Για να μπαίνεις στο Διαδίκτυο με ασφάλεια…
Να θυμάσαι…
Το Διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών αλλά
πρόσεχε γιατί όσα δημοσιεύονται δεν είναι πάντα αληθινά.
 Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού
σου ταχυδρομείου από όλους. Αν πιστεύεις ότι κάποιος
έμαθε τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ τον αμέσως. Προσπάθησε να έχεις πάντοτε έναν κωδικό πρόσβασης τον
οποίο κανένας δεν μπορεί να μαντέψει.
 Ποτέ μην δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους που γνώρισες
στο Διαδίκτυο. Εάν θελήσεις να συναντήσεις κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνει πάντα σε δημόσιο χώρο και με τη συνοδεία του γονιού σου ή ενός ενήλικα τον οποίο εμπιστεύεσαι.
 Όταν συνομιλείς σε κάποιο chat room να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και να μην δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία,
όπως την ηλεκτρονική σου διεύθυνση, τη διεύθυνση του σπιτιού ή του σχολείου σου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σου.

Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για τους «άνω των 18 ετών».
Οι προειδοποιήσεις είναι για να μας προστατεύουν. Είναι
προτιμότερο να ανακαλύψεις ιστοσελίδες με επιμορφωτικό,
ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο ανάλογο με την
ηλικία και τα ενδιαφέροντά σου.
 Είναι σημαντικό να μην ανοίγεις ηλεκτρονικά μηνύματα που
έλαβες από αγνώστους. Ποτέ μην ανοίξεις συνημμένα αρχεία που έλαβες από τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα γιατί
μπορούν να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σου. Ζήτησε
από τους γονείς σου να σου εγκαταστήσουν σύστημα φιλτραρίσματος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να λαμβάνεις μόνο τα μηνύματα που επιθυμείς.
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Για να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο
με ασφάλεια… Να θυμάσαι…
 Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή όταν δίνεις σε κάποιον τον
αριθμό του κινητού σου τηλεφώνου. Υπάρχει κίνδυνος να
λαμβάνεις ανεπιθύμητα μηνύματα.

 Όταν λαμβάνεις στο κινητό σου τηλέφωνο μηνύματα ή εικονομηνύματα από άγνωστα άτομα, διάγραψέ τα χωρίς να
απαντήσεις σε αυτά.

 Απόφυγε να δανείσεις το κινητό σου τηλέφωνο σε τρίτους
παρά μονάχα εάν είναι αναγκαίο και μονάχα όταν είσαι κι εσύ
παρών. Πάντα να έχεις το κινητό σου υπό την επίβλεψή σου.

 Για να τραβήξεις φωτογραφίες άλλων ανθρώπων πρέπει
πρώτα να πάρεις την άδειά τους για αυτό. Πρόσεξε γιατί αν
ανεβάσεις φωτογραφίες στο Διαδίκτυο θα μείνουν για πάντα
εκεί και μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που εσύ αρχικά σκόπευες.

 Απόφυγε να συναντήσεις κάποιον που γνώρισες μέσω του
κινητού σου τηλεφώνου. Εάν παρόλα αυτά θελήσεις αν κάνεις κάτι τέτοιο, πήγαινε με τη συνοδεία του γονέα σου ή κάποιου ενήλικα που εμπιστεύεσαι.
Χρησιμοποίησε το κινητό σου τηλέφωνο μονάχα για να επικοινωνήσεις με κάποιον όταν είναι ανάγκη και όχι για να
στέλνεις ενοχλητικά μηνύματα σε κάποιον. Πώς θα ένιωθες
αν λάμβανες εσύ ενοχλητικά μηνύματα στο δικό σου κινητό
τηλέφωνο;

Αν κατά τη χρήση του κινητού σου τηλεφώνου συναντήσεις κάτι που σε κάνει να νιώσεις άσχημα ή άβολα, καλό θα
ήταν να το πεις στους γονείς σου και να σταματήσεις την
πρόσβαση σε αυτό!!

