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Εθδόηεο:
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Eπηθεθαιήο Γξάζεο
Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr,
Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο
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Αγαπεηνί θίινη,
Καιώο ήιζαηε ζην πέκπην ηεύρνο ηνπ e-newsletter καο γηα ην 2013.
ην παξόλ ηεύρνο ζαο δίλνπκε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην
θεηηλό «Safer Internet Forum» πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 16 θαη 17
Οθησβξίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Δπηπιένλ, ζαο παξαζέηνπκε ζηνηρεία ηεο
Αλνηρηήο Γξακκήο SafeLine ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαηαγγειηώλ πνπ
έιαβε γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013 αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ζην Facebook.

Email: info@saferinternet.gr
Επηθνηλσλία:
Γξ. Βεξόληθα ακαξά
Σει. 210 6212365
Email: vsamara@sihellas.org

Μηα πνιύ ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ γνληθό έιεγρν ζηηο
ρώξεο ηεο Δπξώπεο θέξλεη ζην θσο ην Δπξσπατθό έξγν EU Kids
Online ΙΙΙ.
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Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα ηξία λέα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα ηεο
δξάζεο Saferinternet.gr θαζώο θαη γηα ηηο έμη λέεο online
δξαζηεξηόηεηεο γηα καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη αζθαιή
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ.
αο ζπκίδνπκε όπσο θάζε ρξόλν, πσο ν ενξηαζκόο ηεο Ηκέξαο
Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ πιεζηάδεη. εκεηώζηε, ινηπόλ, ζηελ αηδέληα
ζαο ηελ εκεξνκελία ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2014! Η θεηηλή ζεκαηηθή
αιιά θαη ην ζύλζεκα ηνπ ενξηαζκνύ: «Όινη καδί, γηα έλα θαιύηεξν
Δηαδίθηπν!». Μείλεηε ζπληνληζκέλνη ζηνλ ηζηνρώξν καο γηα λα κάζεηε
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πώο κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηνλ
ενξηαζκό, κέζσ ηνπ ζεζκνύ ησλ επίζεκσλ Πξεζβεπηώλ καο!

Εγγξαθή / δηαγξαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Εηήζην Forum γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Δηαδίθηπν κε ζέκα «A Better Internet with YOU(th)»
Σν εηήζην forum γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 17-18
Οθησβξίνπ κε ζέκα «A Better Internet with YOU(th)», κε ηε ζηήξημε ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ
Δζληθώλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο θαη Δπαγξύπλεζεο Insafe. Σν ζπλέδξην πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξνπο από
450 ζπλέδξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 30 εθήβσλ πνπ απαξηίδνπλ ην Παλεπξσπατθό Πάλει Νέσλ,
γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, εθπξνζώπσλ από ηε βηνκεραλία ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηελ Πνιηηεία, θαζώο θαη
θνξέσλ εηδηθώλ ζε δεηήκαηα ηερλνινγίαο θαη ελεκέξσζεο θαη θπζηθά όισλ ησλ Δζληθώλ Κέληξσλ
Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ.
Σξεηο ήηαλ νη βαζηθνί άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε δηακόξθσζε ελόο θαιύηεξνπ Γηαδηθηύνπ γηα όινπο: 1)
νη δπλαηνηήηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ δίλεη ην Γηαδίθηπν 2) νη ηξόπνη ελίζρπζεο
ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζε έλα πνηνηηθόηεξν θαη θαιύηεξν
δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ θαη 3) νη ππνρξεώζεηο αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο βηνκεραλίαο λα δεκηνπξγεί
αζθαιή πεξηβάιινληα γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο («safer by design»).
Σηο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Γηαδηθηύνπ απνθάιπςαλ λένη
επηρεηξεκαηίεο ειηθίαο 14-16 εηώλ, εληζρύνληαο ηελ άπνςε πσο ην κέιινλ ηνπ Γηαδηθηύνπ βξίζθεηαη
ζηνπο ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ από απινί θαηαλαισηέο, δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ («curators»).
Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ λέσλ είλαη ε εκπηζηνζύλε αιιά θαη ε
θαζνδήγεζε από ηνπο γνλείο ηνπο, ε δεκηνπξγία πξόζθνξνπ εδάθνπο θαη επθαηξηώλ έθθξαζήο ηνπο,
θαζώο θαη ε δηδαζθαιία βαζηθώλ γλώζεσλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα έπξεπε λα παξέρεηαη ζηα
παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ήδε από ην ζρνιείν. Δπηπιένλ, από ηελ online ςεθνθνξία πνπ δηελεξγήζεθε ζην
ζπλέδξην θαίλεηαη πσο νη αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηώλ είλαη ε
δσξεάλ πξόζβαζε ζε online πιαηθόξκεο εθπαίδεπζεο, ην ιεγόκελν MOOCs (Massive Open Online
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Course), ε ηξηζδηάζηαζηε εθηύπσζε, θαη ην ιεγόκελν «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ » (Internet of Things).
Πεξαηηέξσ, κέζα από ηελ νκηιία ηνπ Andrew Keen, ζπγγξαθέα θαη δηαδηθηπαθνύ επηρεηξεκαηία
επηζεκάλζεθε πσο πξέπεη λα βξεζεί ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πιήξνπο αλσλπκίαο πνπ πξνζέθεξε ην
web 2.0 θαη ηεο ππεξέθζεζεο πνπ πξνζθέξεη ην web 3.0. Υξεζηκνπνηώληαο ην όξν «Φεθηαθό
vertigo», ν Keen αλέιπζε ηελ ηάζε πνπ θπξηαξρεί κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηνλίδνληαο πσο
από ηε ξαγδαία αλσλπκία ηνπ Γηαδηθηύνπ κεηαβήθακε ζε έλα άθξαηα θνηλσληθνπνηεκέλν Γηαδίθηπν, όπνπ
νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο ζε όια ηα επίπεδα, κεηαηξέπνληαο ηνλ εαπηό ηνπο
ζε έλα επηθεξδέο παθέην δεδνκέλσλ πνπ ε βηνκεραλία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί πνηθηινηξόπσο.
Όζν αθνξά ζηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο ησλ λέσλ, ζύκθσλα κε ηα ίδηα ηα παηδηά ε ιέμε-θιεηδί είλαη ε
εθπαίδεπζε. Οη πξεζβεπηέο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πάλει Νέσλ ηόληζαλ πσο ζέκαηα όπσο ε δηαδηθηπαθή
παξελόριεζε θαη ε αλσλπκία κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθά κέζα από ην «peer
mentoring», δειαδή ηελ εθπαίδεπζε αλειίθσλ από ζπλνκηιήθνπο ηνπο, θαζώο απνηειεί ίζσο ηελ
θαιύηεξε κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ καδί κε ηελ επίβιεςε έκπεηξσλ ελειίθσλ θαη
ππεύζπλσλ θαζεγεηώλ. Παξάιιεια, ν ξόινο ησλ γνλέσλ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο λένπο,
θαζώο είλαη ζεκαληηθό λα πεξλνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα πξνζβιέπνπλ ζε
ζεηηθά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο. Οη ίδηνη νη γνλείο γίλνληαη πνιιέο θνξέο ζύηεο, όηαλ εθζέηνπλ ηα
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Tν «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» (IoT) είλαη κηα κειινληηθή θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία θαζεκεξηλά αληηθείκελα όπσο θηλεηά
ηειέθσλα, απηνθίλεηα, νηθηαθέο ζπζθεπέο, ξνύρα, αθόκε θαη ηξόθηκα- ζα ζπλδένληαη αζύξκαηα ζην Γηαδίθηπν κέζσ έμππλσλ
κηθξνθπθισκάησλ θαη ζα κπνξνύλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12360_el.htm)
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αλήιηθα παηδηά ηνπο ζην Γηαδίθηπν αλαξηώληαο θσηνγξαθίεο ηνπο ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή
αθήλνληαο ηνλ ππνινγηζηή λα απνθηήζεη ξόιν ςεθηαθήο ληαληάο!
ην ίδην πιαίζην ζπδεηήζεθε ε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από λήπηα θαη παηδηά ειηθίαο 0-8 εηώλ. Παξ’
όιν πνπ ε έξεπλα βξίζθεηαη αθόκε ζε πξώηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο
ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ από πνιύ λεαξά άηνκα, θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο εθαξκνγέο γηα ηηο
ειηθίεο απηέο, αιιά ε πξόθιεζε είλαη πώο ζα έξζνπλ ηα παηδηά ησλ ειηθηώλ απηώλ ζε επαθή κε ην
πνηνηηθό online πεξηερόκελν. Πεξαηηέξσ, ζπδεηήζεθαλ εθηεηακέλα δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη ηέζεθαλ
εξσηήκαηα, ηα νπνία είλαη δύζθνιν λα απαληεζνύλ κνλνκεξώο: επηζπκνύκε ηα παηδηά λα αθήλνπλ ην
ςεθηαθό ηνπο απνηύπσκα από ηόζν κηθξή ειηθία θαη πνην είλαη ην κεξίδην επζύλεο ησλ γνληώλ ζε απηό;
Tειηθά ππάξρεη έλα ειάρηζην ειηθηαθό όξην ην νπνίν πξέπεη λα ηεξεζεί γηα κηα γεληά πνπ είλαη εθ ησλ
πξαγκάησλ ςεθηαθή από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηεο;
ηνλ αληίπνδα ηεο επζύλεο ρξεζηώλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ βξέζεθε ε επζύλε ηεο βηνκεραλίαο. Οη
λένη δεηνύλ θαιύηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα εμ’ νξηζκνύ (by default): λα έρνπλ ην
δηθαίσκα λα ηνπο μεράζνπλ online (the right to be forgotten), λα ππάξρνπλ εύθνινη κεραληζκνί/εξγαιεία
αλαθνξάο, θαη λα ππάξρεη δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. Παξάιιεια,
επηζπκνύλ θαιύηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ππεξεζίεο (λα είλαη δηαζθεδαζηηθέο, ειθπζηηθέο), αιιά
παξάιιεια λα πξνσζνύλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε γλώζε κέζα από ην παηρλίδη (gameducation).
Οη ζύλεδξνη αζρνιήζεθαλ θαη κε ηηο εκπνξηθέο πηπρέο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηνπο ρξήζηεο όισλ ησλ
ειηθηώλ, θαζώο 71% ησλ θεξδώλ ησλ εηαηξεηώλ πξνέξρνληαη από ην «θαηέβαζκα» δσξεάλ
εθαξκνγώλ. Δπηπιένλ, 37% ησλ ηξίρξνλσλ θαη ηεηξάρξνλσλ παηδηώλ πινεγνύληαη ζην
Δηαδίθηπν ρσξίο θακία αζθάιεηα σο πξνο ην αλεπηζύκεην εκπνξηθό πεξηερόκελν. Ο John Carr,
παγθόζκηα απζεληία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ από παηδηά,
επαλέιαβε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο «όηαλ δελ πιεξώλεηο γηα θάπνηα ππεξεζία πνπ ιακβάλεηο, εζύ είζαη ην
πξνϊόλ!».
Τπνγξακκίζηεθε, ινηπόλ, ε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο ηεο ζεκαληηθόηεξεο ςεθηαθήο
δεμηόηεηαο γηα ηνπο λένπο, ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε δηαδηθηπαθό θίλδπλν, ηδηαίηεξα
ζε κηα επνρή όπνπ, όπσο επεζήκαλε ν Πνισλόο Jacek Pyzalski, θαζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ
ζρεηηθώλ κε ηελ δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά, ε λέα γεληά, ε ιεγόκελε γεληά ηνπ «πεξηζζόηεξν» (generation
«more»), δεηά νινέλα θαη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο από ην Γηαδίθηπν
(πεξηζζόηεξεο θνηλνπνηήζεηο, πεξηζζόηεξα «likes» θηι). Γη’απηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ
γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηεο, ηελ εκπεηξία θαη ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ. Η Janice Richardson,
επηθεθαιήο ηνπ Γηθηύνπ Insafe, ζπλόςηζε ηελ νπζία ηνπ θεηηλνύ ζπλεδξίνπ ζηα ιόγηα ηνπ Benjamin
Franklin «Τα παηδηά κηκνύληαη θαηαπιεθηηθά. Αο ηνπο δώζνπκε θαηη εμαηξεηηθό γηα λα κηκεζνύλ!».
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SafeLine: πιεζώξα θαηαγγειηώλ γηα Facebook!
Οη δηθηπαθνί ηόπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα λα επηθνηλσλείηε ειεθηξνληθά
κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο. Αιιά όπσο πάληα ζην Γηαδίθηπν, ππάξρνπλ νξηζκέλνη θίλδπλνη
πνπ ειινρεύνπλ. Η SafeLine, ε ειιεληθή αλνηρηή γξακκή θαηαγγειηώλ γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην
Γηαδίθηπν θαη κέινο ηνπ INHOPE (www.inhope.org), ηνπ πλδέζκνπ Αλνηθηώλ Γξακκώλ Γηαδηθηύνπ,
θαζεκεξηλά ιακβάλεη δεθάδεο θαηαγγειίεο γηα παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Ιδηαίηεξα
απμεκέλνο είλαη ν αξηζκόο ησλ θαηαγγειηώλ πνπ αθνξνύλ ην Facebook. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ
γξάθεκα, από ηηο 2247 θαηαγγειίεο πνπ έιαβε ε SafeLine ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013, νη 1092
από απηέο αθνξνύζαλ απνθιεηζηηθά ην Facebook (49% επί ηνπ ζπλόινπ).

Σν Facebook, έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα παγθνζκίσο, κε εθαηνκκύξηα κέιε αλά ηνλ
θόζκν, έρεη γίλεη πόινο έιμεο δηαθόξσλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη πεξηζζόηεξεο θαηαγγειίεο
αθνξνύλ θιεκκέλνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο. Η παξαπάλσ θαηεγνξία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
παξαβίαζε πξνθίι ρξεζηώλ (όπνπ ηξίηνη απνθηνύλ πξόζβαζε ζε πξνθίι ρσξίο ηελ άδεηα ησλ ρξεζηώλ).
Παξνπζηάδνληαη, επίζεο, θξνύζκαηα ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ (cyberbullying) ηόζν ζε αλήιηθνπο όζν
θαη ζε ελήιηθνπο. πρλό θαηλόκελν είλαη θαη ε αλαδεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ κειώλ ρσξίο
ηελ άδεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Με άιια ιόγηα, θσηνγξαθίεο κειώλ εκθαλίδνληαη ζε άιιεο ζειίδεο ρσξίο
ηελ έγθξηζε ή ηελ άδεηα ησλ απεηθνληδόκελσλ, αθνύ πξώηα έρνπλ θιαπεί από ην Facebook.
Καηά ηε ιήςε κηαο ηέηνηαο θαηαγγειίαο, ε SafeLine αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ώζηε λα γίλεη
γξεγνξόηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ε απνκάθξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δθόζνλ γίλεη εμαθξίβσζε ηνπ
παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο θαηαγγειίαο, ε SafeLine πξνσζεί ην πεξηερόκελν θαη
ηελ θαηαγγειία απεπζείαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Facebook πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί λα επεμεξγάδνληαη ηηο
θαηαγγειίεο ηεο SafeLine. Έπεηηα, εθείλνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, απνκαθξύλνπλ ην παξάλνκν πεξηερόκελν από
ηνπο δηαθνκηζηέο ηνπο, δηαγξάθνπλ ζειίδεο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηα παξαβηαζκέλα πξνθίι
ρξεζηώλ. Δπίζεο, θάπνηεο από ηηο θαηαγγειίεο απηέο πξνσζνύληαη ζηε Γίσμε Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

-4-



Δηαδηθηπαθνί θίλδπλνη θαη γνληθόο έιεγρνο ζηηο ρώξεο ηεο Επξώπεο
Νέα επξήκαηα από ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνύ έξγνπ EU Kids Online2 «Country Classification:
Opportunities, Risks, Harm and Parental Mediation» δείρλνπλ πσο νη δηαδηθηπαθέο επθαηξίεο θαη νη online
θίλδπλνη κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή νη αλήιηθνη, αιιά θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο
επηβιέπνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηα παηδηά ηνπο, δηαθέξνπλ από ρώξα ζε ρώξα. Αο
δνύκε ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα.
Τα παηδηά ζηελ Ειιάδα είλαη ππεξπξνζηαηεπκέλα
ηελ Διιάδα, όπσο θαη ζηηο ρώξεο Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία,
Σνπξθία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην –όπνπ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν πξνζηαηεπηηθό πιαίζην–, νη γνλείο ηείλνπλ
λα ππεξ-πξνζηαηεύνπλ ηα παηδηά ηνπο, πεξηνξίδνληαο, όκσο, ηαπηόρξνλα ζεκαληηθά θαη ηηο online
επθαηξίεο ηνπο. ε Απζηξία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία θαη ινβελία ηα παηδηά εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν, αιιά
νη πεξηζζόηεξνη γνλείο δελ αζρνινύληαη νπζηαζηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ ηνπο.
Σα παηδηά ζε άιιεο ρώξεο αληηκεησπίδνπλ θηλδύλνπο, αιιά έρνπλ γνλείο πνπ είλαη πην ελεξγνί ζηε
δηακεζνιάβεζε, όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Η έξεπλα ππνδειώλεη όηη, ηόζν νη ππεξβνιηθνί γνληθνί πεξηνξηζκνί, όζν θαη ε έιιεηςε γνληθήο
ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ παηδηώλ, κπνξεί λα απνβεί εμίζνπ δεκηνγόλα.
Όπσο ζεκεηώλεη ε Γξ. Λίδα Σζαιίθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Δζληθνύ
θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ππεύζπλε γηα ην πξόγξακκα EU Kids Online ζηελ Διιάδα:
«Σηελ Ειιάδα, εηδηθόηεξα, θπξηαξρεί έλαο εζηθόο παληθόο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηνπ Δηαδηθηύνπ, κε
απνηέιεζκα νη γνλείο, ιόγω άγλνηαο θπξίωο, λα πξνρωξνύλ ζε απαγνξεύζεηο πνπ δεκηώλνπλ ηα παηδηά
ηνπο, αθνύ ηα απνηειέζκαηα ηεο ππεξπξνζηαζίαο ζπλήζωο είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ “γνεηεπηηθά
απαγνξεπκέλνπ”».
Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ όηη νη επξσπατθέο ρώξεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο:
• ‘Παξάηνικνη εμεξεπλεηέο’ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ γνληώλ (Γαλία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία, Ννξβεγία θαη
νπεδία)
ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ ηα παηδηά κε εκπεηξία ζηε ρξήζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ, πνπ, όκσο έξρνληαη
αληηκέησπα κε πεξηζζόηεξνπο θηλδύλνπο αλαθνξηθά κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν ή ζπκπεξηθνξέο. Οη
γνλείο ηνπο είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγνί ζηελ θαζνδήγεζή ησλ παηδηώλ ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ.
• ‘Παξάηνικνη παίθηεο’ κε κεξηθή ππνζηήξημε ησλ γνληώλ (Βνπιγαξία, Κύπξνο, Σζερία, Δζζνλία, Πνισλία
θαη Ρνπκαλία)
ε απηέο ηηο ρώξεο, ηα παηδηά έρνπλ κέηξηεο δηαδηθηπαθέο επθαηξίεο θαη θπξίσο εζηηάδνπλ ζηελ
ςπραγσγία θαη εηδηθά ην παηρλίδη. Χζηόζν, αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα ζπλαληήζνπλ ζρεηηθά
πςειά επίπεδα επηβιαβώλ ζπλεπεηώλ.
• ‘Πξνζηαηεπκέλνη’ κέζσ πεξηνξηζκώλ (Διιάδα, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία,
Ιζπαλία, Σνπξθία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην)
Οη δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ απηήο ηεο νκάδαο ρσξώλ ραξαθηεξίδνληαη από ζρεηηθά ρακειά
επίπεδα ξίζθνπ, πηζαλόλ γηαηί ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ πεξηνξίδεηαη αξθεηά, θαη θπξίσο ζε πξαθηηθέο
2

Τν έξγν EU Kids Online ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ ησλ παηδηώλ ηεο Δπξώπεο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζε εκπεηξίεο θαη
πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηελ επηζθαιή θαη αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ online ηερλνινγηώλ, θαη σο εθ ηνύηνπ
λα ελεκεξώζεη γηα ηελ πξνώζεζε ελόο αζθαιέζηεξνπ δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηα παηδηά. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην
πξόγξακκα Safer Internet ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (SI-2010-TN-4201001).
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δξαζηεξηόηεηεο. Όκσο, ελώ νη γνλείο εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη πνπ νη πξαθηηθέο απζηεξήο
δηακεζνιάβεζεο πξνιακβάλνπλ θηλδύλνπο, ηα παηδηά θαηαιήγνπλ λα ράλνπλ θαη πνιιέο online
επθαηξίεο κε απηό ηνλ ηξόπν.
• Απξνζηάηεπηνη ρξήζηεο (Απζηξία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία θαη ινβελία)
Σέινο, έρνπκε ηελ νκάδα ρσξώλ όπνπ νη εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο αιιά
δπλεηηθά πξνβιεκαηηθέο, αθνύ νη γνλείο δελ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ.
Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ κελ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κεηάβαζε ζην web 2.0, κε ζπλέπεηα
όκσο, ηελ επαθή κε ελ δπλάκεη ξηςνθίλδπλν, αιιά όρη θαη’ αλάγθε επηβιαβέο πεξηερόκελν.
Γηα ηελ πιήξε έξεπλα επηζθεθηείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eukidsonline.net/EUKidsIII/Classification



Τξία λέα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα από ηε δξάζε Saferinternet.gr
Έλα λέν θύθιν δηαδηθηπαθώλ ζεκηλαξίσλ εγθαηλίαζε ε Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr κε ζηόρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζε κηθξώλ θαη κεγάισλ, γύξσ από ηξεηο πνιύ ζεκαληηθέο ελόηεηεο:


Netiquette: θώδηθαο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην Γηαδίθηπν (δηάξθεηα 06:29 ιεπηά).



Αγνξάζηε θαηάιιεια ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά ζαο- ην ζύζηεκα PEGI: ελεκέξσζε
αλαθνξηθά κε ηε δηαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζε ειηθηαθέο νκάδεο, ην ραξαθηεξηζκό
πεξηερνκέλνπ, ην PEGI Online θαη ην PEGI for Apps, θαζώο θαη βαζηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ από ηνπο αλειίθνπο (δηάξθεηα 11:01 ιεπηά).



Αζθαιείο
δηαδηθηπαθέο
ζπλαιιαγέο:
αλαγλώξηζε
έγθπξσλ
ηζηνζειίδσλ
εκπνξηθώλ
ζπλαιιαγώλ,πξνζηαζία από δηαδηθηπαθέο απάηεο, ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηηο e-ζπλαιιαγέο (δηάξθεηα
10:29 ιεπηά).

Μέζα από ηα δηαδηθηπαθά ηεο ζεκηλάξηα, ε Γξάζε Saferinternet.gr ζηνρεύεη επίζεο θαη ζηελ πεξαηηέξσ
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ νξζή, ππεύζπλε θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία πνιιαπιαζηαζηηθήο δξάζεο κέζα ζηελ ηάμε.
Σα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ δηεύζπλζε:
http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category260&parentobjId=Page15 θαζώο θαη ζην εηδηθό
θαλάιη ηεο Γξάζεο ζην YouTube http://www.youtube.com/SaferinternetGreece.



Έμη λέεο online δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ
Η Γξάζε Saferinternet.gr πινπνίεζε έμη λέεο online δξαζηεξηόηεηεο ζε κνξθή flash κε ζηόρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. Οη λέεο δξαζηεξηόηεηεο πεξηέρνπλ θξππηόιεμα κε
ζπλδπαζκό άζθεζεο πνιιαπιήο επηινγήο, αθξνζηηρίδεο θαη αζθήζεηο ΝΑΙ/ΟΥΙ θαη αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν
ησλ γλώζεσλ ησλ αλειίθσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηε
κεηαθόξησζε αξρείσλ ζην Γηαδίθηπν, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο online, ηηο δηαδηθηπαθέο
ζπλαιιαγέο, ηελ μέλε νξνινγία ηνπ Γηαδηθηύνπ θαζώο θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθόηεηαο ηνπο.
Οη αζθήζεηο είλαη πξνζβάζηκεο ζηε δηεύζπλζε ‘educators.saferinternet.gr’. O παξαπάλσ ηζηνρώξνο είλαη
πξνζβάζηκνο από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν.
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