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Α. Ο ζπληάθηεο αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ ζην
δηαδίθηπν. Αξρηθά επηζεκαίλεη όηη ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ επηηεύρζεθε κε ηε Σύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνύ. Η Unicef, σο ζεκαηνθύιαθαο απηήο, πξνσζεί ηελ πξόζβαζε ησλ
παηδηώλ ζηελ πιεξνθόξεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηάζε πνπ απμήζεθε ηα
ηειεπηαία ρξόληα. Τνλίδεη πσο παξόηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ πξνζθέξεη
επξεία ελεκέξσζε ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηα παηδηά, όπσο ην λα γίλνπλ ζεαηέο ή
ζύκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο. Ωο ιύζε πξνηείλεη ηελ θαηάιιειε
ελεκέξσζε γνλέσλ θαη παηδηώλ θαη ηελ ηηκσξία ησλ ζπηώλ. Καηαιήγεη
ηνλίδνληαο πσο ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απαηηεί ηελ εκπινθή ηόζν ησλ
παηδηώλ όζν θαη ησλ ελειίθσλ.
Β1.
α) Λάζνο
β) Σσζηό
γ) Λάζνο
δ) Σσζηό
ε) Λάζνο

Β2. α. ζεκαηηθή πεξίνδνο: «Μπνξνύκε λα “ζσξαθίζνπκε”…ζύκαηα ζηνλ
θπβεξλνρώξν.» Γειώλεηαη ε θύξηα ηδέα ηεο παξαγξάθνπ.
Λεπηνκέξεηεο/ Σρόιηα: «Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη…ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ.»
Αλαιύεηαη ε ζεκαηηθή ηδέα θαη απνδεηθλύεηαη ε νξζόηεηά ηεο.
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Πξόηαζε θαηαθιείδα δελ ππάξρεη.

Β2. β. Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ρξεζηκνπνηείηαη σο ηξόπνο πεηζνύο ε επίθιεζε
ζηε Λνγηθή ηνπ δέθηε κε κέζα πεηζνύο ηα ηεθκήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα έξεπλαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν
ζπγγξαθέαο εληζρύεη ηελ απνδεηθηηθή αμία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ.
Ωο δεύηεξνο ηξόπνο πεηζνύο ζα κπνξνύζε λα εθιεθζεί ε επίθιεζε ζηελ
Απζεληία κε αλαθνξά ζηηο απόςεηο ηεο Unicef. («Σε έθζεζε ηεο
Unicef...πξνθίι θνηλσληθήο δηθηύσζεο.»)
(Η δηαηύπσζε ηεο εξώηεζεο δελ είλαη απόιπηα ζαθήο θαζώο ζηελ ηξίηε
παξάγξαθν θαίλεηαη λα επηθξαηεί ε επίθιεζε ζηε Λνγηθή ηνπ δέθηε).
Β3. ζπκθσλνύλ≠ δηαθσλνύλ
δηθαίσκα≠ ππνρξέσζε
ρξήζηκν≠ άρξεζην, αλσθειέο
απζηεξή≠ επηεηθήο, ήπηα
απνηειεζκαηηθή≠ αλαπνηειεζκαηηθή

Β4. α) Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα.
«Η Σύκβαζε απηή απνηειεί ρξήζηκν θαη βαζηθό εξγαιείν…» (1ε παξάγξαθνο)
«Γίλεη θσλή ζηα παηδηά…» (2ε παξαγξαθνο)
«Απηά θαηαιακβάλνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξν ρώξν ζηελ επηθνηλσλία ησλ
παηδηώλ…» (2ε παξάγξαθνο)
«Μπνξνύκε λα “ζσξαθίζνπκε” ηα παηδηά…» (5ε παξαγξαθνο)

β) Τα παηδηά κπνξνύλ λα “ζσξαθηζηνύλ” κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο
γηα ηελ πξόιεςε (από εκάο).

Γ.
Αμηόηηκνη θύξηνη θαζεγεηέο, αγαπεηνί ζπκκαζεηέο
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Πρόλογος
Η αληηθαηηθόηεηα ηεο επνρήο καο απνδεηθλύεηαη αλακθίβνια κέζα από
ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Από ηε κηα ε εθπιεθηηθή πξόνδόο ηεο
ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηεο γλώζεο θαη ησλ επηζηεκώλ θαη από ηελ άιιε
πξνθάιεζε αληζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ πιηθνηερληθό θαη εζηθνπλεπκαηηθό
πνιηηηζκό. Έλα από ηα θύξηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αληηθαηηθόηεηαο είλαη
νη θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ ζην δηαδίθηπν θαη πνπ απεηινύλ θπξίσο ηελ
αζθάιεηα ησλ παηδηώλ.
Α΄ ζηηούμενο: Κίνδσνοι ποσ απειλούν ηην αζθάλεια ηων παιδιών ζηο
διαδίκησο.
1. Δπθνιία πξόζβαζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
ηδησηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πξνζβάιινληαο ηελ ηδησηηθόηεηα.
2. Κνηλσληθή απνκόλσζε θαη εγθισβηζκόο ηνπ λένπ ζε κηα εηθνληθή
πξαγκαηηθόηεηα. Κξίζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.
3. Νέεο κνξθέο εγθιεκαηηθόηεηαο π.ρ. ζπθνθάληεζε ζπκκαζεηώλ,
πνξλνγξαθία, παξαπνίεζε ζηνηρείσλ, παξάλνκα ηπρεξά παηρλίδηα θ.α.
4. Πξνβνιή αξλεηηθώλ πξνηύπσλ θπξίσο κέζα από ηα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα πνπ έρνπλ βίαην πεξηερόκελν.
5. Η επηθνηλσλία κέζα από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη
απξόζσπε θαη ππνζάιπεη ηελ ππνθξηζία.
6. Πξνσζείηαη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ ν ππεξθαηαλαισηηζκόο.
7. Παξαπιεξνθόξεζε θαη πξνπαγάλδα αθξαίσλ ηδενινγηώλ.
8. Η αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ακθηζβεηήζηκε. Υπάξρεη ην
ελδερόκελν λα παξαπνηεζνύλ νη πιεξνθνξίεο κε ζθνπό ηε ρεηξαγώγεζε
ησλ παηδηώλ.
9. Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ, θαζώο
πξνσζείηαη ν ζπλζεκαηηθόο ιόγνο.

Β΄ Εηηούμενο: Σρόποι προζηαζίας ηων παιδιών από ηοσς κινδύνοσς
ηοσ διαδικηύοσ.
1. Άηνκν α) Φξεηάδεηαη θαιή γλώζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηύνπ
ώζηε λα ηηο αμηνπνηεί θαηάιιεια.
β) Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ώζηε λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο.
γ) Αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ώζηε λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ςπραγσγηθέο
δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην κέζν απηό.
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δ) Γεκνθξαηηθή ζπλείδεζε ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη από ηηο απόπεηξεο
πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνπαγάλδαο.
2. Φνξείο Αγσγήο
Σρνιείν: α) Να εμνηθεηώλεη ηνπο λένπο κε ην δηαδίθηπν.
β) Να ελεκεξώλεη γηα ηε ζσζηή ρξήζε θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε ζ’ απηό.
γ) Να θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ λέσλ ώζηε λα
αμηνπνηνύλ δεκηνπξγηθά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ.
δ) Σρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ
ζε όια ηα καζήκαηα.
ε) Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
ζη) Σπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ(ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα).
Γνλείο: α) λα θαζνδεγνύλ ηα παηδηά θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν.
β) λα ηα ελεκεξώλνπλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύεη απηό ην κέζν.
γ) λα ειέγρνπλ ηελ πξόζβαζε ηνπο ζε αθαηάιιειεο ηζηνζειίδεο(Γνληθόο
Έιεγρνο).
δ) λα παξέρνπλ ζηα παηδηά εξεζίζκαηα ώζηε λα αλαπηύμνπλ θαη άιια
πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα.

Δπίινγνο
Γίλεηαη αληηιεπηό πσο ην δηαδίθηπν ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηώλ. Γη’ απηό απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ αγσγήο ώζηε λα
επηηεπρζεί ε νξζνινγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε απηνύ ηνπ ηερλνινγηθνύ κέζνπ.
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
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