Σερφάροντασ με αςφάλεια ςτο διαδίκτυο
Το παρόν ϊρθρο διατύθεται ςτη διεύθυνςη http://www.downssyndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagers-and-young-adults/stayingsafe-online/ (2015)
Μετϊφραςη: Παπαχρόςτου Χ. Άννα
Πολλού ϊνθρωποι με ςύνδρομο Down χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο και τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτύωςησ. Η χρόςη του διαδικτύου ϋχει πολλϊ οφϋλη, αλλϊ εύναι
ςημαντικό να ςερφϊρει κϊποιοσ με αςφϊλεια. Σαν γονιόσ μπορεύτε να
βοηθόςετε το γιο ό την κόρη ςασ να αντιληφθεύ τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ
μπορεύ να ςερφϊρει με αςφϊλεια.
Βοηθώντασ τουσ γονείσ
Το Safer Net εύναι μια ςελύδα που δύνει πληροφορύεσ ςτουσ γονεύσ και ςτουσ
ανθρώπουσ με αναπηρύεσ για το πώσ μπορούν να ςερφϊρουν με αςφϊλεια. Δύνει
επύςησ και κϊποιεσ ςυμβουλϋσ για το ςκοπό αυτό (οι ςυμβουλϋσ διατύθενται ςτο
τϋλοσ του ϊρθρου).
Ο εκφοβιςμόσ ςτο διαδίκτυο
Ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ εύναι ο εκφοβιςμόσ που ςυμβαύνει όταν
ςερφϊρουμε. Μπορεύ να ςυμβεύ μϋςω mail, των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ,
ςε ϋνα chat room και ςε ϊλλα προγρϊμματα, που προςφϋρονται διαδικτυακϊ.
Οι ϊνθρωποι με αναπηρύεσ μπορεύ να εύναι πιο επιρρεπεύσ ςτο διαδικτυακό
εκφοβιςμό. Ίςωσ χρειϊζονται και μεγαλύτερη ςτόριξη, όταν κϊποιοσ τουσ
εκφοβύζει διαδικτυακϊ. Η εκπαύδευςη των νϋων ανθρώπων ςτην αναγνώριςη
των ςημαδιών του διαδικτυακού εκφοβιςμού, του πώσ να εύναι αςφαλεύσ όταν
ςυνδϋονται ςτο διαδύκτυο, και ςτο τι μπορούν να κϊνουν εϊν κϊποιοσ τουσ
παρενοχλόςει ςτο ύντερνετ, μπορεύ να βοηθόςει τουσ ανθρώπουσ με ςύνδρομο
Down να ϋχουν μια θετικό και αςφαλό διαδικτυακό εμπειρύα.
Αναζητόςτε

πληροφορύεσ

για

τον

διαδικτυακό

εκφοβιςμό

http://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/events/preventing-abuse/childΣύλλογοσ Συνδρόμου Down Ελλϊδοσ

ςτο

abuse-and-neglect/bullying-and-cyberbullying/what-you-can-do/get-adviceand-support/help-and-advice/for-parents/onlinesafety/cyberbullying/cyberbullying_wda99645.html?utm_source=online_safety
&amp;amp.
Το STAR εύναι μια μϋθοδοσ εκπαύδευςησ που βοηθϊ τα παιδιϊ με αυτιςμό και
αναπηρύεσ να πλοηγηθούν με αςφϊλεια ςτο διαδύκτυο και να προςτατευτούν
από

τον

διαδικτυακό

εκφοβιςμό

(περιςςότερεσ

πληροφορύεσ

ςτο

http://www.childnet.com/resources/star-toolkit).
Συμβουλέσ για τα άτομα με ςύνδρομο Down
Το διαδύκτυο μπορεύ να εύναι διαςκεδαςτικό και ενδιαφϋρον. Αλλϊ χρειϊζεται να
αιςθανόμαςτε και αςφαλεύσ. Ακολουθούν κϊποιεσ ςυμβουλϋσ για να μπορεύτε να
διαςκεδϊςετε και να εύςτε επύςησ αςφαλεύσ:


Εϊν δεν εύςτε εξοικειωμϋνοι με την πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο, ζητόςτε
βοόθεια από κϊποιον ϊλλο.



Εϊν δεν εύςτε ςύγουροι για κϊτι που διαβϊζετε ό βλϋπετε ςτο διαδύκτυο,
ρωτόςτε κϊποιον.



Μην δύνετε προςωπικϋσ πληροφορύεσ. Υπϊρχουν πληροφορύεσ που εύναι
προςωπικϋσ. Μην πεύτε ςε ανθρώπουσ που δεν γνωρύζετε πωσ δεν ξϋρετε
το επύθετό ςασ, που μϋνετε, τον αριθμό τηλεφώνου ό το mail ςασ.



Μην κϊνετε φύλουσ ςτο Facebook ανθρώπουσ που δεν γνωρύζετε.



Να εύςτε ευγενικού! Μην πεύτε κϊτι που δεν θα θϋλατε να διαβϊςουν οι
ϊλλοι ϊνθρωποι.



Εϊν κϊποιοσ πει κϊτι που ςασ αναςτατώςει, αναφϋρετϋ το ςτουσ γονεύσ ό
ςε κϊποιον ενόλικο που εμπιςτεύεςτε.



Μπλοκϊρετε ανθρώπουσ που λϋνε ϊςχημα πρϊγματα για ςασ ό ςασ
εκφοβύζουν.



Μην πεύτε πωσ θα ςυναντόςετε κϊποιον, με τον οπούο μιλϊτε ςτο
ύντερνετ, αλλϊ δεν τον ϋχετε γνωρύςει ποτϋ από κοντϊ.



Μην ςβόνετε τα ϊςχημα μηνύματα. Δεύξτε τα ςτουσ γονεύσ ςασ ό ςε
κϊποιον που εμπιςτεύεςτε.
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Απολαύςτε την πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο! Το διαδύκτυο υποτύθεται πωσ
εύναι μια διαςκεδαςτικό εμπειρύα. Εϊν κϊτι γύνει και ςασ κϊνει να
αιςθανθεύτε λυπημϋνοι ό αναςφαλεύσ, πεύτε το ςε κϊποιον που
εμπιςτεύεςτε.

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για την αςφαλό πλοόγηςη μπορεύτε να βρεύτε
ςτη διεύθυνςη http://w3.cerebra.org.uk/.
Πληροφορύεσ για την αςφαλό πλοόγηςη ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ
(Facebook,

Twitter,

YouTube)

μπορεύτε

να

βρεύτε

ςτη

διεύθυνςη

http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagersand-young-adults/staying-safe-online/.

10 ςυμβουλέσ ςτα άτομα με αναπηρία για να ςερφάρουν ςτο ίντερνετ με
αςφάλεια
Το παρόν ϊρθρο διατύθεται ςτη διεύθυνςη http://www.safernet.org.uk/forpeople-with-ld (2015)
Η Respond Action Group (RAG) εύναι μια ομϊδα 5 ατόμων που δουλεύουν για
την εταιρεύα ςαν ςύμβουλοι και ϋχουν μελετόςει τα τελευταύα χρόνια τουσ
αςφαλεύσ τρόπουσ πλοόγηςησ ςτο διαδύκτυο. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ
ανατρϋξτε ςτο

http://www.safernet.org.uk/film-clips και διαβϊςτε τισ 10

ςυμβουλϋσ που παρατύθενται παρακϊτω:
1. Απολαύςτε την πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο! Οι υπολογιςτϋσ εύναι ϋνασ πολύ
καλόσ τρόποσ για να γνωρύςετε ανθρώπουσ, να ςυνομιλόςετε με φύλουσ,
να παρακολουθόςετε βύντεο, να παύξετε παιχνύδια και να διαςκεδϊςετε.
Εφόςον δεν ϋχετε ξαναπλοηγηθεύ ςτο ύντερνετ και φοβϊςτε, ζητόςτε από
κϊποιον να ςασ βοηθόςει.
2. Έχετε ςτο μυαλό ςασ πωσ ςχεδόν όλα όςα κϊνετε ςτο ύντερνετ μπορούν
να τα δουν ϊλλοι ϊνθρωποι – οπότε προςϋχετε τι λϋτε και τι ςκϋφτεςτε
προτού πληκτρολογόςετε!
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3. Κρατόςτε μυςτικούσ τουσ κωδικούσ ςασ – μην τουσ δύνετε ςε κανϋναν
ϊλλο.
4. Μην δύνετε ποτϋ προςωπικϋσ πληροφορύεσ ςε ϊτομα που «γνωρύζετε»
ςτο ύντερνετ – την ημερομηνύα γϋννηςησ, τον αριθμό τηλεφώνου ςασ, τη
διεύθυνςη, τον αριθμό τραπεζικού λογαριαςμού.
5. Μπορεύτε να πεύτε ΟΧΙ. Να ϋχετε ςτο μυαλό ςασ πωσ εϊν κϊποιοσ ξϋνοσ ό
κϊποιοσ που δεν ςυμπαθεύτε ςασ ςτεύλει αύτημα φιλύασ, δεν χρειϊζεται να
το αποδεχτεύτε.
6. Μιλόςτε ςε κϊποιον – αν κϊποιοσ ςασ εκφοβύζει ςτο ύντερνετ (για
παρϊδειγμα, αν ςασ ςτϋλνει ϊςχημα μηνύματα ςτο Facebook ό mail).
7. Φωτογραφόςτε τα ϊςχημα μηνύματα – και μην τα διαγρϊψετε μϋχρι να
το κϊνετε. Με τον τρόπο αυτό τα αποθηκεύετε για να τα δεύξετε ςε
ανθρώπουσ που μπορούν να ςασ βοηθόςουν.
8. Μπλοκϊρετε όποιον ςασ ενοχλεύ – με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να
ϋρθουν ςε επαφό μαζύ ςασ. Εϊν δεν ξϋρετε πώσ να το κϊνετε αυτό,
ζητόςτε βοόθεια από κϊποιον.
9. Ποτϋ μην κανονύζετε ςυνϊντηςη με κϊποιον που γνωρύςατε ςτο
διαδύκτυο – ακόμα και αν ςασ φαύνονται καλού ϊνθρωποι ό πιςτεύετε
πωσ τουσ γνωρύζετε.
10. Μην απαντϊτε ποτϋ ςε mail που λϋνε πωσ ϋχετε κερδύςει ό
κληρονομόςατε χρόματα – εύναι ψεύτικα mail από ϊτομα που θϋλουν να
ςασ εξαπατόςουν.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτον Αγγλικό Σύλλογο για τον Εκφοβιςμό, ςτη
ςελύδα του οπούου μπορεύτε να βρεύτε χρόςιμεσ πληροφορύεσ για το πώσ
μπορεύτε να ςερφϊρετε με αςφϊλεια (για παρϊδειγμα ςτο Twitter). Υπϊρχει
και μια δωρεϊν γραμμό επικοινωνύασ 24 ώρεσ το 24ωρο: 08088002222.
Εϊν αποτανθεύτε ςτη γραμμό εύναι καλό να αναφϋρετε πωσ ϋχετε αναπηρύα,
μιασ και εύναι κϊτι που βοηθϊ το προςωπικό να ςασ δώςει τισ ςωςτϋσ
πληροφορύεσ.
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