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Περίληψη 
Ένα βασικό ζήτηµα που τίθεται στην πορεία ένταξης των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση είναι η αναγκαιότητα της ευαισθητο-
ποίησης του µαθητή σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας. Η αναγκαιότητα αυτή 
αναδεικνύει τον κρίσιµο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει ο εκπαιδευτικός στο 
σχεδιασµό αλλά και στην εφαρµογή δράσεων ενηµέρωσης για τους κινδύνους που 
συνοδεύουν τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και για τους τρόπους αντιµετώπισής 
τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα ενός µέρους της 
έρευνας που πραγµατοποιήσαµε για να διερευνήσουµε τις απόψεις  εκπαιδευτι-
κών που διορίσθηκαν το φθινόπωρο του 2005 στους νοµούς Έβρου, Ροδόπης και 
Ξάνθης σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 

Λέξεις Κλειδιά

νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ερωτηµατολόγιο, ασφαλής χρήση του διαδικτύου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ασφαλής χρήση του διαδικτύου απασχολεί έντονα το διεθνή και ευρωπαϊκό 
χώρο και έχει κινητοποιήσει κρατικούς και επιστηµονικούς φορείς προς την 
κατεύθυνση της επίλυσής του. Η Ευρωπαϊκή ένωση από το 1996 ξεκίνησε την 
προσπάθεια ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης και εκ-
παίδευσης σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριµένα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε προγράµµατα δράσεων συνειδητοποίησης 
και πληροφόρησης που αφορούν γονείς, εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς φο-
ρείς και τη βιοµηχανία που αναπτύσσεται σε σχέση µε το διαδίκτυο (ΕΚ, 1999). 
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσε-
ων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε έκθεση σχετικά µε την πρόταση 
απόφασης που αφορά την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος 
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για την προαγωγή µιας ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου (Safer Internet 
Plus) διάρκειας τεσσάρων ετών (2005-2008). Στόχος του νέου προγράµµατος 
είναι να κινητοποιήσει πρωτοβουλίες στο δηµόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό το-
µέα για την προετοιµασία µιας δραστικής εκστρατείας για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου εστιάζοντας περισσό-
τερο στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς (Συµβουλίο Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004). Στα πλαίσια 
αυτής της ευρωπαϊκής προσπάθειας, κρίνεται απαραίτητη η προσαρµογή της 
ελληνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής και της 
κοινωνίας των πληροφοριών µε την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης για τους 
κινδύνους που συνοδεύουν τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και για τους τρό-
πους αντιµετώπισής τους σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήµατος 
(Κέκκερης & ∆έλλας, 2003). 

Σε κάθε περίπτωση οι µαθητές µπορεί να εκτεθούν σε πορνογραφικό υλι-
κό, πολλές φορές µε διαστροφικό περιεχόµενο, να έχουν πρόσβαση σε ιστο-
σελίδες βίαιας, ρατσιστικής και τροµοκρατικής θεµατολογίας και σε ιστοσελί-
δες σατανιστικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων (Reiser, 1998). Επίσης, 
µπορεί να λάβουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ακατάλληλο πε-
ριεχόµενο, µηνύµατα µε ιούς µε σκοπό την πρόκληση καταστροφών στους Η/
Υ τους ή µηνύµατα µε σκοπό τον προσηλυτισµό ή ακόµα και την παρότρυνση 
σε αυτοκαταστροφικές ενέργειες, µπορεί να έρθουν σε επαφή µε άτοµα αµφι-
βόλου ηθικής και προθέσεων που µπορεί να τα βλάψουν ή ακόµα να ασκήσουν 
δράσεις διακίνησης ναρκωτικών και προϊόντων εγκλήµατος, να επηρεαστούν 
από τις έµµεσες διαφηµίσεις του διαδικτύου, να παραβούν το νόµο περί πνευ-
µατικών δικαιωµάτων, να εθιστούν στη χρήση του διαδικτύου κινδυνεύοντας 
να παραµελήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τις σχολικές τους 
υποχρεώσεις (Apflauer & Reiter, 2000). Επιπλέον, πολλά σχολεία επιχειρώντας 
να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες δυνατότητες του διαδικτύου, έχουν δηµι-
ουργήσει δικτυακούς τόπους προσφέροντας στους µαθητές, στους εκπαιδευ-
τικούς και στους γονείς πολλαπλές υπηρεσίες. Το σχολείο θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικό όσον αφορά την προστασία ορισµένων συνταγµατικών 
δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία του λόγου, η πνευµατική ιδιοκτησία και το 
προσωπικό απόρρητο µαθητών και εκπαιδευτικών (Koch, 1998). Οι κίνδυ-
νοι που προκύπτουν είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι µαθητές αλλά και 
οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συγχέουν συχνά το πόσο καλοσχεδιασµένη και 
ωραία είναι µια ιστοσελίδα µε την αξιοπιστία της, και το σηµαντικότερο, δεν 
γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς ώστε να εφαρµόζουν ενσυ-
νείδητα τους κανόνες του σχολείου αλλά και τους νόµους που έχουν θεσπιστεί 
από την πολιτεία (Thesmann & Oelbermann, 1997). 

Ένα βασικό ζήτηµα που τίθεται εποµένως στα πλαίσια της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής της χώρας µας είναι η αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης 
του µαθητή αφενός σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας και αφετέρου για τις 
υπάρχουσες συνθήκες διαδικτυακών κινδύνων και µέσων προστασίας ώστε 
να αντιµετωπίζει το διαδίκτυο µε την αναγκαία προσοχή. Η αναγκαιότητα 
αυτή αναδεικνύει επίσης τον κρίσιµο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει ο 
εκπαιδευτικός στο σχεδιασµό αλλά και στην εφαρµογή δράσεων ενηµέρω-
σης για τους κινδύνους που συνοδεύουν τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και 
για τους τρόπους αντιµετώπισης τους. Πολλές φορές, δεν αρκεί η βούληση 
του εκπαιδευτικού, αλλά απαιτούνται και οι ανάλογες γνώσεις, η κατάλληλη 
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δηλαδή κατάρτισή του τόσο σε τεχνικά όσο και σε θεωρητικά ζητήµατα που 
αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Στην κατεύθυνση αυτή, η έρευνά 
µας πραγµατοποιήθηκε για να διερευνηθούν οι απόψεις νεοδιόριστων εκπαι-
δευτικών σχετικά µε την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ακόµα, 
διερευνήθηκαν οι απόψεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κατά φύλο και 
κατά κλάδο εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι απόψεις των νεο-
διόριστων καθηγητών πληροφορικής και οι απόψεις των εκπαιδευτικών των 
υπόλοιπων κλάδων εκτός της πληροφορικής, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο 
οι βασικές τους σπουδές επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου.

Η ΜΕΛΕΤΗ
Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 237 ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν 
από νεοδιόριστούς εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια της Θράκης. Πιο συγκε-
κριµένα δόθηκε ερωτηµατολόγιο σε 204 νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς Β’/
θµιας και 33 Α’/θµιας εκπαίδευσης που διορίσθηκαν το φθινόπωρο του 2005 
στους νοµούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
είναι κατά το 61,6% (146) γυναίκες και κατά το 38,4% (91) άνδρες. Από το 
σύνολο των ερωτηθέντων το 19,5% (46) είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. 
Ο αριθµός των ερωτήσεων ανήλθε στις 36 και µε τις υποερωτήσεις έφτασε τις 
54. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν από τα 
ερωτηµατολόγια έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS (Μακράκης, 2005). Για 
την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση 
συχνοτήτων για µεταβλητές πολλαπλών απαντήσεων και για µεταβλητές µιας 
απάντησης. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µέρους της έρευνας σε 
πίνακες στους οποίους φαίνονται οι απόλυτες συχνότητες και τα ποσοστά που 
αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία απαντήσεων. 

Χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο υποστήριξης στο διδακτικό έργο

Πίνακας 1. Χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο υποστήριξης στο διδακτικό έργο.
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Ως προς τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου υποστήριξης στο διδακτι-
κό έργο σχεδόν οι µισοί εκπαιδευτικοί του δείγµατος επιλέγουν τις κατηγορίες 
σπάνια και ποτέ (49%) µε περίπου έναν στους τρεις να επιλέγει την κατηγορία 
σπάνια (35,9%). Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού δείγµα-
τος τοποθετείται στην κατηγορία πάντοτε και πολύ συχνά (27,8%). Εξετάζο-
ντας τον παράγοντα φύλο, φαίνεται ότι λίγο λιγότεροι από τους µισούς άν-
δρες εκπαιδευτικούς τοποθετούνται στις κατηγορίες πάντοτε και πολύ συχνά 
(45,1%), µε περίπου έναν στους τρείς να επιλέγουν τις κατηγορίες σπάνια και 
ποτέ (37,4%), ενώ στις γυναίκες εκπαιδευτικούς παρατηρείται ότι λίγο πε-
ρισσότερες από τις µισές επιλέγουν τις κατηγορίες σπάνια και ποτέ (56,2%), 
µε περίπου µία στις έξι να επιλέγουν τις κατηγορίες πάντοτε και πολύ συχνά 
(17,1%). Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων εκπαιδευτικών του κλάδου 
της πληροφορικής τοποθετούνται στις κατηγορίες πάντοτε και πολύ συχνά 
(83,67%), ενώ πολύ περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς των υπό-
λοιπων κλάδων, εµφανίζονται να τοποθετούνται στις κατηγορίες σπάνια και 
ποτέ (61,17%). 

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου

Πίνακας 2. Πόσο ασφαλής πιστεύετε ότι είναι η χρήση του ∆ιαδικτύου;
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Σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου οι µισοί από τους ερωτώ-
µενους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι η χρήση του διαδικτύου είναι αρκετά 
ασφαλής (50,2%), ενώ λίγο περισσότεροι από το ένα τέταρτο τοποθετούνται 
στην κατηγορία λίγο ασφαλής (26,2%). Περίπου ένας στους τρεις εκπαιδευ-
τικούς τοποθετείται στις κατηγορίες λίγο και καθόλου ασφαλής (34,2%), ενώ 
περίπου ένας στους επτά τοποθετείται στις κατηγορίες πολύ και πάρα πολύ 
ασφαλής (14,8%). Εξετάζοντας τον παράγοντα φύλο, φαίνεται ότι λίγο λιγό-
τεροι από τους µισούς άνδρες εκπαιδευτικούς τοποθετούνται στην κατηγορία 
αρκετά ασφαλής (45,1%), µε περίπου έναν στους τρείς να επιλέγουν τις κα-
τηγορίες λίγο και καθόλου ασφαλής (38,5%), ενώ για τις γυναίκες εκπαιδευτι-
κούς παρατηρείται λίγο περισσότερο από τις µισές να επιλέγουν την κατηγο-
ρία αρκετά ασφαλής (53,4%), µε περίπου µία στις τρεις να επιλέγει τις κατηγο-
ρίες λίγο και καθόλου ασφαλής (31,6%). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του 
κλάδου της Πληροφορικής και των εκπαιδευτικών των υπόλοιπων κλάδων το 
µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων τοποθετούνται στην κατηγορία αρκετά 
ασφαλής (42,86% και 52,13% αντιστοίχως). Λιγότεροι από τους µισούς εκπαι-



762 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

δευτικούς του κλάδου της Πληροφορικής τοποθετούνται στις κατηγορίες λίγο 
και καθόλου ασφαλής (42,85%), ενώ περίπου ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς 
από τους υπόλοιπους κλάδους δηλώνει το ίδιο (31,92%).

Λόγοι για τις αµφιβολίες σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

Πίνακας3. Πού στηρίζετε τυχόν αµφιβολίες σας σχετικά µε την ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου;
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Από την ανάλυση των συνολικών απαντήσεων προκύπτει ότι λίγο λιγότε-
ροι από τους µισούς ερωτώµενους δηλώνουν ότι οι αµφιβολίες που έχουν σχε-
τικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου οφείλονται στην έλλειψη γνώσης 
σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας (46,4%), ενώ λιγότεροι από το ένα τρίτο 
τοποθετούνται στην κατηγορία προσωπική κακή εµπειρία ( 29,1%). Λιγότεροι 
από ένας στους τέσσερις αποδίδουν τις αµφιβολίες τους στην ενηµέρωση από 
τα ΜΜΕ και σε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας ( 
19% και 17,3% αντιστοίχως). Μόλις το 1,7% αποδίδει τις αµφιβολίες για την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας. 
Περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς του κλάδου της πληροφορικής 
αποδίδουν τις αµφιβολίες που έχουν σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδι-
κτύου σε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας (61,22%), 
ενώ λίγο περισσότεροι από τους µισούς τοποθετούνται στην κατηγορία προ-
σωπική κακή εµπειρία (51,02%). Όσο για τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων 
κλάδων, περισσότεροι από τους µισούς εµφανίζονται να δηλώνουν ότι οι αµ-
φιβολίες που έχουν σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου οφείλονται 
στην έλλειψη γνώσης σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας (55,85%), ενώ λιγό-
τεροι από ένας στους τέσσερις αποδίδουν τις αµφιβολίες τους σε προσωπική 
κακή εµπειρία και στην ενηµέρωση από τα ΜΜΕ (23,40% και 20,21% αντιστοί-
χως). 

Γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ
Από την ανάλυση των συνολικών απαντήσεων προκύπτει ότι περίπου δύο 
στους τρείς εκπαιδευτικούς  πιστεύει ότι µέσα από τα µαθήµατα που διδά-
χθηκε στο Πανεπιστήµιο δεν έχει αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξι-
ότητες στη χρήση ΤΠΕ (64,56%), ενώ περίπου ένας στους τέσσερις εκπαιδευ-
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τικούς πιστεύει το αντίθετο (23,21%). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
κλάδου της πληροφορικής πιστεύει ότι µέσα από τα µαθήµατα που διδάχθηκε 
στο Πανεπιστήµιο έχει αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη 
χρήση ΤΠΕ (89,8%) ενώ περίπου τέσσερις στους πέντε εκπαιδευτικούς των 
υπόλοιπων κλάδων πιστεύουν το αντίθετο (78,72%).

Πίνακας 4. Πιστεύετε ότι µέσα από τα µαθήµατα που διδαχθήκατε στο Πανεπι-
στήµιο αποκτήσατε ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ;

��������	 ����� ��������	 � ���� ��������	 � ����

(� = 237) % (� = 49) % (� = 188) %
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��� 	
������ 29 12 .24 0 0 29 15 .43

� �!"!
#"$�!� �#� /�%�
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Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και διδακτική πρακτική

Πίνακας 5. Θα σας ήταν χρήσιµο να είχατε περισσότερες πληροφορίες, σχέδια 
µαθηµάτων, πηγές διδασκαλίας κλπ. σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύ-
ου;

Συχνότητα

(Ν=237)

Ποσοστό

%

Ναι 224 94.5

Όχι 6 2.5

∆εν Απάντησαν 7 3

Στον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές ότι η πλειοψηφία των ερωτώµενων 
εκπαιδευτικών (94,5%) θεωρεί ότι θα του ήταν χρήσιµο να έχει περισσότερες 
πληροφορίες, σχέδια µαθηµάτων πηγές διδασκαλίας κλπ σε θέµατα διαδικτυ-
ακής ασφάλειας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα τελευταία 10 χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και µέσα από προγράµµατα που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
γίνεται µια προσπάθεια ανάπτυξης πανευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης σχετικά µε την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. Επιδίωξη  
των προγραµµάτων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση µαθητών, εκπαιδευτικών 
και γονέων σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας. Όσον αφορά την ένταξη των 
ΤΠΕ στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα, οι περισσότερες σχολικές µονά-
δες εξοπλίστηκαν ή συνεχίζουν να εξοπλίζονται µε εργαστήρια Πληροφορικής 
και να αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από την ανάλυση του ερευνητικού 
υλικού αποτυπώθηκαν συγκεκριµένες τάσεις και προέκυψαν συµπεράσµατα, 
τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια.
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• Καταγράφεται µία σηµαντική τάση στο σύνολο των νεοδιόριστων εκπαι-
δευτικών στο να µη χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο υποστήριξης 
στο διδακτικό τους έργο. Όσον αφορά την επίδραση του φύλου, διαπιστώ-
νουµε ότι η τάση αυτή είναι πιο έντονη στις γυναίκες εκπαιδευτικούς σε 
αντίθεση µε τους άνδρες. Είναι εµφανής και αναµενόµενη ή πολύ έντο-
νη τάση χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείου υποστήριξης στο διδακτικό 
έργο από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου της πληροφορικής.

• Καταγράφεται µία έντονη τάση στο σύνολο των νεοδιόριστων εκπαιδευτι-
κών στο να µη θεωρούν ασφαλή τη χρήση του διαδικτύου. Επίσης, τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί 
του κλάδου της πληροφορικής και οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων κλά-
δων δεν διαφοροποιούνται κατά πολύ από τη γενική αυτή τάση. 

• Στο σύνολο των ερωτώµενων εκπαιδευτικών καταγράφεται έλλειψη γνώ-
σης σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας µε εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς 
του κλάδου της πληροφορικής. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, οι εκ-
παιδευτικοί, δεν αποδίδουν τις αµφιβολίες τους σχετικά µε την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου στην ενηµέρωση που έχουν από το ΥΠΕΠΘ.

• Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων εκπαιδευτικών πιστεύει ότι µέσα 
από τα µαθήµατα που διδάχθηκε στο Πανεπιστήµιο δεν έχει αποκτήσει 
ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ. Η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών του κλάδου της πληροφορικής, όπως ήταν αναµενόµενο πι-
στεύει το αντίθετο.

• Καταγράφεται η επιθυµία της πλειοψηφίας των ερωτώµενων εκπαιδευτι-
κών να έχουν περισσότερες πληροφορίες, σχέδια µαθηµάτων πηγές διδα-
σκαλίας κλπ. σε θέµατα διαδικτυακής ασφάλειας
Επιχειρώντας µια συνολική εκτίµηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, έτσι 

όπως αυτές παρουσιάστηκαν µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαφαί-
νεται η αναγκαιότητα της προσεκτικής σχεδίασης µιας επιµορφωτικής πολι-
τικής, µε κεντρικούς άξονες την ενηµέρωση, την παιδαγωγική κατάρτιση και 
την παροχή διδακτικού υλικού σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 
Η διδασκαλία της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου στο σχολείο περνά µέσα 
από τη σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός µε το αντικείµενο της διδασκαλίας και 
τους µαθητές του. Ο εκπαιδευτικός σήµερα, εκτός από την ακαδηµαϊκή του 
παιδεία, είναι αναγκαίο να έχει συγκροτηµένη παιδαγωγική κατάρτιση. Μια 
ουσιαστική παιδαγωγική κατάρτιση δεν µπορεί να στηρίζεται στον  εξοπλισµό 
του σχολείου µε σύγχρονη υπολογιστική και δικτυακή υποδοµή, ούτε ακόµη 
στην εξοικείωση µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η ουσιαστική παιδαγω-
γική κατάρτιση είναι εφικτή µέσα από τη γνώση των ευθυνών και των συνεπει-
ών των πράξεων του εκπαιδευτικού που συνεπάγονται και απορρέουν από την 
χρήση του ∆ιαδικτύου. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η υλοποίηση αυτής της 
επιµορφωτικής πολιτικής εκτός από ενηµερωτικές διαλέξεις θα πρέπει να έχει 
και εργαστηριακή µορφή µε την ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευτικών και τη 
δυνατότητα εφαρµογής στη σχολική τάξη. Σε πρακτικό επίπεδο, το ΥΠΕΠΘ 
θα πρέπει κατ’ αρχήν  να επικεντρωθεί:
• Στην προώθηση κατευθυντήριων γραµµών για τους όρους και τις προϋ-

ποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η κάθε σχολική µονάδα θα προχωρήσει 
στη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του ∆ιαδικτύου από µαθητές και 
εκπαιδευτικούς 

• Στον επανασχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών σε ορισµένα από τα 
µαθήµατα στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο για να τα εµπλουτιστούν µε εκ-
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παιδευτικό υλικό και δραστηριότητες προκειµένου να αξιοποιηθούν στην 
τάξη ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί πλήρη επί-
γνωση των κινδύνων που συνοδεύουν τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και 
των τρόπων αντιµετώπισης τους .
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