Ακατάλληλο, παράνομο και
επιβλαβές περιεχόμενο
στο διαδίκτυο

Γεια σου Cibi! Έχουμε να κάνουμε την
εργασία μας για το σχολείο και πρέπει να την
κάνουμε μαζί. Έχεις δουλειά;

Λοιπόν, ανανεώνω το πρόγραμμα που
σκοτώνει τους ιούς αλλά θα τελειώσω σε 30
δευτερόλεπτα. Ποιο είναι το θέμα της
εργασίας;

Θέλουμε να ψάξουμε στο
διαδίκτυο για να μάθουμε για
την αρχαία Ρώμη.

Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον θέμα!
Ας αρχίσουμε την έρευνά μας με
μια μηχανή αναζήτησης.

Για δες πόσες σελίδες εμφανίστηκαν! Θα
μαζέψουμε πολλές πληροφορίες για την
τάξη μας!

Ας πατήσουμε σε αυτή την
σύνδεση να δούμε τι θα
μας βγάλει.

Ει, μα δεν ζητήσαμε να το δούμε αυτό! Ας
φωνάξουμε τους γονείς μας να το δουν
και να μας πουν τι να κάνουμε.

Σε πιστεύω Ethics. Είναι και δικό μου
φταίξιμο επειδή δεν έβαλα φίλτρο
ηλικίας στον Cibi2. Πρέπει να γνωρίζεις
ότι μερικές φορές τα αποτελέσματα
αναζήτησης
μπορούν να έχουν
ακατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία
σας. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί
και να διαβάζετε προσεκτικά την
σύνδεση προτού την ανοίξετε.

Μαμά, μπαμπά,
μπορείτε να έρθετε σας
παρακαλώ;

Στο
ορκίζομαι
μπαμπά,
δεν
το
ξέραμε ότι αυτή η
σύνδεση θα μας
έφερνε σε αυτήν την
ιστοσελίδα.

Μα τι είναι αυτά
που βλέπετε;

Μα τι εννοείς
ακατάλληλο
περιεχόμενο μπαμπά;

Έχει
ακατάλληλο
και
παράνομο
περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Μερικές
ιστοσελίδες μπορεί να δείχνουν ερωτικό,
βίαιο και εγκληματικό περιεχόμενο, που
είναι ακατάλληλο για την ηλικία σου.
Μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση και
να σε αναστατώσει.

Είναι παρόμοιο με τα σήματα στην
τηλεόραση που σου λένε ότι αυτή η
ταινία για παράδειγμα δεν είναι
κατάλληλη για την ηλικία σου γιατί
μπορεί να σε αναστατώσει.

Ξέρουμε για τα σήματα στην
τηλεόραση,
αλλά
δε
γνωρίζουμε για τον κίνδυνο
στο διαδίκτυο.

Δυστυχώς μπορείτε να έρθετε αντιμέτωποι
με ακατάλληλες φωτογραφίες και βίντεο που
δείχνουν κακοποιημένα άτομα που μπορεί
να είναι και στην ηλικία σας. Αυτό δεν είναι
μόνο ακατάλληλο αλλά είναι εγκληματικό
και παράνομο.

Ωχ όχι, αυτό είναι απαίσιο. Πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αν δεις κάτι παράνομο πρέπει να το
καταγγείλεις.
Πήγαινε στο www.cyberethics.info και
πάτησε το κουμπάκι που λέει Hotline ή
πάρε τηλέφωνο στο 22674747 και κάνε
την καταγγελία σου.

22674747

Ή αν θέλεις να μιλήσεις με ένα ειδικό για κάτι
που είδες και σε ενόχλησε στο διαδίκτυο
μπορείς να τηλεφωνήσεις στο Helpline, στο

700 00 116. Ο ειδικός θα σε κάνει να νιώσεις
καλύτερα και
συμβουλές.

θα

σου

δώσει

χρήσιμες

Θα καθίσω μαζί σας για να κάνουμε την
έρευνα για την αρχαία Ρώμη έτσι ώστε να
σας βοηθήσω να καταλάβετε να
διακρίνετε τις καλές ιστοσελίδες από τις
κακές.

Ναι, αυτό θα ήταν
χρήσιμο!

