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Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
·0 Μας   παρακολουθούν  στο  διαδίκτυο;   Τι  σημαίνει  «μου  χάκαραν  τον  λογαριασμό»;  Ποιες

εφαρμογές ή παιχνίδια είναι «παγίδα» για κακόβουλα λογισμικά; 
·1 Με ποιους κινδύνους έρχεται αντιμέτωπο ένα παιδί που χρησιμοποιεί κινητό; 
·2 Ποιος είναι ο πιο «επικίνδυνος» χρήστης;   Ποιοι μέθοδοι υπάρχουν για την ασφαλή πλοήγηση

στο  διαδίκτυο;  Σε  εφαρμογές  κοινωνικής  δικτύωσης  οι  «ιδιωτικοί»  λογαριασμοί  είναι  όντως
ιδιωτικοί;  Τι  θεωρείται  «παράνομο  περιεχόμενο»  στο  διαδίκτυο;  Πώς  προστατεύουμε  τα
προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο;

·3  Πόσο βλαβερό είναι το wi-fi  μέσα στο σπίτι; 
·4 Οι κωδικοί κλειδώματος των λογαριασμών μας , παρέχουν κάποια ασφάλεια; Τι θα πρέπει να

κάνουμε αν κάποιος  καταφέρει να τους παραβιάσει;
·5 Ποιος είναι ο σωστός χρόνος παραμονής στο διαδίκτυο για ένα παιδί 7 – 14 ετών ; Σε παιδί 7

ετών  που  η  χρήση  του  διαδικτύου  περιορίζεται  στην  παρακολούθηση  βίντεο  (χειροτεχνίες-
τραγούδια παιδικά) και όχι παιχνίδια, τι προτείνετε να επιλέγουμε;  Tablet/ Η/Υ ή κινητό είναι πιο
ασφαλές;  Μπορείτε  να προτείνετε  χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις  ώστε  η  περιήγηση να
είναι εκπαιδευτική και συγχρόνως διασκεδαστική;

·6 Πόσο  «ανοιχτά»  μιλάμε  στα  παιδιά,  ανά  ηλικιακό  στάδιο,  για  τους  κινδύνους  χωρίς  να  τα
φοβίζουμε;

·7 Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στη σχολική τάξη αναφορικά με την
ασφάλεια στο διαδίκτυο;

·8 Υπάρχει ασφάλεια στη χρήση του Youtube; Με ποια μέτρα/μέσα;  Μια ταινία  μπορεί να περάσει
ιό ή εκφοβιστικό μήνυμα στο παιδί; Οι διαφημίσεις στα βίντεο του Youtube  είναι επικίνδυνες για
τα προσωπικά δεδομένα ή για την ασφάλεια του παιδιού

·9 Πώς μπορούν τα παιδιά από μόνα τους να εντοπίσουν την παραπληροφόρηση;

Β. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΕΘΙΣΜΟΣ
·10 Είναι σωστό να τιμωρούμε παίρνοντας το κινητό ή το tablet από το παιδί; Πώς βάζουμε όρια στην

ενασχόληση με το smartphone  ή το tablet σε ένα παιδί, αποφεύγοντας κλάματα και υστερίες;
·11 Το ιστορικό περιήγησης μας βοηθά να έχουμε τον έλεγχο των ιστοσελίδων που έχει επισκεφθεί

το παιδί μας; Πως το βρίσκουμε και πως το ανακτούμε αν έχει διαγραφεί; Τι είναι ο γονικός
έλεγχος; (μπορώ να ελέγξω τι βλέπει το παιδί μου στο διαδίκτυο;) 

·12 Ποιος είναι ο σωστός χρόνος παραμονής στο διαδίκτυο για ένα παιδί 7 – 14 ετών ; Σε παιδί 7
ετών  που  η  χρήση  του  διαδικτύου  περιορίζεται  στην  παρακολούθηση  βίντεο  (χειροτεχνίες-
τραγούδια παιδικά) και όχι παιχνίδια, τι προτείνετε να επιλέγουμε;  Tablet/ Η/Υ ή κινητό είναι πιο
ασφαλές;  Μπορείτε  να προτείνετε  χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις  ώστε  η  περιήγηση να
είναι εκπαιδευτική και συγχρόνως διασκεδαστική;

·13 Ποια συμπτώματα / συμπεριφορές υποδηλώνουν ότι ένα παιδί έχει εξάρτηση από το διαδίκτυο/
ηλεκτρονικά μέσα; Πότε η διασκέδαση γίνεται εθισμός; Πόσο επικίνδυνο είναι για την ψυχική και
νοητική υγεία του παιδιού η εμμονική ενασχόληση με το διαδίκτυο;
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·14Πώς  μπορούμε  να  βοηθήσουμε  το  παιδί  μας  στον  «μη  εθισμό»  του  διαδικτύου  και  να  το
οριοθετήσουμε προκειμένου ο ελεύθερος χρόνος να σχετίζεται με το δημιουργικό παιχνίδι, την
άθληση, την ανάγνωση βιβλίων και τις κοινωνικές συναναστροφές με συνομηλίκους;

·15 Είναι στη σημερινή κοινωνία «ταμπού» η μη ενασχόληση ενός παιδιού με το διαδίκτυο; Και αν
ναι, το παιδί που απέχει από αυτή την ενασχόληση, νιώθει απόρριψη από τους συνομήλικούς
του;

·16 Εγώ σαν γονέας παιδιών δημοτικού και προσχολικής ηλικίας τι εφόδια χρειάζομαι για να ασκήσω
μια πιο αποτελεσματική διαμεσολάβηση, πάντα εναρμονισμένη με τις ανάγκες των παιδιών μου
στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις;

Γ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
·17 Πόσο επικίνδυνα είναι τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας; Πώς μπορείς να σταματήσεις την

εξάρτηση από τα παιχνίδια στο διαδίκτυο;
·18 Τι  χαρακτηριστικά  συμπεριφοράς παρουσιάζει  ένα παιδί-αλλαγές,  μεταλλάξεις  που εγώ σαν

γονέας μπορώ να καταλάβω όταν έχει μπλέξει σε κάτι στο διαδίκτυο; Ποια είναι η υποχρέωσή
μου σαν κηδεμόνας για την ασφάλεια του παιδιού μου στο διαδίκτυο; 

·19 Τα προηγούμενα χρόνια το παιχνίδι  «μπλε φάλαινα» αποτέλεσε διαδικτυακή μάστιγα για τους
νέους. Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει πέσει θύμα τέτοιων «παιχνιδιών» και πώς θα το
κάνω να μου μιλήσει γι΄ αυτό ακόμα και αν έχει  απειληθεί να μην μιλήσει; 

·20Οι ονομαζόμενοι  «χάκερ» μπορούν να ενοχλήσουν και να μπουν στα παιχνίδια που παίζουν τα
παιδιά μας;

·21Πώς μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από «περίεργους» ανθρώπους που παριστάνουν τους
συνομήλικους σε «απλά» παιχνίδια;

·22 Τι συμβαίνει με το παιχνίδι FORTNITE και την εθιστική επιρροή που ασκεί στα παιδιά ακόμη και
των μικρών ηλικιών; Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων αρχών;

Δ. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
·23 Σε ποια ηλικία το παιδί μπορεί να δημιουργήσει προφίλ και να συμμετέχει στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης; 
·24Οι  συνομιλίες  μέσω  facebook   παρακολουθούνται;   Πόσο  ασφαλείς  είναι  οι  παραγγελίες

αντικειμένων μέσω internet;  Τι είναι τα φίλτρα προστασίας;  Τι είναι το  «ψάρεμα κοινωνικής
δικτύωσης»;   

·25 Πώς μπορούμε  να  πείσουμε  τα  παιδιά  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  και  υποχρεωτικό  να  έχουν
facebook επειδή έχουν όλοι οι άλλοι. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το bullying που μπορεί να
δεχτούν επειδή δε θέλουν να ασχοληθούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

·26 Με ποιους τρόπους μπορεί  να προστατευθεί  ένα παιδί  όταν συμμετέχει  σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης; Τι πρέπει να γνωρίζει; Τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως γονείς; 

·27 Με ποιους τρόπους εμείς οι γονείς θα πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, πέρα από την
επίβλεψή μας και τα όρια που πρέπει να βάζουμε; Χρησιμοποιούμε κωδικούς; Π.χ. εμένα ο γιος
μου  ανέβασε  άθελά  του  μια  φωτογραφία  στο  facebook.  Μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  να  βρει
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στοιχεία μας όπως: περιοχή, τον κάτοχο του κινητού, παραποίηση στοιχείων κλπ. Τι κάνουμε σε
αυτή την περίπτωση;

Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
·28 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς εάν το παιδί τους πέσει θύμα εκφοβισμού μέσω διαδικτύου;
·29 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς εάν το παιδί τους είναι θύτης εκφοβισμού μέσω διαδικτύου;
·30 Τι  κάνουμε  σε  περίπτωση  που  αντιληφθούμε  ή  έχουμε  υποψίες  για  παρενόχληση;  Γίνονται

ανώνυμες καταγγελίες;
·31 Υπάρχουν ομάδες που εκπαιδεύουν τα ίδια τα παιδιά για τυχόν αντιδράσεις –συμπεριφορές

όπως παιχνίδια πνιγμού ή σεξουαλικού περιεχομένου;
·32 Τι θα πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε τα παιδιά από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τι

βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε σχέση με την ασφάλειά τους;
·33 Τι πρέπει να κάνουμε όταν κάποιος μας εκβιάζει μέσω μηνύματος ;


