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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το Διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μάθησης, εξερεύνησης, επικοινωνίας και διασκέδασης.
Όμως, όπως στην πραγματική ζωή, έτσι και στο Διαδίκτυο οι ευκαιρίες συνυπάρχουν με τους κινδύνους.
Οι παρακάτω συμβουλές θα σε βοηθήσουν να είσαι πιο ασφαλής στην πλοήγησή σου.
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Τι ξέρει για σένα το Διαδίκτυο;
Πριν δημοσιεύσεις κάτι στο Διαδίκτυο, σκέψου! Οτιδήποτε «ανεβάζεις»
παραμένει στο Διαδίκτυο και αποτελεί το ψηφιακό σου αποτύπωμα, το οποίο
μπορεί να δει ο οποιοσδήποτε στον κόσμο. Σκέψου, ότι κάτι που θα δημοσιεύσεις
σήμερα μπορεί να διαβαστεί από κάποιον ακόμα και 5 ή 10 χρόνια αργότερα. Τι
θα βρει για σένα τότε στο Διαδίκτυο που θα μπορούσε να σε φέρει σε δύσκολη
θέση;
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Πρέπει πάντα να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θέλεις να σου
συμπεριφέρονται αυτοί. Εάν είσαι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, πες το σε
κάποιον ενήλικα της εμπιστοσύνης σου, σε κάποιον που μπορεί να σε βοηθήσει.
Μην υποφέρεις μέσα στην σιωπή σου. Εάν λάβεις ένα κακό email, SMS ή ΙΜ,
κράτησέ το ως αποδεικτικό στοιχείο!
Με ποιους συνομιλείς;
Οι άνθρωποι που γνωρίζεις μόνο μέσα από τον ψηφιακό κόσμο είναι στην
πραγματικότητα άγνωστοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τους ξεχωρίζεις
από τους πραγματικούς σου φίλους. Συμβουλέψου τους γονείς σου ή κάποιον
ενήλικα της εμπιστοσύνης σου προτού αποφασίσεις να συναντήσεις πρόσωπο με
πρόσωπο ένα άγνωστο διαδικτυακό φίλο. Και μην ξεχνάς: δεν είναι καλή ιδέα
να δίνεις τα προσωπικά σου δεδομένα έτσι απλά στο διαδίκτυο.
Πιστεύεις όλα όσα βλέπεις online;
Για κοίταξε καλά τη φωτογραφία που βρήκαμε στη διεύθυνση
http://zapatopi.net/treeoctopus Θυμίσου... Ο καθένας μπορεί να
δημοσιεύσει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο στο Διαδίκτυο, οπότε
η πληροφορία δεν είναι πάντα αξιόπιστη. Όταν χρησιμοποιείς το
Διαδίκτυο για τις σχολικές σου εργασίες ή για έρευνα, θυμίσου να
ελέγχεις κάθε πληροφορία που βρίσκεις πολύ προσεκτικά. Ψάξε παραπάνω από
μια διαδικτυακές πηγές, και σιγουρέψου οτι οι πηγές αυτές είναι αξιόπιστες (π.χ.
Πανεπιστήμια, έγκυροι οργανισμοί, γνωστοί επιστήμονες). Και μην ξεχνάς: εάν
κάτι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά!
Πού μπορώ να αναφέρω προβλήματα;
Εάν κάτι δεν πάει καλά, εάν κάτι σε αναστατώνει ή σε ταράζει όταν είσαι online,
ή αν δεν αισθάνεσαι άνετα, τότε μην καθυστερείς! Πες το στους γονείς σου,
στους δασκάλους σου, ή σε κάποιον άλλο ενήλικα που εμπιστεύεσαι. Μπορείς
πάντα να επικοινωνήσεις με τη Γραμμή Βοήθειας του Κυπριακού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου στο 70000 116 ή στο www.cyberethics.info.

Πού μπορώ να καταγγείλω παράνομο περιεχόμενο;
Μπορείς να καταγγείλεις παράνομο περιεχόμενο που αφορά στην σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών, τον ρατσισμό ή την ξενοφοβία στην ιστοσελίδα
www.cyberthics.info, τηλεφωνικά στο 22 674747 ή στο reports@cyberethics.info

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση των διαδραστικών
τεχνολογιών, μπορείς να συμβουλευτείς το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου "CyberEthics" στην
ιστοσελίδα www.cyberethics.info και www.facebook.com/CyberEthics/

