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Οι περισσότερες εικόνες στην παρουσίαση είναι 

Σύνδεσμοι [Link] 



https://www.facebook.com/legal/terms?locale=el_GR


Σας ετοιμάζω μια παγίδα 



Το Facebook παίρνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Εσείς; 

https://www.facebook.com/help/441374602560317/


Πώς να βοηθήσετε τους Εφήβους [ελληνικά] 

1. Τι κάνει το παιδί μου στο facebook; 

2. Ποιος μπορεί να δει τις δημοσιεύσεις του; 

3. Συζητήστε μαζί του 

4. Μάθετε από το παιδί σας 

5. Μιλήστε για Σεβασμό 

6. Εάν συνδεθείτε μαζί του, σεβαστείτε τον 

χώρο του 

7. Μάθετε τη γλώσσα του χώρου 

Λέξεις κλειδιά: Σεβασμός, Συζήτηση 

https://www.facebook.com/safety/groups/parents/


Δεν ξέχασα την παγίδα 



https://twitter.com/privacy


Το Twitter παίρνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Εσείς; 

Οδηγίες για Γονείς 

Οδηγίες για Εφήβους 

Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς 

Πώς να αναφέρετε μία παραβίαση 

https://support.twitter.com/homes/search?query=parents


1. Μάθετε το Twitter [Παρουσίαση ΙΙ]  

2. Να θυμάστε πως το Twitter είναι 

Δημόσιος Χώρος 

3. Διαφυλάξτε τους κωδικούς σας 

4. Μιλήστε  με το παιδί σας για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο 

5. Διατηρήστε μία ισορροπία στην ζωή 

6. Ενθαρρύνετε την κριτική σκέψη 

7. Σκεφτείτε πριν  γράψετε ένα tweet 

Οδηγίες για Γονείς [ελληνικά] 

Λέξεις κλειδιά: Γνωρίζω, Συζητώ, Σκέφτομαι, Ισορροπώ 

https://support.twitter.com/articles/470968-safety-tips-for-parents
http://www.divcast.gr/2013/11/05/social-networks/


8. Μπλοκάρετε και Αγνοήστε 

9. Συνεργαστείτε με εκπαιδευτικούς και 

άλλους γονείς 

10. Αναφέρετε μία παραβίαση Twitter Rules, 

file a report.   

11. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή 

επιλέξτε νομική εκπροσώπηση  Law 

Enforcement Guidelines. 

Οδηγίες για Γονείς [ελληνικά] 

https://support.twitter.com/articles/470968-safety-tips-for-parents
https://support.twitter.com/articles/18311
https://support.twitter.com/articles/15789
https://support.twitter.com/articles/41949
https://support.twitter.com/articles/41949


1. Σκεφτείτε πριν γράψετε ένα tweet 

2. Μη διαμοιράζετε τα στοιχεία του 

λογαριασμού σας 

3. Να σέβεστε τους άλλους 

4. Διατηρήστε μία ισορροπία στην ζωή 

5. Μπλοκάρετε και Αγνοήστε 

6. Όταν τα πράγματα έχουν ξεφύγει, μιλήστε με 

κάποιον. 

Οδηγίες για εφήβους [ελληνικά] 



http://www.linkedin.com/legal/user-agreement


Το Linkedin παίρνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Εσείς; 

Κέντρο Βοήθειας για την Οικογένεια 

Οδηγίες για Εφήβους 

Οδηγίες για Γονείς και 

Εκπαιδευτικούς 

Νομικό Πλαίσιο 



Κέντρο Βοήθειας για εφήβους [ελληνικά] 

Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ το Linkedin 

Ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή στο 

Linkedin 

Πώς μπορώ να αυξήσω το επίπεδο ασφαλείας 

Πώς αναφέρω ακατάλληλη συμπεριφορά 

 

Αναφορά προβλήματος 

Επισκόπηση ρυθμίσεων 

Αναφορά ανακριβειών σε απαντήσεις 

http://help.linkedin.com/app/safety/answers/detail/a_id/38598/chapter/acceptable_behavior


Ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή στο Linkedin [ελληνικά] 

1. Δείξτε σεβασμό 

2. Μη παρουσιάζεστε ψευδώς 

3. Φροντίστε να διατηρείτε εποικοδομητικά 

σχόλια και δημοσιεύσεις 

4. Να συνδέεστε με σωφροσύνη  

5. Εάν δείτε κάτι ακατάλληλο, μιλήστε 

 

Λέξεις κλειδιά: Σεβασμός, Εντιμότητα, Αυτό-έλεγχος 

http://help.linkedin.com/app/safety/answers/detail/a_id/38598/chapter/acceptable_behavior


Είστε έτοιμοι για την αποκάλυψη της 

παγίδας; 



Διαδίκτυο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

μόνο τα Κοινωνικά 

Δίκτυα! 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΕΙΝΑΙ 

Παρουσίαση Ι 

http://www.divcast.gr/2013/10/04/pragmatikotita-tou-diadiktyou/


Ναι. Κι εδώ υπάρχει παγίδα… 



Στο διαδίκτυο με βλέπουν Όλοι 

 



Έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι 
στο διαδίκτυο,  

δε σημαίνει πως έχω και το 
δικαίωμα 

 



 

Δεν πιστεύω κάθε τι που διαβάζω 
στο διαδίκτυο 



 

Και στο διαδίκτυο, η «μαγκιά» 
πληρώνεται 



 
Το θέμα δεν είναι αν μιλώ με 

αγνώστους,  
αλλά τι επιτρέπω σε αυτούς 



 
Δεν επιτρέπω στον διαδικτυακό μου 

χώρο  
ό,τι δε θα επέτρεπα ποτέ στο σπίτι μου 



 
Όταν πρόκειται να δημοσιοποιήσω κάτι,  

σκέφτομαι: είναι απαραίτητο να το 
ξέρουν αυτό όλοι; 



Είστε έτοιμοι για την αποκάλυψη της 

παγίδας; 



Ό,τι ισχύει για τα 

παιδιά, ισχύει και για 

εσάς! 



o Το παιδί πρέπει να έχει και εξω-διαδικτυακά ενδιαφέροντα.  
 

o Το παιδί πρέπει να συζητά για το διαδίκτυο. 
 

o Το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί πολλές δυνατότητες του 
διαδικτύου. 
 

Μη ξεχνάτε πως:  
Το πρόβλημα δεν είναι το διαδίκτυο.  

Το πρόβλημα έρχεται στο διαδίκτυο και ψάχνει λύση… 

Αντικαταστήστε τη λέξη «παιδί» με τη λέξη «ενήλικας». 



Μη θυμώσετε μαζί μου 

τώρα… 

ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΑ – ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΘΕΛΩ! 

Please 



1. Γράφετε με κεφαλαία στο διαδίκτυο; 

2. Γράφετε greeklish; 

3. Προσπαθείτε να συντάσσετε σωστές προτάσεις; 

4. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας; 

5. Γνωρίζετε τις Ρυθμίσεις των Κοινωνικών Δικτύων; 

6. Διασταυρώνετε πληροφορίες; 

7. Έχετε μάθει πως Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ; 

8. Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας στο διαδίκτυο; 

9. Προσέχετε ποια δεδομένα σας δημοσιοποιείτε; 

Λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ είναι κατά 
20% πιο δυσανάγνωστες από τις ίδιες λέξεις 

με μικρά. 



Την επόμενη φορά που θα αποφασίσετε να δημοσιεύσετε φωτογραφίες των 

παιδιών σας στο διαδίκτυο,  

σκεφτείτε εάν θα τις εκτυπώνατε ποτέ για να τις πετάξετε από το μπαλκόνι. 

Στο διαδίκτυο έχει σημασία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ που μοιράζεσαι  
και όχι με ποιον το μοιράζεσαι. 

 
Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο;… 

Το θέμα δεν είναι η φωτογραφία του παιδιού που ούτως ή άλλως το 
εκθέτει, αλλά η ταυτοπροσωπία. 

Δηλαδή, η αντιστοιχία φωτογραφίας και ταυτότητας ατόμου. 



Πρέπει να σας πουν τα κοινωνικά δίκτυα πώς να μεγαλώσετε τα 
παιδιά σας; 

..κι αν τα βρείτε «σκούρα» υπάρχει λύση 



Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου 

Τηλέφωνο: 800 118 0015 
Email: help@saferinternet.gr 

 
 
 

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Τηλέφωνο: 11 0 12 

Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr  
 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page187
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page187
mailto:help@saferinternet.gr
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1763&Itemid=378
mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr


1. Μαθαίνει να Αναζητά πληροφορία, να την Διασταυρώνει και να την 

Αξιολογεί  Αυτενέργεια + Κριτική Σκέψη 

2. Μαθαίνει να Κοινωνικοποιείται  Επικοινωνία 

3. Μαθαίνει να Συζητά  Διαλεκτική Ικανότητα 

4. Μαθαίνει να Αυτο-παρουσιάζεται  Συνειδητότητα 

5. Ανακαλύπτει Ενδιαφέροντα, Ταλέντα, Τρόπους  Ερεθίσματα + Κίνητρα 

+ Μέσα 

6. Μαθαίνει να Προστατεύει τον εαυτό του  Αυτοέλεγχος 

7. Μαθαίνει να Προσφέρει και να Μοιράζεται  Συνεργασία 



1. Έχει αναζητήσει ποτέ πληροφορίες σε κάποια μηχανή αναζήτησης; 

2. Έχει αντιγράψει ποτέ κείμενο από κάποιο αποτέλεσμα αναζήτησης; 

3. Έχει διασταυρώσει την πληροφορία που αντέγραψε; 

4. Απέδωσε αναφορά πηγής σε αυτό που «δανείστηκε»; 

5. Έχει αποθηκεύσει ποτέ εικόνα στον υπολογιστή του από το διαδίκτυο; 

6. Έχει ελέγξει εάν υπάρχει αναφορά δημιουργού και απαγόρευση χρήσης εικόνας ή 

κειμένου; [Creative Commons – Παρουσίαση Ι] 

7. Ποιες δωρεάν υπηρεσίες χρησιμοποιεί; [Dropbox, Slideshare κτλ] 

Έχει και συνέχεια 

http://www.divcast.gr/2013/10/04/pragmatikotita-tou-diadiktyou/
http://www.divcast.gr/2013/10/04/pragmatikotita-tou-diadiktyou/
http://www.divcast.gr/2013/10/04/pragmatikotita-tou-diadiktyou/
http://www.divcast.gr/2013/10/04/pragmatikotita-tou-diadiktyou/


8. Σε τι ποσοστό ασχολείται το παιδί με Ενημέρωση – Γνώση – Ψυχαγωγία στο 

διαδίκτυο; 

9. Έχει συζητήσει ποτέ μαζί σας κάτι που είδε, έκανε ή του είπαν στο διαδίκτυο; 

10. Πιστεύει πως γνωρίζει περισσότερα από εσάς για το διαδίκτυο; 

11.  Πότε σας είπε τελευταία φορά τι το ενθουσίασε στο διαδίκτυο και γιατί; 

12. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σας μίλησε για κάτι που θεωρεί επικίνδυνο στο 

διαδίκτυο; 

13. Ξέρει τι είναι το cyberbulling;  

14. Ξέρει τι είναι τα troll; 

15. Ξέρει ποια είναι τα προσωπικά και ποια τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; 

http://www.youtube.com/watch?v=jKgq8IDE_a8&feature=c4-overview&list=UUhFFcw5BpUTb8coLLy4bGpw
http://www.divcast.gr/2012/04/20/divcast-trolling/
http://www.youtube.com/watch?v=C0uaamxi8nc


? 



Το διαδίκτυο ΜΠΟΡΕΙ να μας κάνει όλους πιο 
ώριμους, πιο υπεύθυνους, με ισχυρότερη αντίληψη 

και ανεπτυγμένη κριτική σκέψη. 
 
 

Το διαδίκτυο είναι εδώ και μας ρωτά: 

Θέλεις να γίνεις καλύτερος;  
[μαθητής, γονέας, επαγγελματίας, πολίτης … άνθρωπος] 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η  

Σημαντικότερη Ρύθμιση Ασφάλειας και Εξέλιξης. 



  

Ευχαριστώ! 

Ειρήνη Βουτσκόγλου 
http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou 

Στην επόμενη συνάντηση 16/12/2013 
 Κοινωνικά Μέσα [Social Media] 

http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou
http://www.serrelib.gr/

