
Τι είναι το Roblox;

Το Roblox είναι μια πλατφόρμα παιχνιδιών όπου

πολλοί παίκτες αλληλεπιδρούν και παίζουν μαζί

στο διαδίκτυο.

Ο ιστότοπος διαθέτει μια συλλογή παιχνιδιών

που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 8-18 ετών,

ωστόσο παίκτες όλων των ηλικιών μπορούν να

χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς

1. Επικοινωνία: Πώς οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με άλλους

2. Περιεχόμενο: Ποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά

3. Κόστος: Πώς τα παιδιά ενδέχεται να αυξήσουν κατά λάθος το κόστος

Με τη δημιουργία παιχνιδιών, οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν Robux,

το νόμισμα του παιχνιδιού. Οι παίκτες μπορούν να ξοδέψουν χρήματα σε αντικείμενα ή 

δραστηριότητες εντός του παιχνιδιού.

Συμβουλές για τους γονείς

Όποιες ιστοσελίδες παιχνιδιών και αν χρησιμοποιούν τα παιδιά σας, οι

συμβουλές μας παραμένουν οι ίδιες. Είναι σημαντικό να συνομιλείτε με 

τα παιδιά σας σχετικά με τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν. Αυτό θα 

τους ενθαρρύνει να έρθουν σε εσάς με τυχόν ανησυχίες που μπορεί να 

έχουν.

Συμμετοχή του παιδιού σας σε συζητήσεις μαζί σας και αποφάσεις σχετικά με την

ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό θα τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τη σημασία του να παραμένουν ασφαλείς, ενώ περνούν υπέροχα στο 

διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης να εκπαιδευτούν για το πώς μπορούν να διατηρηθούν 

ασφαλείς στο διαδίκτυο και να ξέρουν τι να κάνουν εάν κάτι πάει στραβά.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ένα 

μεγάλο μειονέκτημα. Οι 

προγραμματιστές παιχνιδιών δεν είναι 

υποχρεωμένοι να βάζουν την 

καταλληλότητα ανά ηλικία. Τα παιχνίδια 

αυτά είναι μεν ασφαλή αλλά θα πρέπει να 

δώσετε μεγάλη έμφαση στις ρυθμίσεις

του λογαριασμού του παιδιού σας. 

Παρακάτω θα βρείτε τους τρόπους που 

μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο στα χέρια 

σας με απλά βήματα !



Αποκλεισμός και αναφορά:

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας 
γνωρίζει πώς να βρίσκει και 

να χρησιμοποιεί τις 
λειτουργίες αναφοράς και 

αποκλεισμού.

Ρυθμίσεις ασφαλείας:

Ρυθμίστε τους γονικούς
ελέγχους που είναι 
κατάλληλοι για την 

οικογένειά σας. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη 

συνομιλία, να ρυθμίσετε το 
γονικό PIN και να 

χρησιμοποιήσετε τους 
περιορισμούς λογαριασμού 

στο Roblox.

Ρυθμίσεις για άτομα κάτω 
των 13 ετών:

Υπάρχουν πρόσθετες
λειτουργίες ασφαλείας για 
άτομα κάτω των 13 ετών, 

επομένως αξίζει να ελέγξετε 
ότι ο λογαριασμός του 

παιδιού σας είναι 
εγγεγραμμένος με τη σωστή 
ηλικία. Οι παίκτες κάτω των
13 ετών έχουν το σύμβολο 

<13 δίπλα στο όνομα χρήστη 
τους στο παιχνίδι, ωστόσο, 

αυτό δεν εμφανίζεται σε 
άλλους παίκτες.

Υπενθυμίστε στο παιδί σας 
ότι θα πρέπει να έρθει σε 

εσάς εάν δει κάτι 
ακατάλληλο, αρνητικά 

σχόλια ή αν κάτι το ανησυχεί 
στο παιχνίδι. 

Εάν γνωρίζετε πώς να 
αναφέρετε και να 

αποκλείσετε αυτού του
είδους το περιεχόμενο στο
Roblox, θα είστε έτοιμοι να 

βοηθήσετε τα παιδιά σας εάν
το χρειαστούν.

1. Μείνετε αφοσιωμένοι

και πραγματοποιήστε

τακτικές συνομιλίες

2.Βοηθήστε τους να 

κατανοήσουν τη σημασία 

των προσωπικών

πληροφοριών

4. Ενθαρρύνετέ τους να 

σας μιλήσουν για

τις ανησυχίες τους

3. Να θέσετε κανόνες

σχετικά με τη δαπάνη

χρημάτων στα παιχνίδια

Η ομάδα του CSIi έχει εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να λύσουν τις απορίες σας 

σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια των παιδιών είναι υψίστης σημασίας και 

θα πρέπει να δίδεται η δέουσα σημασία.

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση βοηθά στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και μπορεί να 

αποτρέψει τους κινδύνους που εγκυμονούν για ένα παιδί.
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