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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
αο θαισζνξίδνπκε ζην Υξηζηνπγελληάηηθν ηεύρνο καο ζην νπνίν
αζρνινύκαζηε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα λέα
δηαδξαζηηθά κέζα. πγθεθξηκέλα παξαηεξνύκε ηηο ζπλήζεηεο ησλ
καζεηώλ δεκνηηθνύ πνπ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα
αιιά θαη ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο ζηνηρεία.
αο ελεκεξώλνπκε επίζεο γηα κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εμέιημε πνπ
αθνξά ζηελ αλάδεημε ηεο πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζε ζεκειηώδεο
αλζξώπηλν δηθαίσκα από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην. Δπίζεο, δύν από
ηα κέιε ηνπ πάλει λέσλ καο θαηαζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηηο
επαίζζεηεο ηζνξξνπίεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζην Γηαδίθηπν αλαθνξηθά
κε ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο αιιά θαη ην θαηλόκελν ηεο
ινγνθξηζίαο.
πσο πάληα ζην ηεύρνο καο ζα βξείηε πξαθηηθέο ζπκβνπιέο αιιά θαη
ζύληνκεο, ελδηαθέξνπζεο εηδήζεηο από ηνλ θόζκν ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Σέινο, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη γηα ην 2010 ε Ηκέξα Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ ζα ενξηαζηεί ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ. αο επρόκαζηε
Δπηπρηζκέλα Υξηζηνύγελλα θαη Καιή Υξνληά!

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».

-1-



Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα

Online 8 ζηα 10 Ειιελόπνπια

Ση γίλεηαη ζηελ Ειιάδα...

Οθηώ ζηνπο δέθα καζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ δεκνηηθνύ
ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη πεξίπνπ
ην 65% έρεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζηνηρείν πνπ
απνδεηθλύεη όηη ε ρξήζε Η/Τ θαη ε πεξηήγεζε ζην
Γηαδίθηπν έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή ησλ
ειιελόπνπισλ κε όιεο ηηο ζεηηθέο, αιιά θαη ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο, EU Kids
Online I πνπ
νινθιεξώζεθε ην 2008,
αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο
από 21 ρώξεο
πξαγκαηνπνίεζαλ
ζπγθξηηηθέο αλαιύζεηο ζε
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα παηδηά θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα ηα ζηνηρεία
δείρλνπλ όηη:

Σα παξαπάλσ έδεημε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε
Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β΄ Παηδηαηξηθήο
Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε
ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Α΄ Αζελώλ θαη ηε δξάζε ελεκέξσζεο Saferinternet.gr
ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ.

 Η Διιάδα είλαη ρώξα κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ (50% ησλ αηόκσλ 9-18 εηώλ) ζε
ζύγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, θαη άξα ε
αλάπηπμε επηθνηλσληαθνύ θαη δηαδηθηπαθνύ
αιθαβεηηζκνύ είλαη απαξαίηεηε.

ηελ έξεπλα απάληεζαλ 602 καζεηέο από 28
Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ
ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα, ηα
νπνία ζπκπιήξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, κεηά από
ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ ηάμε. Μέζα από
ηελ έξεπλα δηαθαίλνληαη νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ ζε
ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη
ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, αιιά θαη ν ηξόπνο
δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη
επαθώλ κέζσ Γηαδηθηύνπ.

 Ο θίλδπλνο έθζεζεο ζε δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο
αμηνινγείηαη σο ρακειόο ιόγσ:
o Πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
o Απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθώλ
νξγάλσλ γηα ην αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν

Σα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη:
 13% ησλ καζεηώλ Δ΄ θαη Σ΄ δεκνηηθνύ
ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ ζε Internet café.

 Οη Έιιελεο γνλείο ζεσξνύλ όηη ηα παηδηά ηνπο δελ
έρνπλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε ηελ ηθαλόηεηα λα
αληηκεησπίδνπλ δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο
(Δπξσβαξόκεηξν, 2005)

 62% ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ ζην ζπίηη, 18% ζην ζπίηη
θίισλ θαη 22% ζην ζρνιείν.
 25% ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηή/
Γηαδίθηπν 2-3 ώξεο θαζεκεξηλά, ελώ ην 34% 0-1
ώξεο θαζεκεξηλά.

 Δπηβιέπνπλ πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ηνπο όηαλ
ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν ζπγθξηηηθά κε ρώξεο
όπσο ε Γαλία θαη ε νπεδία όπνπ νη γνλείο είλαη
ιηγόηεξν ζπρλά παξόληεο

 38% ησλ καζεηώλ ζεξθάξνπλ ζην Γηαδίθηπν κόλνη
ηνπο, ρσξίο θακία παξνπζία ησλ γνλέσλ ηνπο. Σν
28% ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν
ζπρλά κε ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ ηνπο, ελώ
κόλν ην 7% πάληα κε ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ.

 πγθξηηηθά κε ην 2005/2006, νη Έιιελεο γνλείο
έρνπλ απμήζεη ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγίαο
θαη αζθάιεηαο

 35% ησλ καζεηώλ έρνπλ ηνλ Η/Τ ζην δσκάηηό
ηνπο.

Σνλ Ινύιην ηνπ 2009, ην EU Kids Online II (20092011) μεθίλεζε ηελ β’ θάζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνπ
έξγνπ, ζεσξώληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην λα
κειεηεζεί ε θύζε ηεο ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ από
ηα παηδηά θαη λα κεησζνύλ νη ‘θξίζεηο παληθνύ’
ζρεηηθά κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο. Έηζη ην
EU Kids Online II ζα δηεμάγεη κηα έξεπλα κε γνλείο
θαη ηα παηδηά (9-16 εηώλ) ζε θάζε κηα από ηηο 25
ζπκκεηέρνπζεο επξσπατθέο ρώξεο.

 9% ησλ καζεηώλ δίλνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
ζην Γηαδίθηπν.
 38% ησλ καζεηώλ έρνπλ αθνύζεη γηα
καγλεηνζθόπεζε μπινδαξκνύ.
 61% ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό
ηειέθσλν ελώ 50% έρεη δηθή ηνπ ζπζθεπή.

Πηγή: www.eukidsonline.net http://eukidsgreece.gr
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Θεκειηώδεο δηθαίσκα ε πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν

Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ελέθξηλε ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2009 ηε κεηαξξύζκηζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο
ηειεπηθνηλσλίεο ζηελ ΔΔ. Οη λένη θαλόλεο, πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζην εζληθό δίθαην ηεο θάζε ρώξαο κέρξη ηνλ
Μάην ηνπ 2011 αθνξνύλ κεηαμύ άιισλ ζηα δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ θαη ζηελ ειεπζεξία πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν.
ύκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία, πεξηνξηζκνί ηεο πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ελόο ρξήζηε «κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ
κόλν αλ είλαη θαηάιιεινη, αλαινγηθνί θαη απαξαίηεηνη εληόο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο». Σα κέηξα απηά
«κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κόλν κε ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηελ αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ αζσόηεηαο θαη ζην δηθαίσκα
ζηελ ηδησηηθή δσή» θαη λα είλαη ην απνηέιεζκα «κηαο δίθαηεο θαη ακεξόιεπηεο δηαδηθαζίαο» πνπ ζα «εγγπάηαη ην
δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε λα αθνπζηεί».
«Θέλαμε να διαζθαλίζοσμε όηι ηα δικαιώμαηα ηφν πολιηών ούηε θα καηαπαηηθούν ούηε θα αγνοηθούν...Ασηή
είναι η πρώηη θορά ποσ ένα νομοθεηικό κείμενο αναθέρεηαι ζηη τρήζη ηοσ Διαδικηύοσ φς θεμελιώδες δικαίφμα»
αλέθεξε ε εηζεγήηξηα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, Catherine Trautmann.
Οη επξσβνπιεπηέο ζπκθώλεζαλ επίζεο κε ην πκβνύιην ζρεηηθά κε ηε ζεζκνζέηεζε ελόο επξσπατθνύ
νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν ζα εθπξνζσπνύληαη νη 27 εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηνλ Φνξέα Δπξσπατθώλ
Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Φηλιαλδία είλαη ε πξώηε ρώξα πνπ αλαγάγεη ηελ επξπδσληθή πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν
ζε βαζηθό αλζξώπηλν δηθαίσκα. Από ηνλ Ινύιην 2010 ην θξάηνο ζα παξέρεη ζε όινπο ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν
ηαρύηεηαο 1 Mbps. ύκθσλα κε ην Νόκν, ππνινγίδεηαη όηη ε ηαρύηεηα ηεο ζύλδεζεο πνπ ζα παξέρεηαη ζηνπο
πνιίηεο κέρξη ην 2015 ζα είλαη 100 Mbps!



Η πκβνπιή ηνπ κήλα – Απελεξγνπνίεζε ηεο απνζήθεπζεο θσδηθώλ ζηνλ browser

ηαλ θάλεηε ζπλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν από ππνινγηζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε δεκόζην ρώξν ή ηνπο νπνίνπο
ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιια άηνκα εθηόο από εζάο, θαιό είλαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ απηόκαηε απνζήθεπζε
θσδηθώλ, ώζηε λα απνθύγεηε ηπρόλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο.
Αλ ρξεζηκνπνηείηε Internet Explorer:


Πεγαίλεηε ζην κελνύ Tools (Δξγαιεία).



Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Internet Options
(Δπηινγέο Ίληεξεη). ην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη
θάλεηε θιηθ ζηελ "ηακπέια" Content
(Πεξηερόκελν).



Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Settings (Ρπζκίζεηο) πνπ
βξίζθεηαη ζην ηκήκα Auto Complete (Απηόκαηε
πκπιήξσζε).



Απνεπηιέγεηε ηα πεδία Forms θαη Username and
Password on forms θαη παηάηε ΟΚ.

Αλ ρξεζηκνπνηείηε Firefox:


Πεγαίλεηε ζην κελνύ Tools (Δξγαιεία).



Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Options (Δπηινγέο). ην
παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη θάλεηε θιηθ ζηελ
"ηακπέια" Security (Αζθάιεηα).



Απνεπηιέγεηε ην πεδίν Remember Passwords
for sites θαη παηάηε ΟΚ.
Απενεργοποίηζη κφδικών ζηον Firefox
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Αθηέξσκα: Ραηζηζκόο θαη μελνθνβία ζην Δηαδίθηπν *

Σν Δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θαηαζέηνπλ ηελ άπνςε ηνπο
όπνηα θαη αλ είλαη απηή. Παξόια απηά ειινρεύεη παγθνζκίσο ην θαηλόκελν ηεο ινγνθξηζίαο. Η ινγνθξηζία
πνπ εθαξκόδεηαη μεθηλά από ηελ πιήξε απαγόξεπζε όισλ ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή
ηνπο θαη θηάλεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό επηιεγκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Άξα ινηπόλ ε ινγνθξηζία αθόκα θαη αλ
επηβάιιεηαη κε ηηο θαιύηεξεο πξνζέζεηο αλνίγεη ηνλ δξόκν ζε λέεο απόπεηξεο πεξηνξηζκνύ ηεο ειεύζεξεο
έθθξαζεο θαη θαηαιήγεη επηθίλδπλε.
Ση γίλεηαη όκσο όηαλ κέζσ ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο νδεγνύκαζηε ζε κελύκαηα ξαηζηζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ θαη γεκάηα από πξνθαηάιεςε? Θα ζαο αλαθέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα. Δάλ
ζην Τoutube αλαδεηήζεηε βίληεν κε ηνλ όξν «Μαθεδνλία» θαη αλ ξίμεηε κηα γξήγνξε καηηά ζηα ζρόιηα πνπ
αλαγξάθνληαη ηόηε ζα παξαηεξήζεηε πάξα πνιιά κελύκαηα ξαηζηζηηθνύ θαη πβξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
Οπζηαζηηθά θάησ αθξηβώο από έλα βίληεν πνπ δείρλεη γηα παξάδεηγκα απιώο ηνπία κηαο άιιεο ρώξαο κπνξεί λα
εμειίζζεηαη έλαο ιεθηηθόο πόιεκνο. ηαλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο ειεύζεξεο
έθθξαζεο ηη γίλεηαη; Σν όηη θάπνηνο κπνξεί λα γξάθεη πβξηζηηθά θαη ξαηζηζηηθά κελύκαηα ρσξίο λα
απνθαιύπηεηαη πιήξσο ε ηαπηόηεηα ηνπ, πόζν επηθίλδπλν κπνξεί λα γίλεη γηα ηε δεκνθξαηία ηνπ Γηαδηθηύνπ;
Σελ απμαλόκελε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ σο κέζνπ πξνπαγάλδαο από ξαηζηζηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο
νξγαλώζεηο επηζεκαίλεη έθζεζε ελόο εβξατθνύ νξγαληζκνύ γηα ηα αλζξσπηλά δηθαηώκαηα. ύκθσλα κε ηε
θεηηλή έθζεζε, 2004 ηζηνζειίδεο θαινύλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο θαη θπξίσο ηνπο λένπο ζε «ηεξνύο πνιέκνπο»
θαη ηνπο παξνηξύλνπλ λα γίλνπλ θακηθάδη απηνθηνλίαο, 200 απνζθνπνύλ ζηε ζπγθέληξσζε πόξσλ θαη ηε
πξνζέιθπζε λέσλ νπαδώλ, ελώ πνιιέο έρνπλ «παηρλίδηα» ζηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα «εμνληώζεη»
κεηαλάζηεο θαζώο θαη ζξεζθεπηηθέο θαη θπιεηηθέο κεηνλόηεηεο.
ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ βξίζθνπκε ρώξεο πνπ πξνζπαζνύλ εληνλόηεξα από ηηο ππόινηπεο λα ειέγμνπλ
ηελ πιεξνθνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Κίλα ε δίσμε ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο κεηξά πάλσ από
30.000 άηνκα πξνζσπηθό. Σα ζρόιηα ζε θόξνπκ, blog θαη κεγάια εηδεζενγξαθηθά site ηα νπνία αζθνύλ
πνιηηηθή θξηηηθή ζπλήζσο ζβήλνληαη κέζα ζε ιεπηά. Σνλ Μάξηην ηνπ 2007 ε Σνπξθία απέθιεηζε ηελ πξόζβαζε
ζηελ ηζηνζειίδα Youtube γηα δύν κέξεο ζύκθσλα κε δηθαζηηθή απόθαζε γηαηί αλαξηήζεθαλ θάπνηα
πξνζβιεηηθά πξνο ηνλ Κεκάι Αηαηνύξθ βίληεν.
Πνηνο είλαη όκσο ν ηξόπνο άκπλαο καο απέλαληη ζε απηό ην θαηλόκελν? ίγνπξα ε ινγνθξηζία ή ην θιείζηκν
απηό ησλ ζειίδσλ δελ είλαη ε ιύζε. Είλαη ζαλ λα θιείλεηο κηα νιόθιεξε βηβιηνζήθε επεηδή κέζα ζε
απηήλ ππάξρεη έλα «θαθό» βηβιίν. Η ζσζηή ελεκέξσζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη
ηδηαίηεξα όζν αλαθνξά ηα λεαξά άηνκα ζα βνεζήζεη ζηελ κείσζε απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, ζύκθσλα κε
ηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ, ζηόρνο ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο πξέπεη λα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ θαη
ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνηείλεηαη ην θιείζηκν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο ειεύζεξεο
έθθξαζεο κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ. Η δηθή καο άπνςε σο λένη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, είλαη όηη ζε θακία
πεξίπησζε δελ καο αξέζεη λα βιέπνπκε ηελ πξνζβνιή θαη ηνλ εμεπηειηζκό ζπγθεθξηκέλσλ εζληθνηήησλ ή
ζξεζθεηώλ κέζσ Γηαδηθηύνπ, είλαη όκσο θάηη πνπ όζν ην ζπλαληνύκε ζηα άιια ΜΜΔ ή αθόκα θαη ζηελ πόιε
πνπ δνύκε δελ ζα πάςεη λα ππάξρεη θαη ζην Γηαδίθηπν όηη εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ κεηαμύ ησλ
ρξεζηώλ.
* To κείμενο έτοσν γράυει η Μάδγα Τζούηη και ο Δημήηρης Χήηας, μέλη ηοσ πάνελ νέφν ηοσ Ελληνικού Κένηροσ
Αζθαλούς Διαδικηύοσ

Tip
Πνιιέο ηζηνζειίδεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα
ζην ρξήζηε λα επηζεκάλεη παξάλνκν ή
πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν, όπσο θαίλεηαη
ζηα δίπια παξαδείγκαηα (Facebook θαη
Youtube).
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Μηθξά λέα

Επεξγεηηθή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ε εθκάζεζε
αλαδήηεζεο ζην Δηαδίθηπν

Αλ ηππώλαηε ην
Ίληεξλεη...

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα απέδεημε όηη ε
εθκάζεζε αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη επεξγεηηθή
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ησλ ειηθησκέλσλ,
ιεηηνπξγώληαο νπζηαζηηθά σο κηα «άζθεζε».

...ζα ζαο έπαηξλε 57.000
ρξόληα αδηάθνπνπ
δηαβάζκαηνο 24 ώξεο ην
24σξν.

ην πείξακα ζπκκεηείραλ 24 εζεινληέο ειηθίαο 55 έσο
78 εηώλ. Οη κηζνί ήηαλ ήδε ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηύνπ ελώ νη άιινη κηζνί είραλ ειάρηζηε εκπεηξία.
Από ηηο κεηξήζεηο ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηόηεηάο
ηνπο ελώ πξαγκαηνπνηνύζαλ αλαδεηήζεηο ζην
Γηαδίθηπν θάλεθε πσο νη κε εμνηθεησκέλνη
παξνπζίαδαλ απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηα ηκήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιώζζα, ηελ αλάγλσζε θαη ηε
κλήκε απ’ όηη νη έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.

Καη …

Emoticon εηώλ 147 ;
Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη ην πξώην emoticon (νη
πνιύ γλσζηέο ζε όινπο «θάηζεο» πνπ ζρεκαηίδνληαη
από ζεκεία ζηίμεο) έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζε άξζξν
(πνπ αθνξνύζε νκηιία ηνπ Αβξαάκ Λίλθνιλ) ζε θύιιν
ησλ Times ηνπ 1862! Βέβαηα ππάξρεη θαη ν αληίινγνο
πνπ ππνζηεξίδεη όηη θαηά πάζα πηζαλόηεηα πξόθεηηαη
γηα ηππνγξαθηθό ιάζνο. Σν αθήλνπκε ζηελ θξίζε
ζαο...

Αλ ην δηαβάδαηε γηα δέθα
ιεπηά θάζε βξάδπ πξηλ
πέζεηε γηα ύπλν ζα ζαο
έπαηξλε 8.219.088
ρξόληα!!!

Μαγηθό Φίιηξν!
Σν Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Δπηθνηλσλία,
ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα ΜΜΔ ηνπ Σκήκαηνο
Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
δεκηνύξγεζε έλα εμαηξεηηθό ςεθηαθό καζεζηαθό
παηρλίδη πεξηπέηεηαο πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά κε
ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε.

Πηγή: New York Times
Ηκέξα Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
ηηο 28 Ιαλνπαξίνπ ζα ενξηαζηεί ε εκέξα πξνζηαζία
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 2010 (Data Protection Day).
ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζε παλεπξσπατθό επίπεδν έρεη αλαθνηλσζεί θαη
δηαγσληζκόο πνιπκέζσλ γηα λένπο ειηθίαο 15 – 19
εηώλ κε ηίηιν «Η ιδιφηικόηηηα είναι ανθρώπινο
δικαίφμα, προζηάηεσζέ ηη». Οη ελδηαθεξόκελνη ζα
πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα έξγα ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο θακπάληαο www.dpd.eun.org. Παξάιιεια, έρνπλ
δεκηνπξγεζεί θαη ηξία εμαηξεηηθά βίληεν ηα νπνία
κπνξείηε λα δείηε ΔΓΩ.

Σν παηρλίδη απηό δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ “ΔΠΙΝΟΗH – Δμεηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθώλ –
Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη Παξαγσγή
Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα Ήπηα Ννεηηθή
Καζπζηέξεζε” (http://www.media.uoa.gr/epinoisi)
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη
Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ),
θαηά ην δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2007 – Ννέκβξηνο 2008.
Δίλαη ειεύζεξα δηαζέζηκν ΔΓΩ.
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