
Αν λοιπόν είστε γονείς και θέλετε να παρέχετε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή στο παιδί σας θα πρέπει να προσέχετε τα παρακάτω: 

 

• Να ασχολείστε και εσείς µε τους υπολογιστές 

• Να γνωρίσετε τι πραγµατικά είναι το Ίντερνετ και να µάθετε να φιλτρά-
ρετε τις «πληροφορίες» του 

• Να µην τους απαγορεύετε εντελώς την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από τον 
υπολογιστή του σπιτιού, επειδή, αν δεν µπορούν να το χρησιµοποιήσουν 
στο σπίτι, θα το κάνουν οπουδήποτε αλλού. 

• Να µην αντιµετωπίζετε τον υπολογιστή ως ένα µέσο που θα σας βοηθή-
σει να κρατάτε τα παιδιά σας απασχοληµένα για να µη σας ενοχλούν. 

• Να τοποθετήσετε τον υπολογιστή σε ένα σηµείο όπου θα µπορείτε, µε 
διακριτικό τρόπο, να παρακολουθείτε τα παιδιά σας  

• Να τους δίνετε την ευκαιρία να µοιράζονται µαζί σας ότι τα ενδιαφέρει, 
τα προβληµατίζει. 

• Να επιλέγετε µε προσοχή και να γνωρίζετε τα προγράµµατα και τα παιχ-
νίδια µε τα οποία ασχολούνται.  

• Να τους δώσετε να καταλάβουν ότι η χρήση του υπολογιστή πρέπει να 
γίνεται µε µέτρο και να µην παραµελούν τις υπόλοιπες δραστηριότητες, 
το παιχνίδι, τους φίλους, την ξεκούραση και τα µαθήµατά τους.  

• Να µη χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο ως επιβράβευση 
ή ως τιµωρία.  

• Αν παρατηρήσετε περίεργες συµπεριφορές ή υπερβολική χρήση από την 
πλευρά των παιδιών σας, αναζητήστε βοήθεια.  

 

www.saferinternet.gr 

www.safeline.gr 

http://internet-safety.sch.gr/ 
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♦ Ιοί — Κακόβουλο Λογισµικό 

• - Virus 

• - Malwares  

• -Trojans— 

• - Worms κ.λ.π.  

♦ Υπεξαίρεση προσωπικών 

∆εδοµένων 

♦ Ηλεκτρονικός τζόγος και 

ηλεκτρονικό έγκληµα 

♦ Εθισµός 

♦ Σκελετικά προβλήµατα και προβλήµατα 

Όρασης 

♦ Πλαστοπροσωπία 

♦ Εκφοβισµός 

♦ Παρενόχληση 

• Λεκτική 

• Σεξουαλική 

• Παιδοφιλία/Παιδεραστία 

♦ ∆ιαµόρφωση προσωπικότητας 

• Παιχνίδια βίας 

• Πορνογραφία 

• Τζόγος 

• Ρατσισµός 

Κίνδυνοι για τον υπολογιστή 

και τον άνθρωπο Τρόποι Προστασίας 

♦ Antivirus, Antispam κ.λπ. 

♦ Ενεργοποίηση Τείχους 

Προστασίας (FireWall) 

♦ Ενεργοποίηση Αυτόµατων 

ενηµερώσεων σε όλα τα 

προγράµµατα ασφαλείας 

♦ Γονικός έλεγχος (επιλογή 

στα προγράµµατα περιή-

γησης ) 

♦ Ενηµέρωση — Γνώση 

• Επίσκεψη σε εξειδικευµένα site 

• Συνοµιλία µε ειδικούς  

• Εξάσκηση και εκπαίδευση στη χρήση του  υπο-

λογιστή και στην περιήγηση στο διαδίκτυο  

♦ Επίβλεψη  

• Συχνός Έλεγχος των ιστοσελίδων που επισκέπ-

τονται τα παιδιά (µε φυσική παρουσία,  ιστορι-

κό πλοήγησης ή εξειδικευµένα προγράµµατα)  

• Αποκλεισµός συγκεκριµένων ιστοσελίδων 

♦ Επικοινωνία γονέα — παιδιού 
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