςξσ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςόμ (ΔΑ-ΙΤΥ, www.cti.gr).
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