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Ο εντεκάχρονος γιος σας, σας λέει ότι πάει στο 
σπίτι ενός φίλου για να παίξει RuneScape. Είναι:

A. Κάποιου είδους παιχνίδι που του αρέσει να παίζει στο διαδίκτυο 
αλλά που δεν είσαστε σίγουρος περί τίνος ακριβώς πρόκειται.

B. Ένα διαδικτυακό παιχνίδι φαντασίας και ρόλων για πολλούς 
παίκτες, που μπορεί να το παίζει με αντιπάλους απ’ όλον 
 τον κόσμο.

Γ.  Μια μοντέρνα εκδοχή του κρυφτού.
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Το Facebook  έχει γίνει για τη 10χρονη κόρη σας 
η αγαπημένη της απασχόληση στον ελεύθερό 
της χρόνο. Θα έπρεπε:

A. Να σιγουρευτείτε ότι έχει ρυθμίσει έτσι τους ελέγχους 
απορρήτου της, ώστε να επικοινωνεί μόνο με φίλους που 
έχει στην πραγματική της ζωή.

B. Να της πείτε να σταματήσει και να της εξηγήσετε ότι σας ανη-
συχεί που χρησιμοποίησε ψευδείς πληροφορίες για να εγγραφεί 
στην υπηρεσία (καθώς το Facebook είναι για τους άνω των 13).

Γ. Να δεχτείτε πως όλοι οι νέοι συμμετέχουν σε ιστοτόπους 
κοινωνικής δικτύωσης, και ότι είναι πλέον κομμάτι της ζωής.
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Κυρίως Α - «Θα μπορούσατε να τα πάτε 
καλύτερα»
Ξέρετε πως χρειάζεται να καταλάβετε τον 
ψηφιακό κόσμο του παιδιού σας, αλλά δεν 
γνωρίζετε πραγματικά από πού ν’ αρχίσετε. 
Αφιερώστε χρόνο για να πλοηγηθείτε στον
ιστότοπο bsafeonline της Vodafone και μετά 
καθίστε με το παιδί σας και ρωτήστε το 
ποιες δραστηριότητες ευχαριστιέται στο 
διαδίκτυο, θέστε κάποια όρια και δώστε του 
να καταλάβει ότι είστε εκεί για να το βοηθή-
σετε να διατηρήσει τον έλεγχο.

Κυρίως Β - «Ενημερωμένος»
 

Είστε ολοφάνερα πολύ καλά ενημερωμένος 
σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο του παιδιού 
σας και παίρνετε στα σοβαρά την πολυπλο-
κότητα του να είσαι γονέας στον 21ο αιώνα. 
Ενθαρρύνετε το γιο σας ή την κόρη σας να 
χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, αλλά επίσης 
βοηθάτε το παιδί σας να τα βγάλει πέρα με 
τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αυτές 
οι τεχνολογίες συνεπάγονται. Ίσως θα θέλατε 
να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο bsafeonline
της Vodafone ή/και ίσως θα θέλατε να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με τις νέες τάσεις, όπως
είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες εντοπισμού 
θέσης ή η αποστολή μηνυμάτων με ερωτικό 
περιεχόμενο.

Κυρίως Γ - «Καμία επαφή» 

 

Δεν έχετε καμία επαφή με τον ψηφιακό κόσμο
γενικά. Το παιδί σας μπορεί να δίνει την 
εντύπωση ότι έχει τον έλεγχο του ψηφιακού 
του κόσμου, αλλά, όπως στον πραγματικό
κόσμο, χρειάζεται την καθοδήγησή σας. 
Συστήνουμε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο 
bsafeonline της Vodafone, ώστε να μπορείτε 
να μιλήσετε με σιγουριά στο γιο σας ή την κόρη 
σας για οποιοδήποτε ψηφιακό θέμα. Ίσως σας 
φαίνεται βουνό, αλλά θα σας βοηθήσει, στο 
τέλος κάθε ενότητας, η λίστα των ενεργειών 
που μπορείτε να κάνετε. 

vodafone.gr/bsafeonline

Πόσο ενημερωμένος/η είστε;
Ανακαλύψτε τι είδους ψηφιακός γονέας είστε, απαντώντας στο σύντομο κουίζ μας.

Παιχνίδι
γνώσεων

Παιδιά/συμμαθητές από το σχολείο 
της 13χρονης κόρης σας την παρενο-
χλούν στο διαδίκτυο και το κινητό 
της τηλέφωνο. Εσείς:

Το σχολείο του παιδιού σας σας έστειλε 
μια επιστολή στο σπίτι, προειδοποιώντας 
σας για αύξηση, μεταξύ των μαθητών, 
των μηνυμάτων με ερωτικό περιεχόμενο 
(της ανταλλαγής, δηλαδή, ερωτικών 
φωτογραφιών και βίντεο). Εσείς:
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Ο 8χρονος γιος σας θέλει ένα κινητό τηλέφωνο 
για τα Χριστούγεννα.

Κουβεντιάζετε μαζί του για το τι το θέλει το κινητό και προσφέρεστε 
να του δώσετε το παλιό σας με την επόμενή σας αναβάθμιση.                  

Του λέτε πως στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται κινητό τώρα, 
αλλά πως θα το ξανασυζητήσετε μαζί του όταν πάει στο γυμνάσιο.

Αναστενάζετε ανακουφισμένος, που σας έδωσε μια ιδέα για το 
τι δώρο να του πάρετε για τα Χριστούγεννα, και του αγοράζετε το 
τελευταίο smartphone που κυκλοφορεί στην αγορά.

Την αγκαλιάζετε και της λέτε να «κόψει από 
φίλους» αυτούς που την εκφοβίζουν μέσω 
διαδικτύου και να αγνοεί τα γραπτά μηνύματα.

Κατάσχετε το κινητό του τηλέφωνο.

Κάθεστε μαζί του για να κουβεντιάσετε για τα 
μηνύματα με ερωτικό περιεχόμενο, ως μέρος 
μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το σεξ και 
τις σχέσεις, και εξηγείτε πως είναι παράνομο να 
λαμβάνεις, να έχεις στην κατοχή σου ή να κοινο-
ποιείς άσεμνες εικόνες ατόμων ηλικίας κάτω των 
18 ετών. 

Καταχωνιάζετε κάπου την επιστολή, μιας και 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση το παιδί σας να 
κάνει κάτι τέτοιο.

Της δείχνετε πώς να αποκλείσει, σ’ αυτούς 
που την εκφοβίζουν, την πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου, τη βοηθάτε να συλλέξει δεδο-
μένα (όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύ-
ματα στο Facebook® και το κινητό) και κανο-
νίζετε μια συνάντηση με το δάσκαλό της ώστε 
να συζητήσετε για το τι ενέργειες μπορεί να 
κάνει το σχολείο.

Δέχεστε πως, καθώς κάποιος μεγαλώνει, 
ο εκφοβισμός είναι κι αυτός, απλώς, 
κομμάτι της ζωής του.

Πληκτρολογείτε το όνομα του παιδιού 
σας σε μια μηχανή αναζήτησης για να 
δείτε τι πληροφορίες θα εμφανιστούν 
γι’ αυτό.

Κάθεστε μαζί του και του εξηγείτε γιατί πρέπει 
πρώτα να σκέφτεται και κατόπιν να αναρτά,  
και επίσης ότι εικόνες ή μηνύματα που τώρα 
αναρτά στο διαδίκτυο, θα μπορεί να τα βλέπει 
για πάντα οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δασκάλων, των μελλοντικών εργοδο-
τών  και ανθρώπων που είναι τελείως ξένοι.

Αλλάζετε κανάλι.

Μιλάτε στο/στη σύζυγό σας για το ότι χρειάζεται 
να τεθούν όρια στο πόσο χρόνο θα ξοδεύει 
σ’ αυτά τα παιχνίδια ο γιος σας.

Παίρνετε την κονσόλα παιχνιδιών από την 
κρεβατοκάμαρά του και την τοποθετείτε στο
σαλόνι, ενώ χρησιμοποιείτε όσους ενσωματω-
μένους Γονικούς Ελέγχους σας παρέχονται, 
ώστε να θέσετε χρονικό όριο.

Τον αφήνετε να παίζει, μιας και εντέλει δεν είναι 
παρά ένας έφηβος της εποχής του.

Βλέπετε κάτι στις ειδήσεις σχετικά 
με ψηφιακά αποτυπώματα. 

Ο 14χρονος γιος σας περνά καθημερινά 
ώρες ολόκληρες στο δωμάτιό του, 
παίζοντας παιχνίδια στην κονσόλα του. 
Εσείς:

Όποιο κι αν είναι το επίπεδό σας, ο ιστότοπος bsafeonline της Vodafone μπορεί να σας βοηθήσει.                                                              


