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1.1. Ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου για την Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή τα ακόλουθα θέματα θα αναλυθούν όπως προκύπτουν
από τις σχετικές ερωτήσεις της έρευνας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
βασίστηκε στις απαντήσεις σε 19 ερωτήσεις που εξάχθηκαν από τους
εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
στην
Ελλάδα.
Το
διανεμήθηκε
ηλεκτρονικά
(https://www.surveymonkey.com/s/IDentifEYE_GR) τον Απρίλιο του
2014, μέσω του φόρουμ του προγράμματος της Σχολικής Καινοτομίας, ένα
εθνικό σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη αμφότερων των εκπαιδευτικών ως
ατόμων και των σχολείων ως οργανωτικές μονάδες.
Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στη διαχείριση και την ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας με στόχο την αποτύπωση της παρούσας
κατάσταση της σχετικά με τις διαδικτυακές ταυτότητες και τους κινδύνους
στην Ελλάδα, όπως επίσης η καθιέρωση των μέτρων που πρέπει να
ληφθούν, προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια που τυχόν υπάρχουν για
τους μαθητές σχετικά με τη διδασκαλία των θεμάτων που σχετίζονται με
την σε διαδικτυακές ταυτότητες.
1.1.1. Η σημασία της διαδικτυακής ταυτότητας για διάφορες ομάδες
Μήπως το θέμα των διαδικτυακών ταυτοτήτων είναι εξίσου σημαντικό για
τους ανθρώπους όλων των ηλικιών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
Διαδικτύου; Η έρευνα στο πλαίσιο του IdentifEYE ζήτησε από τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, να αξιολογήσουν την σημασία του θέματος για διάφορες ομάδες.
Η εντυπωσιακή πλειοψηφία των ερωτηθέντων
διαδικτυακές ταυτότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές:
•
•

πιστεύουν

ότι

τα

Πολύ υψηλή (90%) και υψηλή (5%) για τα παιδιά και πολύ υψηλή
(95%) για τους νέους.
Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι οι
ομάδες εκείνες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και βοήθεια
στην αντιμετώπιση των κινδύνων στο Διαδίκτυο, επειδή δεν
διαθέτουν συνείδηση και κριτική στάση σχετικά με τους
διαδικτυακούς κινδύνους που μπορεί να τους βλάψουν, αλλά και
επίσης διστάζουν να ζητήσουν συμβουλές, όταν βιώνουν ένα
περιστατικό κατάχρησης της διαδικτυακής τους ταυτότητάς. Αυτή η
άποψη ενισχύεται από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην
έρευνα του EU Kids Online (Livingstone et al., 2011), όπου τα
στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του Internet είναι πλέον πλήρως
ενσωματωμένη στην καθημερινή ζωή των παιδιών (93% των
παιδιών 9-16 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε τουλάχιστον σε
εβδομαδιαία βάση (60% το χρησιμοποιούν κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε
μέρα) και ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε όλο και
μικρότερες ηλικίες (δηλαδή η μέση ηλικία της πρώτης χρήσης του
διαδικτύου είναι επτά χρονών (7) στη Δανία και στη Σουηδία και των
οκτώ ετών (8) όπως και σε αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης).
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Οι ερωτηθέντες δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι διαδικτυακές ταυτότητες
έχουν:
•
•

πολύ μεγάλη σημασία
σύνολο (89%), για τους
πολύ μεγάλη σημασία
σύνολο (89%), για
επιχειρηματικότητας.

(63%) και μεγάλη σημασία (26%), στο
φοιτητές που αναζητούν μια θέση εργασίας
(68%) και μεγάλη σημασία (21%), στο
τους φοιτητές στο αντικείμενο της

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα διαδικτυακές ταυτότητες έχουν:
•
•

πολύ μεγάλη σημασία (58%) και μεγάλη σημασία (42%), στο
σύνολο (100%), των εκπαιδευτικών,
πολύ μεγάλη σημασία (58%) και μεγάλη σημασία (37%), στο
σύνολο (95%), των γονέων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
έρευνα εκτιμούν ότι οι διαδικτυακές ταυτότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές
τόσο για τους δασκάλους όσο και τους γονείς, προφανώς επειδή πιστεύουν
ότι και οι δύο ομάδες πρέπει να ενημερώνονται δεόντως, ούτως ώστε να
διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο είτε, προληπτικά
μέσω της παροχής συμβουλών, κατάρτισης και τεχνικής ή ψυχολογικής
υποστήριξης, ή απαγορευτικά, με τη μείωση της έκθεσης των παιδιών σε
διαδικτυακούς κινδύνους ή άλλες δυνητικά επιβλαβείς εμπειρίες.
Στην πρώτη περίπτωση, οι δύο αυτές ομάδες θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από ένα σύγχρονο πλαίσιο, όπου θα μάθουν να
προσεγγίζουν τους μαθητές μέσω της χρήσης των εκπαιδευτικών
τεχνολογιών και εργαλείων τα οποία ωθούν τους μαθητές να
προβληματιστούν σχετικά με θέματα στο Διαδίκτυο.
Τα ευρήματα αυτά απαιτούν την θέσπιση πολιτικών και στρατηγικών που
θα εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης όπως και
οι δάσκαλοι και οι γονείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα
εργαλεία μέσω των οποίων θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες
και τις γνώσεις τους γύρω από την ηλεκτρονική ασφάλεια.
1.1.2. Γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών
ταυτοτήτων
Το πρόγραμμα Safer Internet πραγματοποιήθηκε από το 2009-2013 σε
περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ενδυνάμωση και την
προστασία των παιδιών, μέσω της ένταξης στο σχολικό πρόγραμμα μιας
ποικιλίας των θεμάτων που αφορούν: Την ασφαλή συμπεριφορά στο
Διαδίκτυο, Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, Διαδικτυακός
εκφοβισμός (Cyberbullying), Download και τα ζητήματα πνευματικών
δικαιωμάτων, Ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων και Επικοινωνία με
αγνώστους (Eurydice, 2009). Όσον αφορά την Ελλάδα, από το σχολικό
έτος 2009/2010 το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει συμπεριλάβει θέματα
ασφάλειας στο Διαδίκτυο στο σχολικό πρόγραμμα και επίσης προωθηθεί
άμεσα προγράμματα κατάρτισης μέσω του εθνικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για δασκάλους ΤΠΕ. Εκτός αυτού, ανέπτυξε το Δίκτυο
Ελληνικών Σχολείων (ΠΣΔ), ένα εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο που συνδέει
σχολεία διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων, το οποίο εκτός από άλλες
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υπηρεσίες, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για θέματα ηλεκτρονικής
ασφάλειας που απευθύνονται σε παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς και γονείς
(http://internet-safety.sch.gr/index.php/component/k2/item/42-yliko ).
Ωστόσο, παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο από τις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές στο πλαίσιο του
προγράμματος Safer Internet, τα μαθήματα κατάρτισης που αφορούν τους
εκπαιδευτικούς ΤΠΕ και παρά το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται
και διαδίδεται μέσω του Δικτύου Ελληνικού Σχολείου στο ίδιο πλαίσιο,
φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων δεν θεωρούν
τους εαυτούς τους ή τις σχολικές εγκαταστάσεις επαρκώς προετοιμασμένες
για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι υπάρχουν περιστατικά
κατάχρησης ή λανθασμένης ερμηνείας διαδικτυακών ταυτοτήτων. Πιο
συγκεκριμένα στην έρευνά μας, εκτιμάται ότι:
• Η ετοιμότητα της σχολικής οργάνωσης για την αντιμετώπιση
καταστάσεων στις οποίες υπάρχει κατάχρηση ή παρερμηνεία των
διαδικτυακών ταυτοτήτων θεωρείται ότι είναι χαμηλή (21%) ή σε
ένα μέσο επίπεδο (53%), ενώ μόνο το 26% από αυτούς αισθάνονται
σίγουροι ότι το σχολείο τους είναι εκπαιδευτικά και οργανωτικά
έτοιμο να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τους κινδύνους και τις
βλάβες που προκύπτουν από την παραβίαση των διαδικτυακών
ταυτοτήτων που βιώνουν οι μαθητές τους.
 Ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, ίσως κατά τη
διάρκεια των εργαστηρίων, είναι το αν εκπαιδευτικοί με «πολύ» ή
«πολύ μεγάλη ετοιμότητα» προτιμούν να λαμβάνουν προληπτικά ή
απαγορευτικά μέτρα, για την προστασία της ηλεκτρονικής
ασφάλειας.
• Οι εκπαιδευτικοί να αξιολογούν τις γνώσεις τους στο θέμα των
διαδικτυακών ταυτοτήτων ως χαμηλές(16%) ή σε ένα μέσο επίπεδο
(42%), ενώ το 42% θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι ή
γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
• Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η επαγγελματικές τους
ικανότητες για να ασχοληθούν με το θέμα είναι μάλλον χαμηλές
(11%) ή μέσες (50%), ενώ το 39% πιστεύει ότι είναι επαγγελματικά
αρμόδιο σε μεγάλο ποσοστό (υψηλό (28%) και πολύ υψηλό (11%))
για να υποστηρίξουν τους
μαθητές που βιώνουν δυσάρεστες
καταστάσεις λόγω περιστατικών κατάχρησης της διαδικτυακής τους
ταυτότητας.
Συγκρίνοντας τα τρία προαναφερόμενα ποσοστά, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αποδίδουν καλύτερα ως
μεμονωμένα άτομα παρά σαν μέλη μιας ευρύτερης σχολικής μονάδας.
Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, τα σχολεία προκειμένου να υποστηρίξουν
επαρκώς την εκπαίδευση σχετικά με ΤΠΕ και της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους, ενώ οι καθηγητές ΤΠΕ και οι άλλοι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επωμιστεί την σημαντική ευθύνη για την
εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ασφάλειας πρέπει να
υποστηριχθούν για να εκτελέσουν από αυτό το ρόλο αποτελεσματικά (π.χ.
παρέχοντάς τους πόρους που τους επιτρέπουν να είναι σε εγρήγορση και
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε περιστατικά κατάχρησης
διαδικτυακών ταυτοτήτων (βλ. Livingstone et al., 2011).
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1.1.3. Η στάση των μαθητών απέναντι σε διαδικτυακές ταυτότητες
Τι γίνεται με τα παιδιά και με την ευαισθητοποίηση των νέων για το θέμα
των διαδικτυακών ταυτοτήτων; Είναι τα παιδιά αρκετά ικανά για να
ασχοληθούν με τεχνικές λεπτομέρειες της χρήσης του Διαδικτύου και την
προστασία των διαδικτυακών ταυτοτήτων τους;
• Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η
γνώση των μαθητών τους στο θέμα που κυμαίνεται από πολύ
χαμηλή (11%) έως πολύ υψηλή (επίσης 11%), ενώ η πλειοψηφία
υποστήριξε ότι είναι χαμηλή (39%) και το μέση (39%) επίπεδο
• Ομοίως η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους που
προέρχονται από την κακή χρήση των διαδικτυακών ταυτοτήτων
τους θεωρείται πολύ χαμηλή (17%), χαμηλή (28%), μέση (44%),
ενώ μόνο ένα μικρή μειονότητα πιστεύει ότι είναι υψηλή (11%).
• Επίσης, αξιολογούν την ικανότητα των μαθητών τους να «διδάξουν»
πώς να διαχειριστούν καλύτερα τις διαδικτυακές ταυτότητες ως πολύ
χαμηλή (17%), χαμηλή (39%) και μέση (39%), ενώ μόνο ένα
εντυπωσιακή μειονότητα αξιολογεί αυτή την ικανότητα ως υψηλή
(5%).
Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν κυρίως με αυτά που αναφέρουν οι O'Neill
και McLaughlin (2010), ότι δηλαδή τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 9-10
ετών έχουν ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες, όπως την φραγή μηνυμάτων,
την εύρεση πληροφοριών για την ηλεκτρονική ασφάλεια ή την αλλαγή των
ρυθμίσεων προστασίας της ιδιωτικότητας και επίσης έχουν περιορισμένη
πίστη στις γνώσεις τους σχετικά με αυτά τα θέματα.
Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται από τα προαναφερθέντα
αποτελέσματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά και οι νέοι
αποτελούν
προτεραιότητα,
όχι
μόνο
για
τις
δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης, αλλά και για την ενεργό ενδυνάμωση αντί για τον
περιορισμό της χρήσης του Διαδικτύου, με τον να υποστηριχθούν να
αναπτύξουν υπεύθυνη συμπεριφορά και ψηφιακή ιθαγένεια (βλ. τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006).
1.1.4. Οι επιπτώσεις των διαδικτυακών ταυτοτήτων στην απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα
Μπορούν οι διαδικτυακές ταυτότητες να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην
απώλεια εργασίας ή στις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας; Οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι:
Συμφωνούν ότι οι διαδικτυακές ταυτότητες μπορεί να είναι η αιτία που οι
μαθητές μπορεί να χάσουν ευκαιρίες απασχόλησης (66%), ενώ το 17%
από αυτούς διαφωνούν πλήρως με τη δήλωση αυτή.
Όσον αφορά τη δήλωση ότι οι διαδικτυακές ταυτότητες μπορεί να έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, το 56% συμφωνεί
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με τη δήλωση αυτή, ενώ υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός των
εκπαιδευτικών που διαφωνούν με αυτό (38%).
Αυτές οι μετριοπαθείς εκτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς μπορούν
ενδεχομένως να αποδοθούν στο γεγονός οι ερωτηθέντες ως επί το
πλείστον αποτελούνταν από δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και όχι των εκπαιδευτικούς στον τομέα της επαγγελματικής
κατάρτισης, οι οποίοι ίσως να είναι περισσότερο ενήμεροι για τους
κινδύνους και τις επιπτώσεις που έχουν οι διαδικτυακές ταυτότητες στην
μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών.

1.2. Η ενασχόληση με τα θέματα σε διαδικτυακών ταυτοτήτων
1.2.1. Εργαλεία παρακολούθησης για διαδικτυακών ταυτοτήτων
Το 61% των εκπαιδευτικών δεν ξέρουν κάποιο εργαλείο για την
παρακολούθηση των διαδικτυακών ταυτοτήτων. Όταν τους ζητήθηκε να
αναφέρουν κάποια από αυτά τα εργαλεία, 63% παρέλειψε την απάντηση.
Από το 37% που απάντησαν, χαρακτήρισαν ως τα πιο δημοφιλή τα
ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Ειδοποιήσεις Google (Google alerts)
Πλατφόρμες διαχείρισης Social media
Εφαρμογές φραγής trackers, όπως το "Ghostery"
Εφαρμογές που προειδοποιούν τον χρήστη όταν τα προσωπικά του
δεδομένα εμφανίζονται στο διαδίκτυο, όπως το "Me on the web"
Οι μηχανές αναζήτησης που ανακαλύπτουν, παρακολουθούν και
προστατεύουν την διαδικτυακή φήμη των χρηστών, όπως η
"123people.com"

1.2.2. Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με
διαδικτυακές ταυτότητες
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν στην
πλειοψηφία τους ότι βιώνουν αυτές τις καταστάσεις 1-2 φορές το χρόνο
(44%) και (22,2%), δύο φορές σε ένα σχολικό τρίμηνο, ενώ το 27.8% από
αυτούς δεν έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και μόνο το 5,6%
αντιμετωπίζουν σχετικές καταστάσεις σε μηνιαία βάση.
Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις:
Το συζήτησαν απευθείας με τον μαθητή/μαθητές

84.6%

Το συζήτησαν άμεσα με τους γονείς

61.5%

Ενημέρωσαν τον διευθυντή του σχολείου
Ενημέρωσαν τη μονάδα παροχής συμβουλών του σχολείου
Το ανέφεραν στην εθνική μονάδα
εγκλήματος
Το συζήτησαν με άλλους εκπαιδευτικούς
Το συζήτησαν με τους φίλους

δίωξης

76.9%
69.2%

ηλεκτρονικού 38.5%
53.8%
7.7%
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Ζήτησαν βοήθεια από τη σχετική γραμμή βοήθειας 7,7%
Δεν έκαναν τίποτα

7.7%
7.7%

Ζήτησαν βοήθεια από τις γραμμές βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ και 7.7%
ΑΡΙΑΔΝΗ
Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η εντυπωσιακή πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών για να επιλύσει το ζήτημα το συζητά με τους
ενδιαφερόμενους δηλαδή πρωταρχικά τους μαθητές, την σχολική διοίκηση
(ήτοι το αρχικό κεφάλαιο, συμβουλευτική μονάδα, και οι συνομήλικοί του)
και τους γονείς. Ένας μικρός αριθμός από αυτούς ζητά βοήθεια από τους
φίλους και τις αντίστοιχες γραμμές βοήθειας, αλλά ένας σημαντικός
αριθμός από αυτούς (38,5%), ζητά βοήθεια από επίσημους φορείς (δηλαδή
μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος).
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (61%) πιστεύουν ότι σχολική
διοίκηση δεν έχει καθιερωμένη κάποιο κατάλληλη πολιτική για την
αντιμετώπιση περιστατικών κατάχρησης διαδικτυακών ταυτοτήτων, εύρημα
το οποίο συμφωνεί με ένα προηγούμενο, ότι τα σχολεία δεν είναι αρκετά
προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις.
Το 39% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται
από το σχολείο τους σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος είναι οι
ακόλουθες:
• Διοργάνωση ημερίδων πληροφορίες για συναφή θέματα (π.χ. Safe
Internet, παρενόχληση στον κυβερνοχώρο) οι οποίες απευθύνονται
σε μαθητές ή / και γονείς σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος
(π.χ. γραμμή βοήθειας του προγράμματος Safer Internet και την
εθνική μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος)
• Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης στο σχολείο τις οποίες
διοργανώνουν καθηγητές ΤΠΕ
• Παρακολούθηση της πρόσβασης των μαθητών στο Internet
χρησιμοποιώντας λογισμικό φραγής για επιτραπέζιους υπολογιστές
και κινητά / ταμπλέτες
• Χρήση λογισμικού παρακολούθησης διαδικτυακών ταυτοτήτων (π.χ.
Google Alerts, Hootsuite, Raider εικόνας)
• Καθιέρωση γραπτού κανονισμού και πρωτόκολλου που καθορίζει
πώς οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο με ασφάλεια και πώς το σχολείο θα πρέπει να
αντιμετωπίσει την κακή χρήση των διαδικτυακών ταυτοτήτων
• Η επικοινωνία με τους γονείς και τη μονάδα του εγκλήματος στον
κυβερνοχώρο, όταν ανιχνεύεται στο σχολείο κατάχρηση των
διαδικτυακών ταυτοτήτων.
1.2.3. Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων
Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση παρερμηνείας ή /
και κατάχρησης των διαδικτυακών ταυτοτήτων; Έλληνες εκπαιδευτικοί
εντοπίστηκαν τις ακόλουθες βέλτιστες προσεγγίσεις:
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•
•
•
•
•
•

Τακτική ενημέρωση σχετικά με το θέμα, μέσα από δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και μέσω εκστρατειών
πληροφόρησης που καλύπτει αμφότερους γονείς και μαθητές.
Ενσωμάτωση και εδραίωση της χρήσης του Διαδικτύου στο σχολικό
περιβάλλον
Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τους κινδύνους που
προέρχονται από τη χρήση του Διαδικτύου
Απαγόρευση της χρήσης του Διαδικτύου, ανάλογα με την ηλικία του
μαθητή
Επικοινωνία και συνεργασία με την αστυνομία και υπηρεσίες δίωξης
ηλεκτρονικού εγκλήματος
Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
ότι η καλύτερη λύση για να προσεγγιστούν οι μαθητές είναι με η χρήση
μιας θετικής και παιδαγωγικά ορθής προσέγγισης και όχι με το να φοβίζουν
τους μαθητές, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για να
υιοθετήσουν μια δυναμική και ενεργό στάση για την αντιμετώπισή τέτοιων
καταστάσεων.
1.2.4. Κορυφαίοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατάχρηση των διαδικτυακών
ταυτοτήτων
Οι κορυφαίοι κίνδυνοι που συνδέονται με την κατάχρηση των
διαδικτυακών ταυτοτήτων σύμφωνα με 15 ερωτηθέντες είναι οι ακόλουθοι:
• Διαδικτυακός εκφοβισμός - Cyberbullying
• Ψυχολογική και σεξουαλική βία που βιώνουν οι μαθητές
• Παιδική πορνογραφία και παρενόχληση
• Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κλοπή των προσωπικών δεδομένων
• Κακές επιπτώσεις στο επαγγελματική προφίλ των ενηλίκων
• Κλοπή κωδικών πρόσβασης των πιστωτικών καρτών
• Η χρήση ψευδούς ταυτότητας από τρίτους, προκειμένου να
εξαπατήσουν τα παιδιά και τους ενήλικες.

1.3. Θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση εργαστηρίων
1.3.1. Ενθουσιασμός σχολικής διοίκησης για τα εργαστήρια
Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η ετοιμότητα της οργάνωσης του
σχολείου τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης
διαδικτυακών ταυτοτήτων είναι χαμηλή (21%) ή σε ένα μέσο επίπεδο
(53%), ενώ μόνο το 26% από αυτούς αισθάνονται σίγουροι ότι το σχολείο
τους είναι εκπαιδευτικά και οργανωτικά άρτιο για να υποστηρίξει και να
διαχειριστεί τις προαναφερθείσες καταστάσεις που βιώνουν οι μαθητές
τους.
Αξιολογούν την προθυμία του σχολείου τους να διοργανώσει τέτοια
εργαστήρια ως πολύ υψηλή (39%) και υψηλή (38%), σε σύνολο (77%),
ενώ μόνο το 18% δήλωσε ότι η προθυμία του σχολείου τους είναι χαμηλή
και πολύ χαμηλή.
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Όσον αφορά το προθυμία του σχολείου στην αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι τα
σχολεία τους είναι σημαντικά πρόθυμα (55%) και ιδιαίτερα πρόθυμα (28%)
για την ένταξη των ΤΠΕ, ενώ μόνο το 17% δήλωσε ότι είναι ουδέτερα.
1.3.2. Τη διαθεσιμότητα του χρόνου των εκπαιδευτικών
Όσον αφορά την προθυμία τους να συμμετάσχουν στα εργαστήρια, το 95%
των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι εξαιρετικά έντονο (56%) ή απλά
έντονο (39%) ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση στις
διαδικτυακές ταυτότητες.
1.3.3. Ενθουσιασμός εκπαιδευτικών για την συμμετοχή τους στα εργαστήρια
Σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης συνεντεύξεις, το 90% των ερωτηθέντων
εκπαιδευτών εξέφρασαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν στα
εργαστήρια.
1.3.4. Οργάνωση μαθησιακών πλάνων
Ποιά είναι τα καταλληλότερα θέματα που θα μπορούσαν να εισαχθούν σε
αυτό το είδος των σχεδίων μαθημάτων;
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι ΤΠΕ είναι
πιθανώς το πιο σχετικό αντικείμενο αναφορικά με το θέμα των
διαδικτυακών ταυτοτήτων. Μερικοί δάσκαλοι ωστόσο, πιστεύουν ότι οι
διαδικτυακές ταυτότητες θα πρέπει να συνδυάζονται επίσης με την
εκμάθηση γλωσσών και μαθήματα αγωγής του πολίτη, την ψυχολογία ή
ακόμα και τη βιολογία.
Σε γενικές γραμμές, Έλληνες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι στα σχολεία θα
πρέπει να υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση στη διδασκαλία των
διαδικτυακών ταυτοτήτων.
1.3.5. Εμπόδια για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την διεξαγωγή των
εργαστηρίων
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά
εμπόδια στην υλοποίηση των εργαστηρίων αυτών, εκτός από την άδεια που
απαιτείται από τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(για τα δημόσια σχολεία), όταν τρίτα μέρη διοργανώνουν εκδηλώσεις που
απευθύνονται σε μαθητές στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η επίλυση
αυτού του εμποδίου είναι εύκολη, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχολική
διοίκηση γενικότερα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση και
την ενίσχυση της ανοικτότητας των σχολείων στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Εκτός από τα παραπάνω, δυσκολίες που θα είναι εύκολο να ξεπεραστούν
είναι και οι παρακάτω:
• Οι χρονικοί περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών μετά το
καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου
• Η διαθεσιμότητα αιθουσών (π.χ. έλλειψη εργαστηριακών ΤΠΕ)
• Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες.
1.3.5. Εμπόδια για τη σχολική διοίκηση σχετικά με την διεξαγωγή των εργαστηρίων
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Οι ομάδες της σχολικής διαχείρισης στην Ελλάδα έχουν μια θετική στάση
προς την αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην τάξη. Τα εμπόδια
που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:
• Η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού στα περισσότερα δημόσια σχολεία
• Γνωσιακές ελλείψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήσης των ΤΠΕ
• Χρονικοί περιορισμοί που προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του
σχολείου και την εξεταστέα ύλη.
1.3.6. Νομικά εμπόδια σχετικά με την διεξαγωγή των εργαστηρίων
Η ελληνική νομοθεσία δεν θέτει κάποιο εμπόδιο για την υλοποίηση των
εργαστηρίων, ωστόσο, απαιτείται μια ειδική άδεια για οποιοδήποτε
πρόγραμμα εφαρμόζεται στα σχολεία και για τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε αυτό κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, ώστε να
διασφαλιστεί η παιδαγωγική καταλληλότητα τους. Αυτή η άδεια παρέχεται
από τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1.3.7. Προώθηση και αξιοποίηση των εργαστηρίων στο τοπικό περιβάλλον
Ο οργανισμός μας (HAEd) έχει υλοποιήσει για τα τελευταία 8 χρόνια ένα
οριζόντιο πρόγραμμα για το σχολείο και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών
(Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας). Στο τρέχον σχολικό έτος 110 σχολεία
συμμετέχουν σε αυτό. Οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν την κρίσιμη
μάζα των ενεργών σχολείων στην Ελλάδα που αναζητούν καινοτόμους
τρόπους για την εφαρμογή καλά σχεδιασμένων σχέδια δράσης με στόχο
την ανέλιξή τους ως κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αυτό το σχολικό
δίκτυο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί όχι μόνο για την ανεύρεση πιλοτικών
σχολείων για τα εργαστήρια, αλλά και την χρήση τους ως περιβαλλόντων
δοκιμής για εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου, ή / και ως ένα πλαίσιο όπου
μπορεί να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
Εκτός από αυτό το μεγάλο σχολικό δίκτυο, HAEd συνεργάζεται στενά με τα
Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, ένα κορυφαίο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
στην Ελλάδα που έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην
πιλοτική φάση του έργου και στην οργάνωση των εργαστηρίων του έργου.

