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Όλλοι μας περνάμε
π
πολύ χρ
ρόνο στο
ο διαδίκττυο, συννομιλώνττας
με φίλου
υς, βλέπ
ποντας βίντεο, παίζον
ντας πα
αιχνίδια ή
ας φωτογγραφίεςς.
αναρτώντα
Το διαδίκκτυο είίναι ένα κατα
απληκτικ
κό μέσοο για να
στε με άλλου
υς ανθ
θρώπουςς, να μ
μαθαίνου
υμε
συνδεόμασ
οτιιδήποτε μπορού
ύμε να φ
φαντασττούμε κα
αι έχει π
πραγματικά
αλλλάξει τον τρόπο της ζωής μας.
Κα
αθώς, λο
οιπόν, απ
ποτελεί μέρος της
τ
καθ
θημερινόττητάς μας,
μ
είνναι σημα
αντικό να
α ξέρουμε τι να
α κάνουμ
με αν κά
άποιος μας
μ
συμπεριφέέρεται άσχημα στο διαδίκτυ
δ
υο ή δδημοσιεύει
ωτογραφίες, υλλικό ή κακόβουλα σχόλια
σ
που μας
μ
φω
αναστατώννουν ή μας κάνουνν να νιώθουμ
ν
με άβολα.
στε τις παρακάτω
π
ω σύντομες συμβουλές μ
μας, για να
Ακολουθήσ
υκαιρίες που παρ
ρουσιάζει το διαδδίκτυο:
αξιιοποιήσεετε τις ευ
Μέρος το
ου υλικού που βρίσ
σκεται στο
ο διαδίκτυυο μπορείί να
σας προσ
σβάλει ή ννα σας ανναστατώσ
σει. Είτε π
πρόκειται για
έναν ιστό
ότοπο, ένα
α βίντεο ή μία ανάρ
ρτηση, μεε τα οποία
α δε
συμφωνείτε. Μποορεί να αισθανθείτε άβολλα, αν δεείτε
υλιικό που σας αφορά ή κκάτι το οποίο δεεν είστε έτοιμοι να
ανττιμετωπίσ
σετε. Είναι φυσιολοογικό να νιώσετε έτσι.
έ
Μηνν ξεχνάτε ότι
μπο
ορείτε πά
άντα να ζητήσετε συμβουλλή από κάποιον
κ
εενήλικα που
π
εμπ
πιστεύεσττε, όπως γονιό, μέέλος της οικογένειιας, φίλο ή δάσκα
αλο.
Επίίσης, μπο
ορείτε να χρησιμοοποιήσετε το εργα
αλείο «ανναφοράς» σε
κάπ
ποιο μέσο
ο κοινωνικκής δικτύω
ωσης, για να επισημάνετε ανναρτήσειςς τις
οπο
οίες θεωρ
ρείτε ακα
ατάλληλεςς. Τέλος, να
ν θυμάσ
στε ότι οπ
ποιοσδήπ
ποτε
μπο
ορεί να «ανεβάσει» κάτι στοο διαδίκτυ
υο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είναι και αλη
ηθινό.
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Είναι σημαντικό
σ
ό να αντιιμετωπίζεττε τους άλλους
ά
σττο διαδίκττυο όπως
θα κάννατε και στην
σ
πρα
αγματική ζωή.
ζ
Προσ
στατεύστεε τη φήμη
η σας στο
διαδίκττυο και σκεφτείτε
σ
πριν αναρτήσετε κάτι στοο διαδίκτυ
υο, γιατί,
αφού το
τ κάνετε, θα είναιι πολύ δύσ
σκολο να το διαγρά
άψετε . Απ
ποφύγετε
να μοιιράζεστε προσωπικκές πληροοφορίες για
γ σας στο
σ διαδίίκτυο – οτιδήποτε
ο
«ανεβά
άζετε» μπορεί να το
ο διαμοιρα
αστεί δημ
μόσια ο κα
αθένας.
βετε μηνύ
ύματα που
υ σας πλη
ηγώνουν ή ανασταττώνουν, πρόκειται
π
Αν λάβ
για δια
αδικτυακή
ή παρενόχχληση. Απ
πό ακατάλλληλο κείμμενο ή ανναρτήσεις
ιστολο
ογίου, έω
ως την απ
ποστολή προσβλη
ητικών ειικόνων μέσω του
διαδικττύου και τον αποοκλεισμό ατόμων από ομα
αδικές συ
υνομιλίες
(chat), η διαδικττυακή πα
αρενόχλησ
ση μπορεί να λάβειι πολλές μορφές
μ
–
αλλά υπάρχουνν τρόποιι με του
υς οποίους μπορείτε να τη σταμ
ματήσετε.
μοποιήστεε τα εργα
αλεία αποοκλεισμού και αναφ
φοράς σεε μέσα κο
οινωνικής
Χρησιμ
δικτύω
ωσης, μηνν ανταπο
οδίδετε ττην παρεενόχληση και ενη μερώστε κάποιον
ενήλικα
α που εμπιστεύε
ε
εστε. Για
α περισσό
ότερες συμβουλές
σ
ς σχετικά
ά με τη
διαδικττυακή
παρενό
όχληση,
επισκεφτείτε
τουςς
ισττότοπους
www.aantibullyin
ngpro.com
m/how too stay safe
s
onlin
ne και www.youth‐life.gr.
Νιώσα
ατε ποτέ δυσάρεστ
δ
τη έκπληξξη ανοίγο
οντας τονν λογαρια
ασμό του
κινητο
ού σας τη
ηλεφώνου
υ ή του τάμπλετ; Τα γραπ
πτά μηνύ
ύματα, οι
λήψειςς και οι εφαρμογέ
ε
ές τον "φ
φουσκώνο
ουν" και, αν έχετεε μηνιαία
έκδοση
η λογαρια
ασμού, ενδδέχεται να
α εντοπίσεετε την αύύξηση του
υ κόστους
μόνο, ό
όταν είνα
αι πολύ αρ
ργά. Ενημ
μερώστε τον γονιό ή κηδεμόόνα σας σχχετικά με
τον μηνιαίο λογγαριασμό σας, ώστε να έχου
υν όλοι μίία ιδέα τοου τι ξοδεεύετε. Να
υπόψη σα
ας το πιθανό κρυφ
φό κόστοςς, όταν αγγοράζετε π
προϊόντα, παροχές
έχετε υ
εντός εεφαρμογώ
ών και υπη
ηρεσίες απ
πευθείας από τη συ
υσκευή σα
ας.
ς δικτύωσ
Να θυμάστε ακκόμη ότι, ενώ η χρρήση των μέσων κοινωνική
κ
σης είναι
δωρεά
άν, ένας απ
πό τους λόγους
λ
ποου είναι κεερδοφόρα
α είναι όττι έχουν πρόσβαση
π
στα σττοιχεία τω
ων χρηστώ
ών τους. Και άλλεςς δωρεάνν εφαρμογγές και υπηρεσίες
υ
μπορείί να σας ζητήσουν
ζ
γ να εγγραφείτε, όπως ηλεεκτρονική
τα στοιχεεία σας, για
διεύθυ
υνση, ονο
οματεπώννυμο ή ηλικία, τα
τ οποία
α θα ποουλήσουν για να
αποκομ
μίσουν κέέρδος. Σκεεφτείτε τιι προσωπικά δεδομ
μένα σας κοινοποιεείτε κάθε
φορά π
που εγγρά
άφεστε σεε υπηρεσίίες και εφ
φαρμογές και μιλήσστε σε ένα
αν γονιό ή
κηδεμό
όνα σας, αν
α δεν είστε βέβαιοοι.
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ Μ
ΜΟΥ
Εννημερ
ρωτικό έντυ
υπο για γοννείς
Για περισσόττερες πληροφο
ορίες:
www
w.youth‐life
e.gr
www
w.vodafone.gr/bsafeonline

ΣΣκέφτεστεε να αγοράσετε στο
ο παιδί σα
ας μία συσ
σκευή πο υ συνδέετται στο
δια
αδίκτυο ή προσπαθ
θείτε να ττο βοηθήσ
σετε να διιαχειριστεεί τη συσκκευή που
διαθέτειι ήδη;
Στο
ο σχολείο,, το παιδί σας έχει λάβει μέρ
ρος στο μάθημα
μ
Bee Strong Online,
O
το
νέο
ο πρόγραμ
μμα εκμάθ
θησης peeer‐to‐peerr από την οργάνωσηη The Diana Award
chaarity,τη Vo
odafone και
κ τον Επ
πιστημονικκό Οργανιισμό «Μα
αζί για τηνν Εφηβική
Υγεεία» που ανέλαβε την
τ προσα
αρμογή και
κ επιμέλλεια του Π
Προγράμμ
ματος στα
Ελλληνικά. Το
ο μάθημα
α αυτό δδιερευνά τους τρό
όπους με τους οπ
ποίους το
δια
αδίκτυο άλλαξε
ά
τη
τ ζωή μας, τα θετικά και αρνηητικά της online
συμ
μπεριφορ
ράς, και τι μπορεί κα
ανείς να κάνει
κ
για να
ν μείνει α
ασφαλής online.
o

άρχουν πο
ολλές θεττικές όψειις του δια
αδικτύου: μπορεί να
α βοηθήσ
σει νεαρά
Υπά
άτο
ομα να αποκτήσου
α
υν φίλου
υς, να εκκφραστούνν, να μάθθουν, να είναι σε
επα
αφή με τη
ην οικογέννειά τους. Όταν χρησιμοποιείίται υπεύθθυνα και με μέτρο,
μπο
ορεί να είίναι και ιδ
διαίτερα δδιασκεδασ
στικό. Με τη βοήθεεια της ορ
ργάνωσης
ParrentZone, έχουμε ετοιμάσει
ε
ι τις παρα
ακάτω κορ
ρυφαίες σσυμβουλέές, για να
σαςς βοηθήσο
ουμε να στηρίξετε
σ
ττο παιδί σας
σ στη χρ
ρήση του δδιαδικτύο
ου και της
τεχχνολογίας..

Από την εκ
κστρατεία
καταπολέμ
μησης του
εκφοβισμο
ού του The
Diana Awaard

ΗΨ
Ψηφιακή Ζω
ωή μου

Ενημερ
ρωτικό ένττυπο

Ασχχοληθείτε: καθίστε μεε τον γιο ή την κόρη σας
σ μόλις αποκτήσουν
α
ν το καινού
ύριο
τους τηλέφωνο και ρίξτε μία ματιά στις διά
άφορες λε ιτουργίες του.
1
Χρησιμοποιήστε μαζί με το παιδί σας μερικές από τις τεχνολλογίες που του
αρέσο
ουν – φτιάξξτε ένα προοφίλ στο Faacebook, ανν δεν το έχχετε κάνει ήδη,
ή
παίξτε ένα παιιχνίδι σε κοννσόλα ή κατ
ατεβάστε μεερικά μουσιικά κομμάτιια.

3

Ενημεερωθείτε γιια το τι έχεει μάθει αυτή
α
την εβ
βδομάδα: ζζητήστε από
ό το
παιδί σας να σας
σ
διδάξεει κάτι νέο
ο σχετικά με την τεεχνολογία που
χρησιμ
μοποιεί συ
υχνά. Ωστόόσο, μην ξεχνάτε όττι ακόμη χχρειάζεται την
καθ
θοδήγησή σας,
σ για να λάβει
λ
καλέςς αποφάσειις όταν περιιηγείται στοο διαδίκτυο
ο.
2

Θέστεε όρια: δημιουργήστεε κανόνες σχετικά με τις εφαρμμογές και τους
τ
ιστότο
οπους που μπορεί να έέχει πρόσβα
αση το παιδ
δί σας, με πποιον μπορεεί να
έρχετα
αι σε επαφ
φή και τον ττρόπο με το
ον οποίο πρ
ρέπει να συυμπεριφέρεεται.
ότα
αν χρησιμοπ
ποιεί το διαδ
δίκτυο.
3

4

Χρησιιμοποιείτε εργαλεία
ε
α
ασφαλείας:: ρυθμίστε εργαλεία
ε
γοονικού ελέγγχου
στο smartphone ή τάμπλεετ του, ώσ
στε να μπορείτε να α
αποκλείετε την
πρόσβ
βαση σε ακκατάλληλο περιεχόμενο και να καθορίζετεε χρονικά όρια
ό

χρήσης.
Προσττατεύστε τη
ην ιδιωτικό
ότητά του: σκεφτείτε
σ
αν
α θέλετε να
α μοιράζετα
αι το
παιδί σας την το
οποθεσία ττου με άλλλους μέσω ασύρματηςς επικοινωνίας
(Bluetooth) και υπηρεσίες τοποθεσία
ας εντός εφ
φαρμογών και συζητή
ήστε
σχετικά με τα εργαλεία που
π είναι διιαθέσιμα σεε δημοφιλή
ή μέσα όπω
ως το Facebook,
το SSnapchat κα
αι το Instagrram.
5

Ελαχισ
στοποιήστεε το κόστοςς: περιορίσττε την πρόσβασή του σε εφαρμο
ογές
και αγγορές εντόςς εφαρμογώ
ών και ρυθμ
μίστε τη συσκευή ώστεε να συνδέεται
προκα
αθορισμένα
α σε δίκτυα
α Wi‐Fi, όπ
ποτε είναι διαθέσιμα
α, ώστε να
α μη
βρεεθείτε προ δυσάρεστω
δ
ν εκπλήξεω
ων, όταν έρθ
θει ο λογαριασμός σαςς.
6

Αποφ
φύγετε την κλοπή:
κ
εξηγγήστε στο παιδί
π
σας γιατί πρέπει να προσέχεει τη
συσκεευή του όπω
ως την τσά
άντα ή το πο
ορτοφόλι του – είναι πολύτιμη τόσο
τ
λόγω κόστους όσο και λλόγω προσ
σωπικών δεδομένων που περιέέχει.
Ζητήστε του να
ν βάλει κω
ωδικό και αυτόματο κλείδωμα στη συσκευυή και να έχει
φυλλαγμένο τονν κωδικό IM
MEI του smaartphone το
ου (μπορείττε να τον βρρείτε στο μεενού
Ρυθ
θμίσεις > Γενικά ή πληκτρολογ
π
γώντας *#0
06# στο τη
ηλέφωνο) σε περίπτωση
απώ
ώλειας.
7

ακούς κανό
όνες,
Θέστεε όρια στη χρήση: συ μφωνήστε σχετικά μεε οικογενεια
όπως «όχι τηλέφωνα στο τραπέζι» ή «όχι τεχννολογία ύσστερα από μία
ρα», για να
α διατηρήσεετε ισορροπ
πία μεταξύ του ψηφια
ακού
συγκεεκριμένη ώρ
και του πραγματικού κόσμου.
8
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MyyTechFam
mily
Αφιερώστε λίγο
λ
χρόννο στις δρραστηριόττητες MyT
TechFamilly, που είίναι
αθέσιμες στον
σ
ιστόττοπο της Vodafone
e. Μπορούν να σαςς βοηθήσουν
δια
να εξερευνήσετε τον ψηφιακό
ψ
κόσμο μεε ασφάλεια σαν οικκογένεια, ενώ
ε
υτόχρονα μαθαίνεττε να απ
πολαμβάνεετε μαζί μία σειρά
ά ψηφιακκών
ταυ
δρα
αστηριοτή
ήτων. Βοηθήστε ττα παιδιά σας να
ν καταννοήσουν τον
ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζο ύμε σήμεερα και το
ον τρόπο μμε τον οπ
ποίο
ορούν να
α αξιοπο
οιήσουν ττην τεχνο
ολογία, ασχολούμ
α
μενοι με τις
μπο
παρ
ρακάτω δραστηριό
δ
ότητες: ww
ww.vodafo
one.gr/bsafeonline
Περισσόττερες πληροφορίεςς
Μοννάδα Εφηβικκής Υγείας (Μ
Μ.Ε.Υ.), Β΄ Πα
αιδιατρική Κλινική
Κ
Πανεπιστημίου Α
Αθηνών,
Νοσ
σοκομείο Πα
αίδων "Π. & Α.
Α Κυριακού"", Γραμμή για
α την Τεχνολ
λογία 800 111 800 15
ματος, τηλ. 11890, email: ccu@ath.forthnet.gr,
Τμήμα Ηλεκτροννικού Εγκλήμ
p://www.astyynomia.gr/in
ndex.php?opption=ozo_co
ontent&perform=view&iid=8194&Ite
emid
http
Συνή
ήγορος του Πολίτη,
Π
Κύκλλος για τα ∆ιικαιώματα το
ου Παιδιού, τηλ. 800.11..32.000
Κένττρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας,
Β
τηηλ. 197 ή 210
0‐197, όλο το
ο 24ωρο, 7 ηημέρες την
εβδομάδα, http://www.moh
h.gov.gr/artiicles/citizen//xrhsima‐thle
efwna‐amp‐
dieyythynseis/20
01‐197‐ethnikko‐kentro‐kooinwnikhs‐allhleggyhs
Ελλη
ηνική Εταιρεεία Μελέτης της Διαταρα
αχής Εθισμού
ύ στο Διαδίκκτυο www.haasiad.gr

120 Moorg
gate, London ECC2M 6UR
The Diana Award
A
is a regisstered charity (1117288
(
/ SC041916)
and a comp
pany limited byy guarantee, reggistered in England and Waless
number 57
739317
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