ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
1) Η προστασία των ανήλικων στον ψηφιακό κόσμο.
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι η γνώση ως προσωπικής ασφάλειας του χρήστη σε ιδιωτικές
πληροφορίες. Μερικά ανήλικα παιδιά, μάλλον όλα τα παιδιά μπαίνουν στο διαδίκτυο χωρίς να ξέρουν
σε τι χρησιμεύει και χωρίς την επίβλεψή ενός μεγάλου.
2) Διαδικτυακές απάτες 1ο
Η διαδικτυακές απάτες μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα χωρίς να το πάρεις καν χαμπάρι. Όλα τα
παιδιά όταν βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και τους αρέσει πολύ θέλουν να τα αγοράσουν , αλλά δεν λέει
πολλά στοιχεία ούτε πόσο κάνει και αυτό τους αναγκάζει να πάρουν τηλέφωνο. Τέλος πάντων μόλις
παίρνουν τηλέφωνο τους λέει το ποσό και ότι πρέπει να δώσουν πρώτα τα χρήματα και μετά να τους
φέρει το πράγμα που θέλουν. Μόλις όμως του δώσουν τα χρήματα ξαφνικά το πράγμα που ήθελαν
εξαφανίζεται μαζί με τα στοιχεία του κλέφτη.
3)Διαδικτυακές απάτες 2ο
Πρόκειται για προγράμματα που εξαπατούν τα παιδιά με διάφορους τρόπους, προσπαθώντας να
εκμεταλλευτούν πληροφορίες για αυτά. Οι απάτες στο Διαδίκτυο προσπαθούν να τα εξαπατήσουν
με πράγματα της προσωπικής ιδιοκτησίας παρά με πληροφορίες και χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει αυτό το πράγμα ή το προϊών που θέλουν να αγοράσουν τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να πέφτουν
στην παγίδα των κλεφτών οι οποίοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα.
4) Ηλεκτρονική παρενόχληση
Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι η επίθεση εναντίον των παιδιών ακόμα και τον μεγάλων μέσω της
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων όπως η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, τα κοινωνικά δίκτυα, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας με σκοπό την κατάχρηση,
τον εκφοβισμό ή την υπερνίκηση.
5) Τα άτομα που γνωρίζετε στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ισχυρίζονται ότι είναι.
Μπορεί να σας λένε ψέματα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας.
6) Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε να αποκαλύπτετε σε άλλους χρήστες του
Διαδικτύου πληροφορίες που αφορούν τους φίλους σας, την οικογένειά σας ή το σχολείο σας.

Η ΕΠΗΡΕΑΣΗ ΕΝΩΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΚΤΙΟ
Το Διαδίκτυο αποτελείτε από πολλά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης πχ. Instagram , Facebook και άλλα που μπορούν να
επηρεάσουν την ζωή ενηλίκων ακόμα και παιδιών. Η ζωή του
κάθε παιδιού είναι μοναδική , το κάθε παιδί έχει τις δικές του
δραστηριότητες και ικανοποιήσεις.
Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση των παιδιών τόσο
περισσότερο επηρεάζεται η ζωή τους.
Μπορούν να επηρεαστούν από κάτι που ανέβασαν χρήστες του
Instagram του Facebook και να μην είναι ο εαυτός τους.
Ακόμα παιδιά μπορούν να επηρεαστούν ανεβάζοντας
φωτογραφίες επειδή δεν επιτρέπεται σε παιδιά να ανεβάζουν φωτογραφίες δημόσια και μπορεί
άγνωστοι τους να σχολιάζουν κακά πράγματα ακόμα και βρισιές και τα παιδιά να μην νιώθουν
καλά.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΚΤΙΟ
Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική γιατί
οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ας πούμε μπορούν κάποιοι
Hakers να μπούνε μέσα σε έναν λογαριασμό και αν είναι
σε βιντεοπαιχνίδι να του κλέψουν πράγματα ή αν είναι σε
μέσα κοινωνική δικτύωσης να του κλέψουν τον
λογαριασμό και να χρειαστεί να φτιάξει καινούριο. Επίσης
εάν είναι σε τράπεζα είναι πολύ χειρότερα μπορούν να
κλέψουν μεγάλα ή μικρά ποσά χρημάτων. Ακόμα δεν
επιτρέπετε παιδιά να ανεβάσουν φωτογραφίες ή βίντεο με
την φάτσα τους γιατί μπορούν άγνωστοι να σχολιάζουν
βρισιές και κακά πράγματα επίτηδες για να κάνουν τα
παιδιά να μην νιώθουν καλά. Επίσης μπορεί να εφευρεθεί κάποια εφαρμογή που να προκαλεί
χρήστες στην αυτοκτονία. Επίσης ποτέ μην δώσετε πολλές πληροφορίες δίκες σας, φίλων σας ή
οποιουδήποτε γνωστού σας

ΑΣΦΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ

Πρώτον: Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουνε πότε
φίλιες στο διαδίκτυο!!
Δεύτερων: Τα παιδιά σε μικρή ηλικία δεν
πρέπει
να μπαίνουν στο διαδίκτυο, δεν πρέπει να
παίζουν σε στιχοίματα με τον λογαριασμό των
γονιό ντους.
Ποτέ μην λέτε το πιν σας σε ξένους γιατί
μποριέ να σας κλέψουν ή να σας μποκάρουν.

Αλλά στο διαδίκτυο υπάρχουν και καλά
πραγματα.
Οπός ότι μπορείς να βρεις ότι πληροφορία
θέλεις και να μάθεις πολλές αλλες
πληροφορίες. Μπορείς
να ακούσεις τραγούδια,να εκτυπώνεις
φυλλάδια, να βλέπεις ταινίες, βλέπεις βίντεο,
να βλέπεις αγώνες Live,να αγοράζεις πράγματα
από άλλες χώρες Κ.Α.Λ.

ΑΣΦΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Το διαδίκτυο αν και είναι ένα πράγμα που το χρησιμοποιούμε όλοι στις μέρες μας όμως το
διαδίκτυο έχει και κάποια πράγματα πολύ επικίνδυνα για παραδηγμα αν μπεις σε ένα παιχνίδι που
το έχεις κατεβάσει στον υπολογιστης ή στο κινητό μπορεί να σου βγάλει μια διαφήμιση που να λέει
-Επειδή παίζετε το παιχνίδι μας κερδίσατε μια κρουαζιέρα στα νησιά Φιντζι.
Αν και αυτό φαίνεται ότι θα σε κωλύσει ιό πολλά άτομα την έχουν πατηση με αυτήν την
κοροϊδία
ο πιο μεγάλος αριθμός να είναι από παιδιά.
Όποτε πότε να μην αφήσετε τα παιδιά σας να είναι μονά τους στο διαδίκτυο γιατί μπορεί να
πέσουν θύματα (ψεύτικης φιλίας για τα λεφτά ή για την χαρά τους,να εκβιάζουν παιδιά ή μέχρι να
εκβιάζουν τους ίδιους τους γονείς).
Πολλά παιδιά έχουν αυτοκτονήσει για αυτόν τον χαζό λογο.Τουλαχιστον η Google έχει
μπλοκάρει πάρα πολλές ιστοσελίδες αλλά πάλι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ιστοσελίδες που το
Google δεν έχει μπλοκάρει.
Ωραία κάποιοι γονείς επίσης πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλές αλλά στην
πραγματικότητα δεν είναι καθολου.Αυτοι οι γονείς θα παν την άλλη μέρα σπίτι και θα δουν ότι
τους λείπουν λεφτά από την credit card τους και μετά θα κατειγορησουν τα παιδιά γιατί φυσικά
πάντα τα παιδιά φταίνε έτσι δεν είναι;Το ξέρω ότι θα πείτε όχι αλλά εσείς δεν κάνετε αυτό στην
πραγματική ζωή,αντιθέτως μαλώνετε τα παιδιά σας για κάτι που δεν φταίνε αυτά που σας λείπουν
λεφτά άλλα εσείς οι ίδιοι για αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχετε το παιδί σας όταν του δίνετε μια
συσκευή.
Τα παιδιά είναι λίγο αφελείς όποτε όταν τους πει κάτι κακό,δηλαδή ότι θα κωλύσετε ιό αν το
πατήσετε τα παιδιά θα το πατήσουν γιατί αναροτιουντε τι θα γίνει αν το πατησουν.Αλλα πάλι θα με
ρωτήσετε γιατί να μην αφήσουμε μια συσκευή στο παιδί μας,αφού ότι και να γίνει η συσκευή
αυτόματα θα σκοτώσει τον ιό έτσι δεν είναι;Η αλήθεια είναι ότι ναι ο υπολογιστής μπορεί να
σκοτώσει τους ιούς μόνος του αλλά πάλι μπαίνεις σε μεγάλο ρίσκο.
Το κακό είναι ότι τα παιδιά μετά αγχωνοντε και κλαίνε γιατί στεναχωριουντε ότι έχει
σπάσει ότι αυτή η συσκευή είχε κάποια αξία και ότι δεν θα την γλυτώσουν την τιμωρία και μετά
αρχίζουν να κλαιν και να προσπαθούν να βρουν κάποιον να τους βρει λύσει και στο τέλος
παρακαλούν για ελαιος.
Δυστυχώς κάποιοι γονείς έχουν τέτοια συμπεριφορά που δεν αντέχεται καθόλου πρέπει να
κάνουν έναν νόμο που να τους σταματάει από να κάνουν τέτοιες κακές πραξεις.Δυστιχως όμως
παιδιά αυτοκτονούν κάθε χρόνο για αυτόν τον λόγο.

Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο είναι πολλοί για τα παιδιά της

ηλικίας μου. Οι περισσότεροι προέρχονται από τα on line παιχνίδια.
Σε αυτό το περιβάλλον οι παίκτες αρχικά μιλάνε μεταξύ τους, δίνει ο
ένας προσωπικά στοιχεία του στον άλλον όπως η διεύθυνση, η

ηλικία του, η οικογενειακή του κατάσταση και ίσως στείλει και
φωτογραφία του. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί είναι εύκολο να
έρθουν να σε βρουν και να σε απαγάγουν ή να σε σκοτώσουν, να
πάρουν τα όργανά σου και να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά ή να

σε παρενοχλήσουν σεξουαλικά, να ανεβάσουν βίντεο με εσένα γυμνό

ή να σε εκβιάσουν και να σε αναγκάσουν να κάνεις ό,τι θέλουν. Αυτά
τα δυσάρεστα πράγματα μπορεί να συμβούν στον οποιονδήποτε

εξαιτίας της ευπιστίας και της αφέλειας των παιδιών της ηλικίας
μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος κρύβεται πίσω από ένα
όνομα στο παιχνίδι, ούτε τι σκοπό έχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
ένας άγνωστος παίκτης δεν είναι φίλος μας, ούτε πρόκειται να γίνει.

Οι πραγματικοί φίλοι είναι καθημερινά μαζί μας. Δεν τους

βλέπεις μέσα από μία οθόνη που εκπέμπει ραδιενέργεια. Οι

πραγματικοί φίλοι, όταν χτυπήσεις, όταν πάθεις κάτι κακό, όταν
άλλα παιδιά σε κοροϊδεύουν, θα τρέξουν να σε βοηθήσουν. Με τους

πραγματικούς σου φίλους θα μοιραστείς το φαγητό σου στο

διάλειμμα, τη χαρά, για να διπλασιαστεί με μια αγκαλιά τους, την
αγάπη σου, για να διπλασιαστεί με ένα φιλάκι, τα μυστικά σου, που

θα τους τα ψιθυρίσεις στο αυτί τους. Όλα αυτά δεν μπορούν να
γίνουν μέσα από τη συνομιλία των παικτών ενός παιχνιδιού στο

διαδίκτυο. Ούτε όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι ασφαλή. Γι’ αυτό

τα παιδιά θα πρέπει από μικρή ηλικία να μάθουν να τα ξεχωρίζουν.

«Επικίνδυνα» είναι τα παιχνίδια που σε σπρώχνουν να κάνεις

κακό στον εαυτό σου, όπως η Μπλε Φάλαινα και το Pokemon go,

παιχνίδια βίας, που σε κάνουν άγριο και επιθετικό, όπως παιχνίδια

με ήρωες της Disney (Hulk, Wonderwoman, Batman, Flash κ.α.),

παιχνίδια εθιστικά που σε κρατούν πολλές ώρες μπροστά στην
οθόνη και παραμελείς τα μαθήματα, την οικογένεια και τον ίδιο τον

εαυτό σου καμιά φορά. Δεν είναι λίγα τα νευρολογικά προβλήματα
που μπορούν να προκαλέσουν στον εγκέφαλο των παιδιών. Κυρίως
καταστρέφονται εγκεφαλικά κύτταρα που δεν αναπλάθονται και

κάποιες φορές ο εγκέφαλος «κλειδώνει» και χρειάζεται να

νοσηλευτεί το παιδί στο νοσοκομείο. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί στις σελίδες που ανοίγουμε στο διαδίκτυο και στα
μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι απαγορεύεται να βλέπουμε ή να

διαδίδουμε πορνογραφικό υλικό γιατί είναι παράνομο και τιμωρείται

με φυλάκιση. Να αποφεύγουμε να δίνουμε τα αληθινά μας στοιχεία
όπως τον αριθμό του κινητού μας και την διεύθυνσή μας σε
ανθρώπους που δε γνωρίζουμε, σε έρευνες που γίνονται και δεν

ξέρουμε ποιος τις κάνει και σε δήθεν κληρώσεις μεγάλων δώρων που

εμφανίζονται τυχαία στην οθόνη του υπολογιστή μας. Κυρίως να
απαγορεύουμε στους γονείς μας να δημοσιεύουν φωτογραφίες και

στοιχεία μας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, γιατί έτσι
κάποιος που θέλει να μας κάνει κακό είναι εύκολο να μας εντοπίσει.

Ας προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τους κινδύνους του

διαδικτύου με γνώση και να εκμεταλλευόμαστε τα άπειρα θετικά
πράγματα που έχει να μας δώσει.

