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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέοι οδηγοί προς μαθητές και εκπαιδευτικούς
Δύο νέοι ενημερωτικοί οδηγοί αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο της Δράσης Ενημέρωσης
Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πρόκειται για συνοπτικούς
οδηγούς προς μαθητές και εκπαιδευτικούς με βασικές συμβουλές για την ασφαλή
πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Οι οδηγοί υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας
που υπέγραψε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Προλογίζονται από την Υπουργό Παιδείας, δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Ειδικότερα:
Ο συνοπτικός οδηγός προς εκπαιδευτικούς αποτελείται από 16 σελίδες μεγέθους
Α5. Παραθέτει βασικές συμβουλές γύρω από τη θετική και με κριτική σκέψη
αξιοποίηση της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, την επικοινωνία και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής, την σημασία της αποφυγής δημοσίευσης προσωπικών φωτογραφιών
καθώς και της αποφυγής συνάντησης με «άγνωστους» διαδικτυακούς φίλους, την
προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα και ιούς, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και
θέματα υπερβολικής ενασχόλησης.
Ο συνοπτικός οδηγός προς μαθητές και προς τους γονείς τους αποτελείται από 16
σελίδες μεγέθους Α5. Μέσα από σύντομα μηνύματα, ο οδηγός συμβουλεύει τους
μαθητές να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή όπως και την ιδιωτικότητα της
οικογένειάς τους, των φίλων τους ή τρίτων, να κατανοούν ότι κανείς δεν είναι
ανώνυμος στο Διαδίκτυο, συνεπώς πρέπει να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, να
θυμούνται πάντα πως ότι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο παραμένει εκεί για πάντα και δεν μπορεί να
σβηστεί, να θυμούνται επίσης, ότι οι διαδικτυακοί μας «φίλοι» παραμένουν πάντα άγνωστοι
καθώς δεν τους γνωρίζουμε στον φυσικό κόσμο, να ελέγχουν πάντα την εγκυρότητά της
διαδικτυακής πληροφορίας και να πλοηγούνται ηθικά και με κριτική σκέψη.
Tα φυλλάδια, μαζί με αναλυτικές οδηγίες εκτύπωσης, είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο
http://www.saferinternet.gr (επιλέγετε «Υλικό» από το μενού στην πάνω μπάρα του
ιστοχώρου). Διατίθενται υπό άδεια Creative Commons «Αναφορά – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι
Παράγωγα Έργα 3.0 Greece».
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