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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
Σην ηεύρνο απηό θαη κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο
δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην
Γηαδίθηπν. Γηα ην ιόγν απηό ζαο παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαδηθηπαθήο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ην Saferinternet.gr κε ζέκα ηελ
πξνώζεζε ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηα ζρνιεία. Σθνπόο
καο, λα ζπγθεληξώζνπκε ηηο απόςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα
απηό ην ηδηαίηεξα επίθαηξν ζέκα θαη λα ηηο πξνσζήζνπκε ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελ όςεη ηνπ Παλεπξσπατθνύ Φόξνπκ Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ 2009 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22-23 Οθησβξίνπ ζην
Λνπμεκβνύξγν.
Οη καζεηέο ηεο α’ γπκλαζίνπ πνπ απνθηνύλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Χεθηαθή Τάμε» ηνλ πξώην ηνπο ππνινγηζηή, έξρνληαη, ίζσο γηα
πξώηε θνξά, ζε επαθή κε ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ
θαη ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ – όπσο καο ιέλε νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί έρεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάδεημε ηεο ζεηηθήο
πιεπξάο ηνπ κέζνπ αιιά θαη ζηελ ζσξάθηζε ησλ παηδηώλ απέλαληη ζηηο
παγίδεο.
Δθηόο ηνπ ζέκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο, ζην ηεύρνο απηό ζαο παξέρνπκε
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα λα αλαγλσξίδεηε θαη λα απνθεύγεηε απόπεηξεο
εμαπάηεζήο ζαο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ. Δπίζεο,
αλαθεξόκαζηε ζηε λέα δηαδηθηπαθή κόδα, ην Twitter.
Τέινο, όπσο ζε θάζε ηεύρνο, ζαο παξαζέηνπκε κηθξά θαη ελδηαθέξνληα
λέα από ηνλ θόζκν ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Διπίδνπκε λα βξείηε απηό ην ηεύρνο καο ελδηαθέξνλ. Αλακέλνπκε όπσο
πάληα πξνηάζεηο ζαο γηα ζέκαηα πνπ ζαο απαζρνινύλ θαη ζα ζέιαηε λα
αλαδείμνπκε κέζα από ην ειεθηξνληθό καο δειηίν.

Εγγξαθή / δηαγξαθή
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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Δηαδίθηπν θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε

Τη γίλεηαη ζην εμσηεξηθό...

Τη γίλεηαη ζηελ Ειιάδα...

Μηα λέα επξσπατθή
κειέηε αλαδεηθλύεη ηνλ
ηξόπν πνπ εθπαηδεπηηθνί
ζην εμσηεξηθό
ρξεζηκνπνηνύλ ηα
ςεθηαθά παηρλίδηα ζηελ
ηάμε κε ζθνπό λα
εκπινπηίζνπλ ηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία.

Σύκθσλα κε δηαδηθηπαθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην
Saferinternet.gr κε ηε βνήζεηα ηνπ Παλειιήληνπ
Σρνιηθνύ Γηθηύνπ Sch.gr, ζε 679 εθπαηδεπηηθνύο
όισλ ησλ βαζκίδσλ πξνθύπηνπλ κεηαμύ άιισλ ηα
παξαθάησ:
 Τν 99% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί όηη ε αζθαιήο
ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ πξέπεη λα δηδάζθεηαη
ζην ζρνιείν.

Ο νξγαληζκόο European
Schoolnet πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ έξεπλα εμέηαζε 600 πεξίπνπ
εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 30
εκπεηξνγλώκνλεο θαζώο θαη κεκνλσκέλα
παξαδείγκαηα ζε νθηώ Δπξσπατθέο ρώξεο (Απζηξία,
Γαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Ιζπαλία
θαη Μεγάιε Βξεηαλία).

 Η πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θξίλεηαη σο ε πην
θαηάιιειε βαζκίδα γηα λα μεθηλήζεη ε εθπαίδεπζε
ζην Γηαδίθηπν από ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Έλα
πνζνζηό 19% επηιέγεη ην Γπκλάζην θαη έλα πνζνζηό
ηεο ηάμεο ηνπ 11% επηιέγεη ην Νεπηαγσγείν.

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζηηο ρώξεο απηέο ε ρξήζε
ςεθηαθώλ παηρληδηώλ έρεη ελζσκαησζεί ζην κάζεκα,
γίλεηαη δε κε δνκεκέλν ηξόπν θαη κε ακηγώο
εθπαηδεπηηθνύο (θαη όρη ςπραγσγηθνύο) ζθνπνύο.
Φπηθά ππάξρνπλ κεγαιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ξπζκό
ελζσκάησζεο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγώλ αιιά θαη
ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο, σζηόζν θαίλεηαη πσο ε
ρξήζε ησλ παηρληδηώλ απμάλεηαη ζπλερώο ζην
εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ.
Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα
δηεπθξίλεζαλ όηη δελ πξέπεη θαλείο λα είλαη
«gamer» γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα παηρλίδηα
ζηελ ηάμε. Γάζθαινη όισλ ησλ ειηθηώλ θαη όισλ
ησλ εηδηθνηήησλ όρη κόλν ρξεζηκνπνηνύλ ηα ςεθηαθά
παηρλίδηα αιιά παξαηεξνύλ θαη κηα πνιύ ζεηηθή
επίδξαζε ζηνπο καζεηέο. Τα παηρλίδηα ηνπο δίλνπλ
θίλεηξν λα ζπκκεηάζρνπλ θαη βνεζνύλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηνπο
δεμηνηήησλ.
Σπγθεθξηκέλα πξνθξίλνληαη ηέζζεξηο βαζηθνί ιόγνη
ρξήζεο ησλ παηρληδηώλ ζηελ ηάμε:
Α) Δξγαιεία ππνζηήξημεο καζεηώλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο.
Β) Δθκνληεξληζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζία.
Γ) Ααλάπηπμε κηαο λέαο γεληάο ςεθηαθώλ πνιηηώλ
(digital citizenship).
Γ) Καιιηέξγεηα ησλ ηερλνινγηθώλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηώλ.
Μπνξείηε λα δηαβάζεηε νιόθιεξε ηελ έξεπλα εδώ:
http://games.eun.org/upload/gis-full_report_en.pdf

 Τα πέληε πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζεσξνύλ όηη
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε απηή
είλαη: α) βαζηθέο αξρέο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ
Γηαδηθηύνπ (72% ησλ απαληήζεσλ), β) πξνζηαζία
πξνζσπηθήο δσήο (63%), γ) ζσζηή δηαρείξηζε ηεο
επηθνηλσλίαο κέζσ Γηαδηθηύνπ (chat, sns, forum,
θ.ιπ.) (57%), δ) αμηνπηζηία δηαδηθηπαθνύ
πεξηερνκέλνπ (44%) θαη ε) αμηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο
πιεπξάο ηνπ Γηαδηθηύνπ (41%)
Σηελ εξώηεζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο
ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ώζηε λα κπνξέζεη επηηπρώο λα ελζσκαησζεί
ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ε εθπαίδεπζε ηεο αζθαινύο
ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, νη εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ
ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή
θαη εηδηθόηεξα ζηελ αλάγθε δηαζύλδεζεο ησλ
ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ κε ην Δηαδίθηπν ζε
δηαξθή βάζε.
Πνιινί έθαλαλ ιόγν γηα απαξραησκέλα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, γηα ειάρηζηνπο ππνινγηζηέο, αθόκα θαη γηα
πιήξε απνπζία εξγαζηεξίσλ. Τνλίζηεθε, αθόκε, ε
αλάγθε νπζηαζηηθήο επηκόξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ έλα
ηέηνηνπ είδνπο κάζεκα. Πνιινί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Δεκνηηθό
θαζώο πιένλ ηα παηδηά απνθηνύλ ππνινγηζηή πνιύ
λσξίηεξα από όηη μεθηλνύλ ηα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο
ζην ζρνιείν. Τέινο, αξθεηνί δεηνύλ ηελ αύμεζε ησλ
σξώλ δηδαζθαιίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε όιεο ηηο
βαζκίδεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαηά ηε
δηάξθεηα όισλ ησλ καζεκάησλ (δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε).

Πεγή: Insafe
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Πξνζνρή ζηηο «ειεθηξνληθέο απάηεο»
Έμαξζε παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηα παξαπιαλεηηθά emails θαη
SMS πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ απόζπαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αιιά θαη
ρξεκάησλ από ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αξθεηά πξόζθαηα ην
Saferinternet.gr ελεκέξσζε ηνπο ρξήζηεο γηα έλα λέν email απάηε πνπ
θαηλόηαλ λα πξνέξρεηαη από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Σην κήλπκα
πεξηιακβάλνληαλ ην ινγόηππν ηνπ Υπνπξγείνπ, ην δε θείκελν ήηαλ ζηα
Διιεληθά, θαζηζηώληαο ην απαηειό κήλπκα αξθεηά αιεζνθαλέο.
Δηδηθόηεξα, ν παξαιήπηεο ελεκεξώλνληαλ όηη δηθαηνύηαη θάπνην πνζό
σο επηζηξνθή θόξνπ θαη γηα λα ην παξαιάβεη άκεζα ζα έπξεπε λα
ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα πνπ ηνπ δίλνληαλ.
Δθεί, δεηνύληαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ παξαιήπηε (νλνκαηεπώλπκν,
δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ΑΦΜ, θ.α.), ζηνηρεία πξόζβαζεο ζε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό (όλνκα ρξήζηε-userid θαη ζπλζεκαηηθό–password), θαζώο θαη
όια ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο.

Σύκθσλα κε ην BBC παξαηεξείηαη αύμεζε ζηα αλεπηζύκεηα κελύκαηα (spam) πνπ πξνέξρνληαη από ρξήζηεο κε
ινγαξηαζκό ζην Yahoo, ην Gmail θαη ην Hotmail. Οη απαηεώλεο, αθνύ απνζπάζνπλ ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ελόο
ρξήζηε κέζσ θάπνηνπ παξαπιαλεηηθνύ κελύκαηνο, απνζηέινπλ δηαθεκηζηηθά emails από ην ινγαξηαζκό
ηνπ ζύκαηνο πξνο ηηο επαθέο ηνπ γηα λα κνηάδνπλ πην πεηζηηθά.
Tα θαηλόκελα απηά δελ ιείπνπλ θαη από ην ρώξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σύκθσλα κε ζρεηηθό άξζξν ηεο
εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» ζπλδξνκεηέο πνπ έιαβαλ έλα «ξνδ» κήλπκα από άγλσζην απνζηνιέα ζην θηλεηό
ηνπο θαη απάληεζαλ (αθόκα θαη γηα λα επηζεκάλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ιάζνο) βξέζεθαλ κε θνπζθσκέλν
ινγαξηαζκό:
«Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο από ηελ Αζηπλνκία, δελ είλαη νύηε κία νύηε δύν νη πεξηπηώζεηο αλζξώπσλ πνπ
θιήζεθαλ λα πιεξώζνπλ αθόκε θαη 1.500 επξώ, ελώ θάπνηνη ρξεώζεθαλ 5.000 επξώ! Πώο ιεηηνπξγεί ην θόιπν;
Οη εηαηξείεο απηέο, πνπ ζπλήζσο έρνπλ έδξα ηα λεζηά Κέηκαλ θαη άιιεο ρώξεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη ειιηπέο λνκηθό πιαίζην, αιηεύνπλ ηα ππνςήθηα ζύκαηά ηνπο κε δπν ηξόπνπο. Είηε
ζηέιλνπλ sms ζε ηπραίνπο αξηζκνύο θαη όπνηνο πέζεη ζηελ παγίδα, είηε βρίζθοσλ ηοσς αρηζκούς ηωλ
ηειεθώλωλ από δηάθορα θοσίδ, ηεζη θαη άιια «ιογηζκηθά» ζηο Δηαδίθησο, ζηα οποία θάποηος
θαηατωρεί οηθεηοζειώς ηολ αρηζκό ηοσ. Η ρξέσζε θπκαίλεηαη από 3 έσο 4 επξώ αλά sms, ελώ ζε θάπνηεο
πεξηπηώζεηο ν θάηνρνο ρξεώλεηαη κε αθόκε 2 επξώ θαη γηα ην κήλπκα πνπ άζειά ηνπ έιαβε. Σηνλ κεληαίν
ινγαξηαζκό ηειηθά ε ρξέσζε από ηελ απάηε θπκαίλεηαη από 30 έσο θαη 300 επξώ. Οπζηαζηηθά κε κηα απάληεζε ν
παξαιήπηεο «απνδέρεηαη» ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θεθαιπκκέλα «παηρλίδηα» ή dating services (ηειεθσληθά
ξαληεβνύ).»
Τν Saferinternet.gr ζαο παξαζέηεη κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα λα αλαγλσξίδεηε θαη λα δηαρεηξίδεζηε ζσζηά ηέηνηνπ
είδνπο πεξηζηαηηθά:






Καλέλαο ζνβαξόο θαη αμηόπηζηνο νξγαληζκόο ή εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν γηα
ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο.
Μελ απαληάηε πνηέ ζε ηέηνηνπ είδνπο κελύκαηα. Τν θαιύηεξν πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα ηα
δηαγξάςεηε θαη λα ελεκεξώζεηε ηελ πξαγκαηηθή εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκό πνπ εκθαλίδεηαη σο απνζηνιέαο
γηα ην πεξηζηαηηθό.
Μελ ζπκπιεξώλεηε δηαδηθηπαθέο θόξκεο ζην Γηαδίθηπν ρσξίο λα έρεηε δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο
(όξνη ρξήζεο / πνιηηηθή απνξξήηνπ) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα
ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξίζεηε. Αλ έρεηε ακθηβνιία γηα ηελ αμηνπηζηία θάπνηνπ email κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία/νξγαληζκό θαη ηνπο ξσηήζεηε γηα ην κήλπκα πνπ ιάβαηε.
Γεκηνπξγήζηε έλα δύζθνιν θσδηθό πξόζβαζεο ζην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν. Απνθύγεηε νλόκαηα,
εκεξνκελία γέλλεζεο ή θάηη πνπ είλαη εύθνιν λα καληέςεη θαλείο.

Πεγέο: BBC, Ειεπζεξνηππία
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Αθηέξσκα: Πόζν πάεη ην «ηηηίβηζκα»;

Τνλ ηειεπηαίν θαηξό γίλεηαη πνιύο ιόγνο γηα ην Twitter, ηε
λέα δηαδηθηπαθή κόδα πνπ έρεη κεγάιε δπλακηθή θαη ζηελ
Διιάδα. Τη αθξηβώο, όκσο, είλαη ην Twitter; Πξόθεηηαη γηα
κηα αθόκε ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο (ζαλ ην γλσζηό
πηα Facebook) ζηελ νπνία όκσο νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα
δεκνζηεύνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο κόιηο 140
ραξαθηήξεο. Κάζε ηέηνην κήλπκα νλνκάδεηαη tweet ή
ηηηίβηζκα ζηα Διιεληθά.
Οη ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο δελ δεκνζηεύνπλ κόλν,
αιιά κπνξνύλ λα «αθνινπζνύλ» άιινπο ρξήζηεο, δειαδή
λα εεκεξώλνληαη γηα ηα ηειεπηαία tweets ησλ αγαπεκέλσλ
ηνπο δηαζεκνηήησλ αιιά θαη θίισλ ηνπο, πξαγκαηηθώλ θαη
δηαδηθηπαθώλ. Φπζηθά ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ, αιιά αμίδεη λα αλαξξσηεζνύκε πόζν πξαγκαηηθά θνζηίδεη ην
«ηηηίβηζκα» γηα λα αληηιεθζνύκε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ θαη βγάδνπλ ρξήκαηα νη εηαηξείεο
πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Η ηζηνζειίδα είλαη κηα από ηηο 50 πην δεκνθηιείο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη είλαη ε ηξίηε πην δεκνθηιήο ππεξεζία
θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Η αμία ηνπ Twitter εθηηκάηαη από ηνπο επελδπηέο ζην έλα δηζεθαηνκκύξην δνιιάξηα. Οη
Financial Times γξάθνπλ όηη ε αμία θάζε ραξαθηήξα ησλ tweets αλέξρεηαη ζηα 7,14 εθαηνκκύξηα
δνιιάξηα. Αληηιακβάλεζηε ινηπόλ, πόζν κεγάιε αμία απνθηνύλ νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηά καο, αθόκα θαη
πξνζσπηθά καο ζηνηρεία, έζησ θαη εάλ απηά είλαη δηαηππσκέλα κε ην ιαθσληθό απηό ηξόπν ησλ 140
ραξαθηήξσλ. Αλ αλαξξσηηέζηε πσο κηα δσξεάλ ππεξεζία έρεη ηόζν κεγάιε αμία ζαο ζπκίδνπκε όηη νη
ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θεξδίδνπλ ρξήκαηα από ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπο πνπ πσινύλ ζε
ηξίηνπο κε ζθνπό ηελ παξνρή ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο είλαη ρξπζσξπρείν γηα ηνπο
δηαθεκηζηέο κηαο θαη απνηεινύλ πξώηεο ηάμεσο βάζεηο δεδνκέλσλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ αιιά
θαη πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηώλ.
Τέινο, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ καο βνεζνύλ λα δνύκε ηη είδνπο πεξηερόκελν πεξηέρνπλ απηά ηα ρξπζά
«ηηηηβίζκαηα». Σύκθσλα, ινηπόλ, κε κειέηε ηεο Pear Analytics ζε Βξεηαλία θαη ΗΠΑ, δηαπηζηώζεθε όηη ην
40,55% ησλ tweets απνηειεί αζήκαληε θιπαξία ηνπ ηύπνπ «ζήκεξα έθαγα πίηζα». Δπίζεο, ηα
κελύκαηα απηνπξνβνιήο (π.ρ. δηαθεκίζεηο) θαη ηα αλεπηζύκεηα spam αληηζηνηρνύλ ζην 5,85% θαη ην 3,75%.
Τειηθά, κόιηο ην 37,5% ησλ ηηηηβηζκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ κεηαμύ
ησλ ρξεζηώλ.
Πεγέο: Financial Times, Eλδηάκεζα



Η Σπκβνπιή ηνπ κήλα – Καηαγγειία ςεύηηθνπ πξνθίι ζην Facebook

Όιν θαη ζπρλόηεξα, ην Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ
δέρεηαη θαηαγγειίεο γηα ςεύηηθα πξνθίι ζην Facebook. Οξηζκέλνη
ρξήζηεο δεκηνπξγνύλ πξνθίι κε ην όλνκα θαη ηηο θσηνγξαθίεο
άιινπ αηόκνπ, απνζηέιινπλ αηηήκαηα θηιίαο ζηνπο θίινπο ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα δηαδίδνπλ θήκεο θαη εμεπηειίδνπλ ην άηνκν απηό
ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν. Αλ αληηκεησπίδεηε εζείο ή θάπνηνο
θίινο ζαο έλα ηέηνην πεξηζηαηηθό, δείηε πσο κπνξείηε λα θάλεηε κηα θαηαγγειία ζην Facebook, ώζηε λα
δηεξεπλήζεη ηελ ππόζεζή ζαο θαη λα «θαηεβάζεη» ην ςεύηηθν πξνθίι.
 Αθνινπζήζηε ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν:
http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=report_fake_profile
 Σπκπιεξώζηε ζηα απαξαίηεηα πεδία ηε δηεύζπλζε (URL) ηνπ πξνθίι, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αηόκνπ πνπ
θαηαγγέιεηε, ην email πνπ ην άηνκν απηό δειώλεη ζηε ζειίδα θαη ηπρόλ επηπιένλ ζρόιηα.
 Σηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί Submit γηα λα νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία.

-4-



Μηθξά λέα

Παλεπξσπατθό Φόξνπκ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ
2009

To ρξώκα ηεο αμηνπηζηίαο

Τν θεηηλό Φόξνπκ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ πνπ ζα ιάβεη
ρώξα ζηηο 22 θαη 23 Οθησβξίνπ ζην Λνπμεκβνύξγν
έρεη σο θύξην ζέκα ηελ πξνώζεζε ηεο αζθαινύο
ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ ζηα ζρνιεία. Από ηελ
Διιάδα, ε θπξία Άλλα Καξύδε-Ππξνπλάθε,
λεπηαγσγόο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ
Καπαξειιίνπ Θήβαο, ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα ζε
εηδηθή ζπλεδξία εθπαηδεπηηθώλ (έλαο εθπξόζσπνο από
θάζε Δπξσπατθή ρώξα), ελώ ε Γξ. Άξηεκηο Τζίηζηθα,
επηζηεκνληθή ππεύζπλνο ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο
Υγείαο, Β΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, έρεη πξνζθιεζεί σο νκηιήηξηα ηε 2ε εκέξα
ηνπ Φόξνπκ.
Δπίζεο, δύν Διιελόπνπια, ε Βίθπ Κατζίδνπ θαη ν
Γεκήηξεο Φήηαο, κέιε ηνπ πάλει λέσλ ηνπ
Saferinternet.gr, ζα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Διιάδα ζην
πξώην Δπξσπατθό πάλει εθήβσλ Saferinternet, κε 54
κέιε ζπλνιηθά (2 εθπξόζσπνη 14-17 εηώλ από θάζε
ρώξα-κέινο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δζληθώλ
Κέληξσλ Αθύπληζεο Insafe). Τν πάλει ζα αζρνιεζεί
κε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ κέζα από ην ζρνιείν.

Από θέηνο ην θζηλόπσξν έλα
πξναηξεηηθό εξγαιείν πνπ
νλνκάδεηαη WikiTrust ζα
ρξσκαηίδεη θάζε ιέμε ησλ άξζξσλ
ηεο δεκνθηινύο εγθπθινπαίδεηαο
αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
Τν ζύζηεκα βαζίδεηαη ζε έλαλ
αιγόξηζκν πνπ ππνινγίδεη ηελ
θήκε ηνπ ζπγγξαθέα βάζεη ηνπ
ρξόλνπ πνπ παξέκεηλαλ
αλαιινίσηεο παιαηόηεξεο ζπλεηζθνξέο ηνπ ζηε
Wikipedia, κε ην απιό ζθεπηηθό όηη, όζν πεξηζζόηεξν
θαηξό ππάξρεη κηα πιεξνθνξία ρσξίο δηόξζσζε, ηόζν
πην πηζαλό είλαη ε πιεξνθνξία απηή λα είλαη αθξηβήο.
Έηζη, θείκελν από ακθηβόινπ αμηνπηζηίαο πεγέο
επηζεκαίλεηαη κε έληνλν πνξηνθαιί ρξώκα, ελώ ηα
αμηόπηζηα θείκελα έρνπλ πην απαιέο ζθηάζεηο.
Πνύ είλαη ν Μήηζνο;
Τν λέν spot/video ηεο
δξάζεο ελεκέξσζεο
Saferinternet.gr ηνπ
Διιεληθνύ Κέληξνπ
Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ,
ηηηινθνξείηαη "Πνπ
είλαη ν Μήηζνο".

«Καηεβάδεηο» ηξαγνύδηα θαη ηαηλίεο; Σνπ
«θαηεβάδνπλ» ηε ζύλδεζε!
Σηε Γαιιία ςεθίζηεθε λόκνο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν
κηα εηδηθή Αξρή ζα έρεη ηελ επζύλε λα εληνπίδεη όζνπο
θαηεβάδνπλ παξάλνκα πιηθό από ην Γηαδηίθηπν. Η
αξρή απηή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθόπηεη
πξνζσξηλά ηε ζύλδεζε ζην Δηαδίθηπν όζσλ
παξαλνκνύλ.
Σύκθσλα κε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ν αξρεγόο
ηεο Γίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο
Αηηηθήο ζηελ ηζηνζειίδα«News24», ε ηζρύνπζα
λνκνζεζία ζηελ Διιάδα νξίδεη όηη είλαη παξάλνκν λα
θαηεβάδεη θαλείο ηαηλίεο ή ηξαγνύδηα ησλ νπνίσλ
ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πξνζηαηεύεηαη, σζηόζν,
ε αζηπλνκία δελ έρεη δηθαίσκα λα άξεη ην απόξξεην
θαη λα αζθήζεη πνηληθή δίσμε.
Σεκεηώλεη όκσο, όηη κέηξα ζαλ θαη απηά ηηο Γαιιίαο
δελ ζα αξγήζνπλ λα θηάζνπλ θαη ζηε ρώξα καο:
«από ηε ζηηγκή πνπ ε Γαιιία έζημε ην δήηεκα, ζα
αθνινπζήζνπλ θαη νη ππόινηπεο ρώξεο ηεο Ε.Ε. Τα
εθαηνκκύξηα πνπ ράλνληαη είλαη πνιιά θαη νη πηέζεηο
από ηηο εηαηξείεο ηεξάζηηεο».

Πξόθεηηαη γηα έλα
ζηνρεπκέλν θνηλσληθό κήλπκα γύξσ από ηελ αζθαιή
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην
Γεξκαληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ
(klicksafe.de) θαη ην νπνίν έρεη πξνζαξκνζηεί θαη
πξνβιεζεί κε κεγάιε επηηπρία ζε πνιιέο επξσπατθέο
ρώξεο. Τν ζπνη έρεη απνζπάζεη ην αζεκέλην βξαβείν
"AME Award" ζηε Νέα Υόξθε θαζώο θαη δύν αζεκέληα
βξαβεία "KLAPPE" ζην Ακβνύξγν.
Με έλαλ ηδηαίηεξα επθάληαζην ηξόπν ην ηειενπηηθό
ζπνη ζίγεη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, όπσο βία, εμηξεκηζκό,
πνξλνγξαθία θαη παηδνθηιία, κε ζηόρν λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο γνλείο λα πξνζηαηεύνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζην Γηαδίθηπν όπσο ην θάλνπλ θαη ζηνλ
πξαγκαηηθό θόζκν.
Γείηε ην ζην www.savemitsos.gr ή ζην:
http://www.youtube.com/watch?v=hue8Z2dZC-Y.
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