Αζθαιώο… δηαδηθηπσζείηε
Ζελνβία Παπάδνγινπ1, Οιπκπία Παραδίξνγινπ2, Αξγύξεο Ράκλαιεο3
1

Φηιόινγνο, Γ/ζην Ηξάθιεηαο Ν.Σεξξώλ
zinoviap@sch.gr
2
Φηιόινγνο, Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν.Σεξξώλ
paholyv@gmail.com
3
Μαζεκαηηθόο, Γ/ζην Ηξάθιεηαο Ν.Σεξξώλ
argy_ram@yahoo.gr

Πεξίιεςε

Τν δηαδίθηπν απνηειεί γηα ηνπο λένπο ηελ πξώηε θαη βαζηθόηεξε πεγή ελεκέξσζεο θαη
άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, αιιά θαη κέζν ςπραγσγίαο θαη
επηθνηλσλίαο. Ψζηόζν, παξά ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από απηνύο θαη ηελ
εμνηθείσζή ηνπο ζην ρεηξηζκό ηνπ Η/Υ, νη λένη γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηε ζσζηή ρξήζε θαη
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ε
κε αζθαιήο πινήγεζε ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο. Όια ηα παξαπάλσ πξνβάιινπλ ηελ
αλαγθαηόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνπιηζηνύλ κε ηα
απαξαίηεηα εθόδηα πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηνλ Η/Υ θαη ην δηαδίθηπν ζε εξγαιεία ρξήζηκα γηα
θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Η πξνώζεζε ηνπ ζηόρνπ απηνύ κπνξεί λα επηηεπρζεί
ηόζν ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Χεθηαθή Τάμε», όζν θαη ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ
Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ή θαη άιισλ ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: τηθιακή ηάξη, τηθιακόρ γπαμμαηιζμόρ, αζθάλεια ζηο διαδίκηςο

Abstract
The internet is for the young people their first and most important source of news briefing and
retrieving information on issues affecting them, but also a mean of entertainment and
communication. However, despite the daily usage of the internet and their familiarity in
handling computers, young people know little about the proper use of them and how to exploit
their potentials, but also how to avoid the dangers of unsafe navigation in virtual worlds. All
above highlight the need for digital literacy of young people to equip themselves with the
necessary skills that will transform PCs and the Internet to useful tools in every area of their
daily life. Promoting this goal can be achieved within the framework of action "Digital
Classroom” and by the guidance of school activity programs and other education and training
events.
Keywords: digital classroom, digital literacy, internet security

Δισαγυγή
Mία από ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ λα κελ
πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνλ απιό αιθαβεηηζκό ηνπο, αιιά θαη ζηνλ ςεθηαθό

γξακκαηηζκό, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε απηόλνκνπο θαη
νμπδεξθείο καζεηέο, νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλή δσή
σο ηθαλνί, ελζπλείδεηνη, ζθεπηόκελνη θαη ζπλεηζθέξνληεο πνιίηεο κηαο δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο (Νηξελνγηάλλε θ.α., ρ.ρ.). Με ηνλ όξν «ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο»
ελλννύκε ηελ απόθηεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
επαξθή θαη θξηηηθή ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο από ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα
πεηύρεη ηνπο πξνζσπηθνύο, θνηλσληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη
(Κνπηζνγηάλλεο, 2008; Νηξελνγηάλλε θ.α., ρ.ρ.).

Αναγκαιότητα τηυιακού γπαμματισμού
Σηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα δώζεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ καζεηώλ γηα ηνπο
παξαθάησ ιόγνπο:
 Τν δηαδίθηπν απνηειεί ην κεγαιύηεξν, ηαρύηεξν θαη πην άκεζν κέζν
ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο, πιεξνθόξεζεο θαη ςπραγσγίαο ζηελ επνρή καο γηα ηνπο
εθήβνπο (Καηεξέινο & Παπαδόπνπινο, ρ.ρ.; Κνξκάο, ρ.ρ.).

Οη λένη, παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ, εληνύηνηο ε πξάμε απέδεημε πσο γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ
πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.
 Σην πιαίζην ηεο δξάζεο «Χεθηαθή Τάμε», θάζε καζεηήο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ
απέθηεζε έλα θνξεηό ππνινγηζηή, ν νπνίνο έγηλε αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ.
 Οη λένη επηιέγνπλ λα δείρλνπλ ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ
πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν (δηάζεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζπλαληήζεηο κε
άηνκα πνπ γλσξίδνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θ.α.), ελώ παξάιιεια γλσξίδνπλ όηη
ειινρεύνπλ θίλδπλνη (Τδαλίδεο, 2010).

Στόσοι
Όιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο απνηέιεζαλ γηα καο αθόξκεζε κηαο ζεηξάο δξάζεσλ
πνπ ζηόρεπαλ ζηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ καο. Οη ζηόρνη πνπ ζέζακε
θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ απηώλ ήηαλ νη εμήο:
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην
δηαδίθηπν γηα έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία, ηελ ςπραγσγία, ηνλ αζιεηηζκό θ.ά.
 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζην
δηαδίθηπν είηε κε ηε ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο, είηε επηιέγνληαο από αμηόπηζηεο,
ελεκεξσκέλεο θαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπο ηζηνζειίδεο.
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα
αμηνινγνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην δηαδίθηπν θαη λα ηηο ηεξαξρνύλ
κε βάζε ηε ζρεηηθόηεηά ηνπο σο πξνο ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.

4ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο

 Να ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πηζαλώο λα αληηκεησπίζνπλ θαηά
ηελ πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο αζθαινύο ρξήζεο
ηνπ δηαδηθηύνπ.

Γπάσειρ για την επίτεςξη τυν στόσυν
Τε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ηξάθιεηαο
Σεξξώλ κεηείραλ ζ’ έλα πξόγξακκα Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο, ην νπνίν αθνξνύζε ζηνλ
ςεθηαθό γξακκαηηζκό θαη ζηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.
Δπίζεο, παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ σξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη θάζε θνξά πνπ νη καζεηέο είραλ θάπνηεο απνξίεο ή ήζειαλ πεξηζζόηεξεο
δηεπθξηλίζεηο γηα θάηη πνπ αλέθεξε ην βηβιίν ηνπο, έθαλαλ επηηόπνπ αζθήζεηο
αλαδήηεζεο ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα. Έηζη είραλ ηελ επθαηξία θαη λα εμαζθεζνύλ
ζηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη λα γξάθνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά, αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα
θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ηνπο επηζηξέθεη ε
αλαδήηεζε.
Δπηπξόζζεηα, ην Γπκλάζην καο ήηαλ έλαο από ηνπο 78 θνξείο από όιε ηελ Διιάδα
θαη ην κνλαδηθό ζρνιείν ηνπ λνκνύ καο πνπ έγηλε πξεζβεπηήο ηεο Ηκέξαο Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ, δηνξγαλώλνληαο ηελ εθδήισζε κε ηνλ πξσηόηππν ηίηιν: «Τξππώλσ,
μεηξππώλσ…» (Saferinternet, ρ.ρ.). Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ έγηλε κε
ζηόρν νη καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαινγία αλάκεζα ζην πνληηθάθη θαη ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα δηαπηζηώζνπλ πσο, όπσο ην πνληηθάθη ηξππώλεη
πξνζεθηηθά ζηε θάθα γηα λα πάξεη ην ηπξάθη ρσξίο λα πηαζηεί, έηζη θαη θάζε καζεηήο
πνπ κπαίλεη ζην δηαδίθηπν γηα λα πάξεη ην ηπξάθη ηνπ (πιεξνθνξία, ςπραγσγία,
επηθνηλσλία), πξέπεη λα θηλείηαη πξνζεθηηθά θαη κε αζθάιεηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ
πηάλεηαη ζε θάπνηεο από ηηο «παγίδεο» ηνπ δηαδηθηπαθνύ θόζκνπ. Η εθδήισζε
πεξηιάκβαλε ηε δηεμαγσγή ελόο παηρληδηνύ κε εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζε
ζέκαηα αζθαινύο πινήγεζεο. Τν παηρλίδη ην νλνκάζακε «Βγεο από ηελ
πνληηθνπαγίδα», θαζώο ληθεηήο ζα ήηαλ ν καζεηήο πνπ ζα θαηάθεξλε λα πεξάζεη
όιεο ηηο παγίδεο – εξσηήζεηο θαη λα βγεη από ηελ πνληηθνπαγίδα ρσξίο λα πηαζηεί.
Τέινο, ζην πιαίζην απηήο ηεο εθδήισζεο θαηαζθεπάζακε ην θπηίν απνξηώλ «Ask
before klik» κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα βάδνπλ ηηο απνξίεο πνπ
είραλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν.
Οη εξσηήζεηο απηέο απαληήζεθαλ από εηδηθνύο θαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο θαηά ηελ Ηκεξίδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γπκλάζηό καο ζηηο 22 Μαξηίνπ, ηίηινο ηεο νπνίαο ήηαλ:
Αζθαιώο… δηαδηθηπσζείηε. Οη νκηιεηέο, νη νπνίνη ελεκέξσζαλ ηνπο καζεηέο θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ε κε αζθαιήο
πινήγεζε, ήηαλ ν θ. Νίθνο Σεξθεηδήο, Αζηπλόκνο Β΄, ηνπ Τκήκαηνο Γίσμεο
Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο Θεζ/θεο θαη ν θ. Κσλ/λνο Γηαλλόπνπινο, πξόεδξνο ηνπ
Σπιιόγνπ «Τν Φακόγειν ηνπ Παηδηνύ».
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