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Editorial

Από ηηο αξρέο ηνπ 2009, ην Saferinternet ζηελ Διιάδα ζπλέλσζε ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαη απνηειεί πιένλ ην Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ κε ηξεηο άμνλεο δξάζεηο: ηνλ ηοκέα ελεκέρωζες
(Saferinternet.gr), ηνλ ηοκέα θαηαγγειίας παξάλνκνπ πεξηερόκελνπ
(Safeline.gr), θαη ηελ ηειεθωληθή γρακκή βοεζείας πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ζύληνκα ζηε Μνλάδα Δθεβηθήο Υγείαο, β’ Παηδηαηξηθή
Κιηληθή Παλ. Αζελώλ.
Απηό ινηπόλ είλαη ην πξώην ηεύρνο ηεο αλαλεσκέλεο ειεθηξνληθήο
εθεκεξίδαο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, πνπ εθδίδεη
ν ηνκέαο ελεκέξσζεο Saferinternet.gr.
Με αθνξκή ηα πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα πνπ έθαλαλ ιόγν γηα ην «Μεγάιν
Αδεξθό» ζην Γηαδίθηπν, ζαο παξαζέηνπκε ζην ηεύρνο απηό κηα
«ςύρξαηκε» καηηά ζρεηηθά κε ηε λέα Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηελ άπνςε εηδηθώλ.
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Γλσξίζηε ηνλ εθεπξέηε ηνπ Γηαδηθηύνπ, πνπ βξέζεθε πξόζθαηα ζηελ
Αζήλα εμεγώληαο πώο έθηαζε ζηελ αλαθάιπςε πνπ άιιαμε ηελ
θαζεκεξηλόηεηά καο. Γηαβάζηε ηη είδνπο θαηαγγειίεο ππνβάινπλ νη
Έιιελεο ζηελ αλνηρηή γξακκή, Safeline θαη ελεκεξσζείηε γηα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ.
Καη κελ μερλάηε: πεξηκέλνπκε ηα ζρόιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο ζηελ
δηαδηθηπαθή καο παξέα ζην Facebook!

Εγγραθή / δηαγραθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Η λέα εποτή ζηα προζωπηθά δεδοκέλα

Νέα οδεγία ηες Ε.Ε. γηα ηα προζωπηθά δεδοκέλα
– Τη δεδοκέλα ζα ζσιιέγοληαη;
Σύκθσλα κε πξόζθαηε
νδεγία ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο όινη νη
πάξνρνη ππεξεζηώλ
Γηαδηθηύνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δηαηεξνύλ αξρείν κε ηα
«δεδνκέλα θίλεζεο»
ησλ πειαηώλ ηνπο γηα 12 κήλεο. Η νδεγία απνηειεί
ζπλέρεηα παιαηόηεξεο νδεγίαο πνπ αθνξνύζε ζηνπο
ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο θαη ε νπνία πξνέβιεπε
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηειεθσληθώλ
θιήζεσλ γηα έλα ρξόλν.
Πνηα είλαη όκσο απηά ηα «δεδνκέλα θίλεζεο»;
Πξόθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο
ειεθηξνληθέο καο επηθνηλσλίεο (e-mail θ.ιπ.). Τα
ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ηελ ώξα
πνπ εζηάιε έλα κήλπκα θαη ηηο ειεθηξνληθέο
δηεπζύλζεηο ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε. Σε
θακία πεξίπησζε, πάλησο, δελ ζπιιέγεηαη ην
πεξηερόκελν ησλ κελπκάησλ απηώλ. Γηα λα
απνθηήζνπλ νη αξρέο πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο
απηέο, είλαη απαξαίηεην λα έρεη εθδνζεί ζρεηηθό
έληαικα.
Σθνπόο απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε δηειεύθαλζε
ηξνκνθξαηηθώλ θαη άιισλ εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ.
Όπσο δειώλεη εθπξόζσπνο ηνπ Βξεηαληθνύ Home
Office ζην BBC: «Τα ζηνηρεία θίλεζεο είλαη ην πνπ θαη
ην πόηε ηεο επηθνηλσλίαο θαη παίδνπλ δσηηθό ξόιν ζε
γηα έλα επξύ θάζκα εξεπλώλ γηα εγθιήκαηα θαη γηα
πξόιεςε ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ».
Παξάιιεια όκσο, ε Δ.Δ. παξαπέκπεη ηε Μ. Βξεηαλία
ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην γηα αδηαθνξία ζε ζρέζε κε
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Αηηία; Η
ηερλνινγία PHORM πνπ ρξεζηκνπνηεί εδώ θαη ρξόληα ε
British Telecom. Η ηερλνινγία απηή επηηξέπεη ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ ρξεζηώλ ώζηε λα δεκηνπξγήζεη ην «πξνθίι» ηνπο
θαη λα απεπζύλεη ζηνρεπκέλα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.
Η κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη «profiling» θαη είλαη
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε.

Ποηα είλαη ε γλώκε ηωλ εηδηθώλ;
Σπλαληήζακε θαη
ζπδεηήζακε γηα ηε λέα
επνρή ζηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα κε ηελ θα
Edwards, θαζεγήηξηα
Γηαδηθηπαθνύ Γηθαίνπ
ζην παλεπηζηήκην ηνπ
Sheffield, θαη ηελ θα
Rauhofer, θαζεγήηξηα
Γηθαίνπ, Πιεξνθνξίαο θαη Σπγθιηλνπζώλ Τερλνινγηώλ
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Central Lancashire, κε αθνξκή
ηηο πνιύ ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο ηνπο ζην ζπλέδξην
«Web Science 2009» ζηελ Αζήλα.
Η θπξία Edwards επηζήκαλε όηη κεηά ηελ 11ε
Σεπηεκβξίνπ 2001, έρεη μεθηλήζεη κηα λέα επνρή γηα ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ο θόβνο γηα λέεο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο έρεη νδεγήζεη ζε ζεηξά λόκσλ πνπ
πξνβιέπνπλ ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ
δεδνκέλσλ ειεθηξνληθήο θίλεζεο θαη ηειεθσληθώλ
θιήζεσλ. Ακθηζβεηεί όκσο, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά
ηνπο:
«Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη δαπαλώληαη εθαηνκκύξηα
δνιιάξηα γηα ηελ απνζήθεπζε ηόζν κεγάινπ όγθνπ
δεδνκέλσλ ησλ email καο, ηε ζηηγκή πνπ ε
πιεηνςεθία ηνπο είλαη spam. Μα, δελ καο ζηέιλνπλ νη
ηξνκνθξάηεο email αιιά θάπνηνη ηύπνη πνπ πνπιάλε
ράπηα αδπλαηίζκαηνο!»
Σύκθσλα κε ηελ θα Rauhofer, νη λόκνη απηνί
απνζθνπνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ πξόιεςε ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ, κε ην ζθεπηηθό όηη, απηνί πνπ ηηο
ζρεδηάδνπλ, δελ ζα ηηο επηρεηξήζνπλ θνβνύκελνη λα
κελ εληνπηζηνύλ ηα ίρλε ηνπο.
Πάλησο, θαη νη δύν θαζεγήηξηεο επηζήκαλαλ όηη είλαη
ζεκαληηθό λα είλαη ζε επηθπιαθή νη ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηύνπ όρη κόλν γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη
βάζεη λόκνπ, αιιά θαη παξάηππα από εηαηξείεο θαη
άιινπο θαθόβνπινπο ρξήζηεο.

Πεγέο: BBC, Επξσπατθή Επηηξνπή
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Σηαηηζηηθά ζηοητεία θαηαγγειηώλ ηες SafeLine (www.safeline.gr)

H SafeLine, ε Διιεληθή Αλνηθηή Γξακκή πνπ δέρεηαη θαηαγγειίεο γηα παξάλνκν πεξηερόκελν ηνπ Γηαδηθηύνπ,
ζπκπιήξσζε ηνλ έθην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβάιινληαο δπλακηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα έλα αζθαιέζηεξν
Γηαδίθηπν.
Η SafeLine έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δώζεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία όζνλ αθνξά ζηηο θαηαγγειίεο πνπ έιαβε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 αιιά θαη κε ηελ αξρή ηνπ 2009. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν αξηζκόο ησλ θαηαγγειηώλ
ην 2008 έθηαζε ηηο 715, αύμεζε πνπ μεπεξλά ην 75% ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαγγειίεο ηνπ 2007 πνπ
ήηαλ κόιηο 406. Από ηα ζηνηρεία πνπ κέρξη ζηηγκήο δηαζέηνπκε γηα ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2009, ε SafeLine
έιαβε ζπλνιηθά 366 θαηαγγειίεο, θαη αθνινπζώληαο ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηηο 1000
θαηαγγειίεο. Σην δηάγξακκα παξαθάησ κπνξείηε λα δείηε ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαγγειηώλ από
ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο αλνηθηήο γξακκήο:
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Έληνλν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πεξηερόκελν ησλ θαηαγγειηώλ. Γηα πξώηε θνξά θέηνο θαίλεηαη έλα κεγάιν
πνζνζηό λα αθνξά ηελ νηθνλνκηθή εμαπάηεζε, ηελ Παξαβίαζε ηδησηηθήο δσήο / ππνθινπή πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ θαη ηελ εμύβξηζε. Η δηαθίλεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα ην έηνο 2008 αθνξνύζε ην 20% ηνπ
ζπλόινπ ησλ θαηαγγειηώλ, ελώ νη θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ νηθνλνκηθή εμαπάηεζε κέζσ δηαδηθηπθώλ
αγνξώλ θαη ηελ ππνθινπή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ μεπέξαζαλ ηηο 100.
Αξθεηέο, σζηόζν, ήηαλ θαη νη αλαθνξέο πνπ έιαβε ε SafeLine ζρεηηθά κε ηηο πιαηθόξκεο θνηλσληθήο
δηθηύσζεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Facebook, ην YouTube, ην Myspace, ην Hi5 θ.α.), όπνπ πνιινί αλήιηθνη
ρξήζηεο δαπαλνύλ πνιιέο ώξεο θαζεκεξηλά δεκνζηεύνληαο πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζε αξθεηά κεγάιν θνηλό κε
ηξόπν πνπ δελ δηαζθαιίδεη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Μέζα από ηηο αλαθνξέο απηέο θαη ηα εξσηήκαηα ησλ
γνλέσλ, απηό πνπ εηζπξάμακε ήηαλ ην έληνλν αίζζεκα αλεζπρίαο γηα ην θαηά πόζν κπνξνύλ λα πξνζηαηέςνπλ
ηα παηδηά ηνπο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε επεμεξγαζία ησλ θαηαγγειηώλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 είρακε ζεκαληηθή
ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Γίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, κε ηελ Αξρή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, άιιεο Αλνηθηέο Γξακκέο
θαηαγγειηώλ πνπ εδξεύνπλ ζην εμσηεξηθό, κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ INHOPE (www.inhope.org). Δπίζεο
ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ Διιεληθό Κόκβν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ (www.saferinternet.gr) ζηνλ νπνίν θαη
παξαπέκπακε ηνπο θαηαγγέινληεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γύξσ από ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ηνπο
θαηά ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ.
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Αθηέρωκα - Tim Berners-Lee : O εθεσρέηες ηοσ Παγθόζκηοσ Ιζηού βρέζεθε ζηελ Ειιάδα
Με αθνξκή ην πξώην ζπλέδξην επηζηήκεο ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνύ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα 18 – 20 Μαξηίνπ, ν εθεπξέηεο ηνπ Web, Sir Tim
Berners-Lee, βξέζεθε ζηε ρώξα καο. Τν Saferinternet.gr βξέζεθε ζην Ίδξπκα
Μείδνλνο Διιεληζκνύ όπνπ o θνο Berners-Lee παξέζεζε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα
νκηιία, όπνπ αλέθεξε κεηαμύ άιισλ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν δεκηνύξγεζε ηνλ
Παγθόζκην Ιζηό.

«Τν 1989, πξηλ 20 ρξόληα, ε απειπηζία κνπ σο πξνγξακκαηηζηή, αθνξνύζε ζηε
δπζθνιία κνπ λα βξσ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδόκνπλ γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ. Έπξεπε λα
κπσ ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη λα κάζσ κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη κεηά λα κπσ ζε έλαλ άιιν θαη λα
κάζσ έλα ζύζηεκα ηεθκεξίσζεο...Απηέο νη θαηαζηάζεηο εμάπηνπλ ηε θαληαζία ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη
έηζη, γξάθεη έλα πξόγξακκα». Φάξε ινηπόλ ζην γεγνλόο όηη πξηλ από 20 ρξόληα ν Tim Berners-Lee
απειπίζηεθε κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ CERN όπνπ εξγαδόηαλ,
ζήκεξα έρνπκε πξόζβαζε ζην Web, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη, όηαλ αξρηθά ππέβαιε ηελ πξόηαζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ web πνπ είρε ζρεδηάζεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, απηνί ηελ «έβαιαλ ζην ζπξηάξη» γηα θαηξό. Μέρξη
πνπ θάπνηνο αλώηεξνο ηνλ ξώηεζε αλ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη «εθείλν ην πξόγξακκα πνπ είρε
γξάςεη» γηα λα «ηεζηάξεη» θάπνην ζύζηεκα. Έηζη μεθίλεζαλ όια...
Σήκεξα, ν 53άρξνλνο εθεπξέηεο ηνπ Web, κηιά γηα ηελ αλάγθε ζεκειίσζεο ηεο επηζηήκεο πνπ ζα εμεηάδεη ηηο
θνηλσληθνηερληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Γηαηί θάλνπκε αγνξέο, δεκηνπξγνύκε θηιίεο,
θιεξηάξνπκε θαη ελεξγνπνηνύκαζηε πνιηηηθά κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ
Web θαη πώο κπνξεί λα απηή λα ειεγρζεί ρσξίο λα ραζεί ν δεκνθξαηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο; Απηέο είλαη
κεξηθέο από ηηο πηπρέο ηεο «επηζηήκεο ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνύ» ε νπνία δελ αθνξά κόλν ηνπο ηερληθνύο θαη
ηνπο κεραληθνύο πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη θνηλσληνιόγνπο, ςπρνιόγνπο, λνκηθνύο, θ.α.
Φσηνγξαθία: http://www.websci09.org/



Η Σσκβοσιή ηοσ κήλα – Αγοράδοσκε θαηάιιεια ειεθηροληθά παητλίδηα γηα ηα παηδηά κας

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αγνξάδνπκε γηα ηα παηδηά καο ην θαηάιιειν
παηρλίδη γηα ηελ ειηθίεο ηνπο, θαη πνηέ παηρλίδη πνπ είλαη γηα κεγαιύηεξεο
ειηθίεο. Δπίζεο, πξέπεη πάληα λα ιακβάλνπκε ππόςε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο
πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί λα έρεη ην εθάζηνηε
παηρλίδη. Τα αληίζηνηρα εηθνλίδηα ραξαθηεξηζκνύ,
όπσο παξαηίζεληαη αξηζηεξά ζηελ εηθόλα, ηα
βξίζθνπκε ζην DVD box ηνπ παηρληδηνύ.
Δπίζεο, αο βξνύκε ιίγν ρξόλν λα παίμνπκε νη ίδηνη ην
παηρλίδη, ώζηε λα απνθηήζνπκε άπνςε πξηλ ην δώζνπκε
ζην παηδί καο. Καη αο κελ μερλάκε: πξηλ αγνξάζνπκε
έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη αο επηζθεθζνύκε ηνλ
ηζηνρώξν www.pegi.info γηα λα κάζνπκε εάλ αλ είλαη
θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ πνπ πξννξίδεηαη
θαη ηη είδνπο πεξηερόκελν πεξηιακβάλεη.
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Μηθρά λέα

Σσληοληζηείηε ζηο «ιεπηό ηοσ Saferinternet»!

«Σηακάηεζε ηελ ειεθηροληθή παρελότιεζε»

Τν Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ ζεξθάξεη
θαη ζηα εξηδηαλά. Κάζε πξσί ζηηο 07:59 ζπληνληζηείηε
ζηε ΝΕΤ 105,8 FM θαη αθνύζηε ην «ιεπηό ηνπ
Saferinternet» κε ηε δεκνζηνγξάθν Βάιηα Κατκάθε.
Μέζσ ηεο εθπνκπήο ζα καζαίλεηε λέα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ, ελδηαθέξνπζεο κειέηεο θαη εηδήζεηο από
ην ρώξν ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ ςεθηαθήο
επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο
γηα αζθαιή πινήγεζε ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο!

Έρεηε δεη ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα ζηα ηειενπηηθά
θαλάιηα ηεο ρώξαο ηελ
θακπάληα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διιεληθνύ
Κέληξνπ Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ κε ζέκα ηελ
ειεθηξνληθή παξελόριεζε,
ε νπνία καο πξνηξέπεη λα
πνύκε «λαη» ζηε
δηαζθέδαζε, αιιά λα θξαηήζνπκε ηνλ έιεγρν;

Τη ζθαρώλεη ηο πάλει λέωλ λέωλ κας;
Τν Σάββαην 7 Μαξηίνπ,
ην πάλει λέσλ καο πνπ
απνηειείηαη από 13
παηδηά 12-18 εηώλ,
επηζθέθζεθε ην
εξεπλεηηθό θέληξν
Γεκόθξηηνο. Δθεί ηα
παηδηά είραλ ηελ επθαηξία
λα γλσξίζνπλ ηελ
εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ έξγνπ Quatro+, έλα έξγν κε
ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηα πνηνηηθήο πιαηθόξκαο
αμηνιόγεζεο θαη ραξαθηεξηζκνύ ηζηνζειίδσλ.
Τν πάλει λέσλ ηνπ Saferinternet.gr απνηέιεζε ηελ
πξώηε πηινηηθή νκάδα αμηνιόγεζεο ηεο πιαηθόξκαο
ζηελ Δπξώπε, έξγν πνπ έθεξε εηο πέξαο κε επηηπρία.
Απηή ηε ζηηγκή ηα ζρόιηα ησλ παηδηώλ
ελζσκαηώλνληαη ζηελ πιαηθόξκα από ηνπο
εξεπλεηέο ηνπ Γεκόθξηηνπ, έηζη ώζηε ζε δεύηεξν
ζηάδην ε αλαλεσκέλε πιαηθόξκα λα αμηνινγεζεί από
ηα αληίζηνηρα πάλει λέσλ ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο
Τζερίαο. Γείηε ην ζρεηηθό βίληεν εδώ.
Ηκέρα Δηαλοεηηθής Ιδηοθηεζίας
Η 28ε Απξηιίνπ είλαη ε Παγθόζκηα Ηκέξα Γηαλνεηηθήο
Ιδηνθηεζίαο. Τν Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ ζαο ππελζπκίδεη όηη θαη ζην Γηαδίθηπν
ηζρύνπλ νη λόκνη πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νη
νπνίνη δελ αθνξνύλ κόλν ζην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό,
αιιά θαη ζηα θείκελα πνπ ζπλαληνύκε παληνύ. Πξηλ
αληηγξάςεηε, ζθεθηείηε πώο ζα ληώζαηε αλ βιέπαηε
πιηθό πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη λα
αλαπαξάγεηαη κε ην όλνκα θάπνηνπ άιινπ. Μπνξείηε
λα ιάβεηε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο από ηνλ Οξγαληζκό
Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (www.opi.gr).

Δάλ όρη, ηόηε κπνξείηε λα δείηε ην βίληεν εδώ.
Ηκέρες Γλώζες
Τν Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ μεθίλεζε
ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο
δεκόζηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπό λα ηνπο ελεκεξώζεη
γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ. Τν πξώην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε
κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Αζήλα.
Αθνινπζεί ζηηο 23 Ιοσλίοσ ηο ζεκηλάρηο ποσ ζα
ιάβεη τώρα ζηο Ηράθιεηο ηες Κρήηες. Όζνη
εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ
κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή καδί καο ζην
info@sihellas.org.
Ο Τραγαλούιες ζηο Μαγηθό Κόζκο ηωλ
Δηαθεκίζεωλ ζηο Δηαδίθησο
Τν Ιλζηηηνύην Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ (ΙΟΜ) θαη ην
Media Awareness Network παξνπζηάδνπλ ηηο
«Πεξηπέηεηεο ηνπ Τξαγαλνύιε ζην Μαγηθό Κόζκν ησλ
Γηαθεκίζεσλ ζην Γηαδίθηπν», έλα ζπλαξπαζηηθό θαη
ζπλάκα εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηε δηαθήκηζε ζην
Dηαδίθηπν πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά από 6 έσο 12
εηώλ. Ο Τξαγαλνύιεο είλαη έλα δηάζεκν δεκεηξηαθό
πνπ κηιάεη ζηα παηδηά γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηξνθίκσλ θαη
ηα καζαίλεη πώο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο
πξνώζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηαηξίεο ζην
Γηαδίθηπν.
Γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη, παηήζηε εδώ.
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