Α.
Ο συγγραφέας πραγματεύεται την ασφαλή περιήγηση των παιδιών στο Διαδίκτυο. Αρχικά,
διευκρινίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών στη σύγχρονη εποχή προστατεύονται σε αντίθεση με το παρελθόν. Έπειτα, επισημαίνει το ρόλο της Unicef στην επαφή των παιδιών με
το Διαδίκτυο και επιβεβαιώνει την αυξημένη ενασχόληση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα, τονίζει ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν κίνδυνο εκμετάλλευσης μέσω
του Διαδικτύου. Γι’ αυτό συνιστά από τη μία την ενημέρωση παιδιών και γονέων αλλά και
την αυστηρή τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ψηφιακά τα παιδιά. Καταλήγει στην αναγκαιότητα της πληροφόρηση των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι από τη χρήση του Διαδικτύου.
Β1.
α. ΛΑΘΟΣ
β. ΣΩΣΤΟ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΟ
ε. ΛΑΘΟΣ
Β2. α) Θεματική περίοδος: «Μπορούμε να «θωρακίσουμε» …. στον κυβερνοχώρο».
Λεπτομέρειες ανάλυσης: Συγκεκριμένα …. στο ψηφιακό περιβάλλον.
Κατακλείδα: ----β) Επίκληση στην αυθεντία: Σε έκθεση της Unicef με θέμα «Ασφάλεια των Παιδιών στον
Κυβερνοχώρο» αναφέρεται ενδεικτικά … κοινωνικής δικτύωσης.
Επίκληση στη λογική: Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου … έχει
πρόσβαση στο ίντερνετ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραδείγματα για την απάντηση παραπέμπουν σε μέσα και όχι σε τρόπους
πειθούς.
Β3. Αντώνυμα
συμφωνούν: διαφωνούν
δικαίωμα: υποχρέωση
χρήσιμο: περιττό, άχρηστο
αυστηρή: επιεικής
αποτελεσματική: αναποτελεσματική
Β4. α) υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων
να «θωρακίσουμε» τα παιδιά
β) ενεργητική σύνταξη: Μπορούμε να «θωρακίσουμε» τα παιδιά με συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη.
παθητική σύνταξη: Μπορούν τα παιδιά να «θωρακιστούν» από εμάς με συγκεκριμένες
στρατηγικές για την πρόληψη.

Γ. Παραγωγή λόγου
Κυρίες και Κύριοι
Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας. Από μικρή ηλικία τα παιδιά
έχουν πρόσβαση σε αυτό και το θεωρούν ως μια αγαπημένη απασχόλησή τους. Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του, όμως, προϋποθέτει την ορθή χρήση του.
Σκέλος α’: κίνδυνοι για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
 Ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, προώθηση τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας κ.λπ. και μπορεί να
προκαλέσει ψυχικές διαταραχές, να σοκάρει ή ακόμα να προωθήσει ακραίες συμπεριφορές. Το ίδιο περιεχόμενο μπορεί όμως να θεωρηθεί κατάλληλο για ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο.
 Ανεπιθύμητα Μηνύματα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν
να δουν και τα οποία διανέμονται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.
 Ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όπως στην αγορά έτσι και στο Διαδίκτυο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών. Η πιο δημοφιλής κατηγορία παιχνιδιών είναι αυτή των
βίαιων και έχει κατακριθεί ιδιαίτερα για τα αρνητικά πρότυπα και τις αρνητικές επιδράσεις που πιθανότατα να έχει στα παιδιά.
 Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων
σε διαδικτυακές δραστηριότητες. Χρήση του Διαδικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα με κατανάλωση υπερβολικού χρόνου και συμπτώματα Συνδρόμου Απόσυρσης.
 Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.
Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο.
 Παιδική πορνογραφία με τις αναπαραστάσεις ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες.
Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.
 Η εξάπλωση των κυκλωμάτων παιδοφιλίας είναι ανησυχητική. Τα κυκλώματα αυτά
είναι ομάδες ατόμων, τα οποία εργάζονται μαζί μέσω του Διαδικτύου με στόχο τη
συλλογή και διανομή πορνογραφικού υλικού για τη δική τους ικανοποίηση. Τέτοιες
ενέργειες αποτελούν έγκλημα και υπόκεινται στο νόμο.
 Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο ως πράξη της εξαπάτησης ενός
χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε μια «πλαστή ιστοσελίδα» στο Διαδίκτυο.
Σκέλος β’: τρόποι προστασίας από τους κινδύνους
 Διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια και έλεγχος των παιδιών κατά την περιήγηση
στο διαδίκτυο. Απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοσελίδες επικίνδυνου περιεχομένου.







Από το σχολείο ανάδειξη των ωφελειών του διαδικτύου με ημερίδες και ενημερωτικά προγράμματα.
Από την πολιτεία και τους φορείς προστασίας δημιουργία δικτύων παρακολούθησης επικίνδυνων ή υπόπτων σελίδων που απευθύνονται σε ανήλικους. Φίλτρα
προστασίας ανηλίκων.
Εντατικοποίηση ερευνών από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αυστηρότερες ποινές.
Ενημέρωση από τα ΜΜΕ για τους κινδύνους και τις απόπειρες εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση του Διαδικτύου και να τηρούμε μέτρο στις διαδικτυακές μας συναναστροφές.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

