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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
Σην πέκπην ηεύρνο ηνπ Saferinternet.gr γηα ην 2014 ζαο παξαζέηνπκε
ζεκαληηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθώλ καο δεδνκέλσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη εξσηήζεηο
απαληήζεθαλ από ηελ επηθεθαιήο ηεο δξάζεο ελεκέξσζεο
Saferinternet.gr, Γξ. Βεξόληθα Σακαξά, ζην πξσηνπνξηαθό webinar
ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κόκβνπ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ
«internet-safety.sch.gr», όπνπ ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξα από 100
ζρνιεία θαη 4.320 καζεηέο απ‟ όιε ηε ρώξα.
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ηεο ρώξαο
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10εηήο επεηεηαθόο ενξηαζκόο
ηνπ δηθηύνπ Insafe

5

Τν Παλεπξσπατθό Γίθηπν Insafe γηόξηαζε ηνλ Σεπηέκβξην πνπ καο
πέξαζε ηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ηαθηηθό θζηλνπσξηλό
ζπλέδξηό ηνπ, πνπ θέηνο έιαβε ρώξα ζην Βίιληνπο ηεο Ληζνπαλίαο.
Σήκεξα ζαο κεηαθέξνπκε ηηο εληππώζεηο καο από ην ζπλέδξην απηό,
θαη σο ην Διιεληθό Μέινο ηνπ Insafe επραξηζηνύκε όινπο εζάο πνπ
κε ηε δηθή ζαο πνιύηηκε ζπλεηζθνξά βνεζάηε θαζεκεξηλά ζην λα
πνιιαπιαζηάζνπκε ηα κελύκαηά καο πξνο θάζε γσληά ηεο ρώξαο καο
όια απηά ηα ρξόληα. Πξνρσξάκε ζηελ επόκελε δεθαεηία!
«Save the date!»: ε Ηκέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ 2015 ζα
ενξηαζζεί ηελ Τξίηε, 10 Φεβξνπαξίνπ 2015, ζε πεξηζζόηεξεο από 100
ρώξεο παγθνζκίσο! Τν Saferinternet.gr ζα γηνξηάζεη γηα άιιε κηα
ρξνληά ηελ εκέξα απηή κε κεγάιε ιακπξόηεηα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο
γηα ηηο θεηηλέο καο δξάζεηο ζα δίλνληαη κέζα από ηνλ ηζηνρώξν καο.
Σαο επρόκαζηε θαιό θζηλόπσξν!
Μπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
αθνινπζείηε ζην Twitter.

ή λα καο

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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Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο καζεηώλ από 110 ζρνιεία ηεο ρώξαο
1. Τη θίλδπλνη ειινρεύνπλ από ηελ έθζεζε ελόο εθήβνπ (13 εηώλ) ζηα Κνηλσληθά Δίθηπα (π.ρ.
Facebook) από αγλώζηνπο θαη κπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε ην ινγαξηαζκό καο;
Τα θνηλσληθά δίθηπα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα „εηθνληθή‟ θνηλσληθή ζπλάζξνηζε, όπσο π.ρ. είλαη
έλα πάξηη, ή αθόκα θαη κηα ζπλάζξνηζε ζε κηα κεγάιε, αλνηρηή πιαηεία. Σηηο ζπλαζξνίζεηο απηέο κπνξεί
λα „αθνύλ‟ απηά πνπ ιέκε νη θίινη καο ή ε νηθνγέλεηά καο πνπ θάζεηαη καδί καο, αιιά θαη άλζξσπνη πνπ
δε γλσξίδνπκε, ή πνπ δε ζα ζέιακε λα αθνύλ ηη ιέκε, όπσο π.ρ. θάπνηνο δάζθαιόο καο. Γη‟ απηό, ζηα
Κνηλσληθά Γίθηπα δελ πξέπεη λα δεκνζηεύνπκε πεξηζζόηεξα, από ό,ηη ζα ιέγακε ζε κηα αλνηρηή πιαηεία.
Δηδάιισο, ηα δεδνκέλα πνπ δίλνπκε „εθεί έμσ‟, εηδηθά εάλ είλαη πξνζσπηθά, κπνξεί λα γίλνπλ πξντόλ
εθκεηάιιεπζεο. Με άιια ιόγηα, εκείο εθζέηνπκε κόλνη καο ηνπο εαπηνύο καο ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνπκε.
Η δηαγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζην Facebook είλαη πνιύ απιή: α) θιίθαξε ην ζύκβνιν κε ην γξαλάδη επάλσ
δεμηά, β) επίιεμε “Βνήζεηα”, γ) πιεθηξνιόγεζε: “Πώο κπνξώ λα δηαγξάθσ νξηζηηθά ην ινγαξηαζκό κνπ;”
θαη αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα λα ππνβάιιεηο ην αίηεκα. Ο ινγαξηαζκόο ζνπ ζην Facebook
ζα απελεξγνπνηεζεί γηα 14 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαγξαθεί κόληκα, εάλ δελ θάλεηο ρξήζε ηνπ εληόο
ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ.
2. Αλ έρνπκε πξνθίι ζην Facebook θαη επηιέμνπκε θάπνηα ζηηγκή λα ην δηαγξάςνπκε,
δηαγξάθεηαη ή όλησο παξακέλεη;
Γε δηαγξάθεηαη κόληκα, παξακέλεη ζηνπο servers ηνπ Facebook αλελεξγό. Γηαγξάθεηαη κελ κόληκα γηα
εκάο, δειαδή νπδείο κπνξεί πηα λα δεη ην πξνθίι καο, αιιά όια καο ηα δεδνκέλα παξακέλνπλ ζην
Facebook. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη, αθόκα θαη αλ δηαγξαθεί ην πξνθίι καο, κπνξνύλ
θσηνγξαθίεο καο πνπ είρακε δεκνζηεύζεη ζην πξνθίι απηό λα είλαη αθόκα αληρλεύζηκεο ζε δηαδηθηπαθέο
αλαδεηήζεηο! Γη‟ απηό ζθεθηόκαζηε πνιύ, πξηλ αλαξηήζνπκε νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία καο!
3. Εάλ θάπνηνο αλεβάζεη θσηνγξαθία κνπ ζην Facebook, ρσξίο ηε ζέιεζή κνπ, πώο κπνξώ λα
ηνλ ππνρξεώζσ λα ηελ αθαηξέζεη;
Η δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο ζνπ ρσξίο ηε ζέιεζή ζνπ απαγνξεύεηαη ξεηά. Οπόηε, ζα πξόηεηλα θαη‟ αξράο
λα ελεκεξώζεηο απηόλ πνπ αλέβαζε ηε θσηνγξαθία ζνπ όηη δε κπνξεί λα ην θάλεη απηό αλ δελ ζπλαηλείο,
βάζεη ηεο λνκνζεζίαο. Αλ επηκέλεη λα κελ ηελ θαηεβάζεη, ηόηε είλαη θαιό λα αλαθέξεηο ζην Facebook ηε
θσηνγξαθία απηή από ην θνπκπί “αλαθνξά” πνπ ζα βξεηο θάησ από ηε θσηνγξαθία, αλαθέξνληαο όηη
απηή ε θσηνγξαθία απνηειεί δηθή ζνπ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.
4. Όηαλ δεκνζηεύνπκε θάηη ζην Facebook θαη ην ξπζκίδνπκε κόλν γηα θίινπο, είλαη ζίγνπξν
όηη ην βιέπνπλ κόλν θίινη;
Όηαλ είζαη ζε κηα δεκόζηα πιαηεία θαη ιεο θάηη ζηνπο θίινπο ζνπ, είζαη 100% ζίγνπξνο όηη ην αθνύλ κόλν
απηνί; Πνηέ δελ κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη ζην Γηαδίθηπν πνηνο κπνξεί λα „αθνύεη‟ θαη λα „βιέπεη‟ απηά
πνπ δεκνζηεύνπκε. Σίγνπξα, νη ξπζκίζεηο αζθαιείαο καο πξνζηαηεύνπλ πεξηζζόηεξα από ηελ παληειώο
αλνηρηή πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο καο.
5. Υπάξρνπλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία νη παηδεξαζηέο λα παξαθνινπζνύλ ηηο θηλήζεηο καο θαη,
αλ λαη, πώο κπνξνύκε λα ην απνθύγνπκε;
Σηα chat rooms, όπνπ κπνξνύλ λα βξίζθνληαη θαη λα ζπλνκηινύλ πνιινί άλζξσπνη καδί, ζαθώο θαη είλαη
δπλαηόλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλνκηιίεο καο θαη ηέηνηνπ είδνπο άλζξσπνη, θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα
καο πξνζεγγίζνπλ. Σπλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα κε κηιάκε πνηέ γηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα ζε
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δηαδηθηπαθέο ζπλνκηιίεο θαη γεληθώο ζε ηζηνρώξνπο, αθόκα θαη αλ κηιάκε κε θίινπο καο, γηαηί δελ
γλσξίδνπκε πνηνο άιινο κπνξεί λα αθνύεη. Δπίζεο, νπδέπνηε απνδερόκαζηε από δηαδηθηπαθνύο θίινπο
(δειαδή από άηνκα πνπ γλσξίδνπκε κόλν κέζα από ην Γηαδίθηπν) αίηεκα γηα „ηδησηηθή ζπλνκηιία‟ κέζα ζε
έλα chat room. Δάλ θάπνηνο καο δεηήζεη θάηη ηέηνην, ελεκεξώλνπκε άκεζα ηνπο γνλείο ή ηνπο δαζθάινπο
καο. Σε γεληθέο γξακκέο: ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηάο καο -αιιά θαη ησλ θίισλ καο / ηεο νηθνγέλεηάο
καο- απνηειεί ην Α θαη ην Ω γηα λα εμαζθαιίζνπκε κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν.
6. Αλ θάπνηνο άγλσζηνο δεκηνπξγήζεη δηθό καο πξνθίι ζην
θσηνγξαθίεο αιιά θαη ηα ζηνηρεία καο, πώο ζα ην αθαηξέζνπκε;

Facebook κε δηθέο καο

Απηό ιέγεηαη “θινπή ηαπηόηεηαο” θαη είλαη παξάλνκν. Αλ έρεηο αξθεηέο απνδείμεηο γη‟ απηό, κπνξείο λα
επηθνηλσλήζεηο ζην report@safeline.gr θαη λα δεηήζεηο λα θαηεβεί ην πξνθίι. Η Αλνηρηή Γξακκή
Safeline.gr ζα επηθνηλσλήζεη κε ην Facebook δίδνληαο ηηο απνδείμεηο ζνπ γηα λα ειεγρζεί ην ελ ιόγσ
πξνθίι θαη λα αθαηξεζεί.
7. Θεσξείηε όηη ε ίδξπζε ηνπ Facebook θάλεη θαιό ή θαθό ζηελ θνηλσλία καο;
Αληεξώηεζε: ζεσξείο όηη ε ζπλάζξνηζε ζε κηα πιαηεία ηεο πόιεο καο, θάλεη θαιό ή θαθό ζηελ θνηλσλία
καο; Σπλεπώο ε απάληεζε ζηελ εξώηεζή ζνπ είλαη ε εμήο: εμαξηάηαη από ην πώο εκείο νη ίδηνη
ρξεζηκνπνηνύκε ην Facebook γηα ηελ θνηλσληθή καο δηθηύσζε. Υπάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη πνπ κέζα
από ην Facebook βξήθαλ παιηνύο θίινπο / ζπκκαζεηέο. Γελ ζεκαίλεη, όκσο απηό, όηη μεθίλεζαλ κέζα από
ηνλ ηζηνρώξν απηό λα „αλνίγνπλ‟ θπξηνιεθηηθά ηελ πόξηα ηνπο ζπηηηνύ ηνπο ζε αγλώζηνπο. Η ηάζε εηδηθά
ησλ εθήβσλ λα έρνπλ εθαηνληάδεο θίινπο, δειαδή γλσζηνύο-αγλώζηνπο, γηα λα δείρλνπλ όηη είλαη
δεκνθηιείο, κόλν έμππλε θίλεζε δελ είλαη ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ Facebook. Όια μεθηλνύλ από ηελ θξηηηθή
καο ζθέςε, θαη πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηη, ηόζν ζηνλ πξαγκαηηθό όζν θαη ζηνλ εηθνληθό θόζκν.
8. Πώο κπνξνύκε λα μέξνπκε αλ απηόο κε ηνλ νπνίν κηιάκε είλαη γλσζηόο ή άγλσζηνο;
Αλ ηνλ γλσξίδεηο θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηόηε μέξεηο όηη είλαη γλσζηόο. Δηδάιισο, νπδέπνηε κπνξείο
λα γλσξίδεηο εάλ απηόο κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιείο είλαη όλησο απηόο πνπ ηζρπξίδεηαη όηη είλαη. Αθόκα θαη αλ
ηνλ δεηο κε web camera, κπνξεί θάπνηνο άιινο λα δείρλεη ην πξόζσπό ηνπ θαη όρη απηόο κε ηνλ νπνίν
ζπλνκηιείο. Γη‟ απηό θαη δελ αλνίγνπκε πνηέ ηελ web camera καο πξνο αγλώζηνπο.
9. Τα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Απηό είλαη
πξόβιεκα; Αλ λαη, πώο δξα ζηελ θνηλσλία;
Απηό εμαξηάηαη από εκάο ηνπο ίδηνπο. Δάλ απνθαζίδνπκε εκείο λα θαζόκαζηε όιε κέξα κπξνζηά από κηα
νζόλε, ή λα ζηέιλνπκε κνλίκσο „posts‟ κέζσ ηνπ θηλεηνύ καο ηειεθώλνπ αγλνώληαο ηε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία, ηνπο θίινπο καο, ηελ νηθνγέλεηά καο, δελ θηαίεη ε ηερλνινγία, αιιά εκείο νη ίδηνη. Σπλεπώο,
ε νξζή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην ζεκαληηθό. Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα θνηλσληθά δίθηπα, δε
ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε, εάλ δελ καο ελδηαθέξνπλ. Η ηερλνινγία θαιπάδεη θαη είλαη
„εδώ‟ γηα λα καο βνεζήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Δίλαη ζην ρέξη καο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπλεηά.
10. Όιε απηή ηελ ώξα καο έρεηε κηιήζεη γηα ηα αξλεηηθά ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Υπάξρνπλ
ζεηηθά, αλ λαη πνηα;
Γελ λνκίδσ όηη κίιεζα γηα αξλεηηθά, αιιά γηα πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ από ηε κε νξζή
ρξήζε. Όηαλ, π.ρ. έλα παηδί 10 εηώλ δεκηνπξγεί ινγαξηαζκό ζην Facebook, ελώ ν ίδηνο ν ηζηνρώξνο ξεηά
αλαθέξεη όηη είλαη γηα εθήβνπο άλσ ησλ 13 εηώλ, απηόκαηα ην παηδί απηό εθηίζεηαη ζε πηζαλνύο
θηλδύλνπο, θαζώο είπε ςέκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπ, ίζσο θαη γηα ην αιεζηλό όλνκά ηνπ. Σπλεπώο, πξέπεη λα
κάζνπκε λα ζεβόκαζηε θαη ηηο ππνρξεώζεηο καο απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, θαη όρη λα δεηάκε κόλν
δηθαηώκαηα, εάλ ζέινπκε λα ηε ρξεζηκνπνηνύκε κε αζθάιεηα.
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11. Πώο ρξεζηκνπνηεί ην Facebook ηα likes;
Μέζσ ησλ „likes‟ ην Facebook κπνξεί λα ζπλζέζεη έλα θαηαλαισηηθό καο πξνθίι. Δάλ π.ρ. καο αξέζνπλ ηα
βηβιία, κπνξεί λα μεθηλήζεη λα καο ζηέιλεη ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε γηα βηβιία. Τν ίδην κπνξεί λα θάλεη θαη
πξνο ηνπο θίινπο καο, ελεκεξώλνληάο ηνπο όηη εκείο „αγαπάκε‟ ηα βηβιία, νπόηε ίζσο λα ηα αγαπάλε θη
απηνί. Γεληθώο, πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί κε ηα „likes‟ γηαηί απηόκαηα καξηπξνύλ ηηο
πξνηηκήζεηο καο, ηα ρόκπη καο, ζπλεπώο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκό καο. Καη θάπνηεο θνξέο,
απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κε ζέινπκε λα ηηο δνπλ όινη νη θίινη καο… π.ρ. εάλ θάλνπκε „like‟ ζε
αιθνόι (έρσ ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο ελεκεξώζεηο ζην δηθό κνπ πξνθίι από εθήβνπο!) ζα ζέιακε λα ην δνπλ
απηό όινη καο νη „θίινη‟, πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη δαζθάινπο καο ή αθόκα ηελ νηθνγέλεηά καο;
12. Όηαλ κπινθάξεηο θάπνηνλ ζηα πόζα κπινθαξίζκαηα ηνπ δηαγξάθεηαη ην Facebook;
Δμαξηάηαη από ηνλ έιεγρν ηνπ Facebook. Υπάξρνπλ κπινθαξίζκαηα πνπ γίλνληαη απιά γηα „πιάθα‟, νπόηε
ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο όζα θαη λα γίλνπλ δελ ζα δηαγξάςεη ην Facebook, αληηζέησο ζα ιάβεη άιια κέηξα.
Δάλ όκσο πξόθεηηαη π.ρ γηα πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ην Facebook ζα ζέζεη πξνηεξαηόηεηα ζηνλ έιεγρν ηεο
αλαθνξάο.
13. Σε πεξίπησζε πνπ γλσξίδσ θάπνηνλ θαιά π.ρ. μάδεξθνο θίινπ, αιιά δελ έρεη ηύρεη λα ηνλ
ζπλαληήζσ από θνληά είλαη επηθίλδπλν λα ζπλνκηιώ καδί ηνπ;
Αληεξώηεζε: νη θίινη ησλ αδειθώλ ζνπ είλαη όινη θαη δηθνί ζνπ θίινη; Θεσξώ όηη „όρη‟ ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο. Σπλεπώο, πώο κπνξείο λα γλσξίδεηο θαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 100% ηνλ μάδειθό απηό,
αλ δελ ηνλ έρεηο πνηέ ζπλαληήζεη από θνληά; Σηε ζέζε ζνπ, ζα ζπλνκηινύζα καδί ηνπ, αιιά όπσο ζα
ζπλνκηινύζα θαη κε θάπνηνλ πνπ κόιηο γλώξηζα π.ρ. ζην κεηξό… δειαδή γηα πξάγκαηα πνπ δελ έρσ
πξόβιεκα λα κάζεη ν ίδηνο ή λα αθνύζνπλ θαη όινη νη άιινη πνπ είλαη θνληά κνπ.
14. Όζνη έθιεηζαλ ην ινγαξηαζκό ηνπο ζην Facebook, γηα πνην ιόγν ην έθιεηζαλ;
Τν Facebook δελ είλαη παλάθεηα. Γλσξίδσ πνιινύο εθήβνπο πνπ δελ είραλ θαη δε ζέινπλ λα έρνπλ
Facebook, θαη αο έρνπλ όινη νη θίινη ηνπο. Γελ ηνπο αξέζεη, απιά! Δπεηδή ππάξρνπλ όια απηά ηα
εξγαιεία, απηό δε ζεκαίλεη όηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε.
15. Μπνξώ λα ζβήζσ ην ινγαξηαζκό κνπ ζην Facebook θαη αλ λαη πώο;
Κάλεηο ηα εμήο βήκαηα: α) θιίθαξε ην ζύκβνιν κε ην γξαλάδη επάλσ δεμηά, β) επίιεμε «Βνήζεηα», γ)
πιεθηξνιόγεζε: «Πώο κπνξώ λα δηαγξάθσ νξηζηηθά ην ινγαξηαζκό κνπ;» θαη αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο
πνπ δίλνληαη γηα λα ππνβάιιεηο ην αίηεκα. Ο ινγαξηαζκόο ζνπ ζην Facebook ζα απελεξγνπνηεζεί γηα 14
εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαγξαθεί κόληκα, εάλ δελ θάλεηο ρξήζε ηνπ εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ.
16. Αλ θάλνπκε share κηα θσηνγξαθία θάπνηνπ πνπ έρεη ζνβαξό πξόβιεκα, παίξλεη ηα ρξήκαηα
πνπ ιέεη ε ζειίδα;
Οπδείο κπνξεί λα δεκνζηεύεη θσηνγξαθία θάπνηνπ άιινπ, εάλ δελ έρεη ιάβεη από πξηλ ηε ζπλαίλεζή ηνπ.
17. Είλαη πξαγκαηηθέο νη εθαξκνγέο πνπ δήζελ καο πιεξνθνξνύλ γηα ην πνηνη από ηνπο θίινπο
καο επηζθέπηνληαη ην πξνθίι καο ζην Facebook ή κήπσο πξόθεηηαη γηα εθαξκνγέο πνπ
εμππεξεηνύλ άιινπο ζθνπνύο;
Γε γλσξίδσ απηέο ηηο εθαξκνγέο. Σε θάζε πεξίπησζε, είλαη θαιό λα αληηκεησπίδνπκε κε θξηηηθή ζθέςε
νπνηαδήπνηε εθαξκνγή.
18. Η ηαηλία «Sexting in Northumberland» θαη «Cyber bullying» είλαη θαηάιιειεο γηα
ελεκέξσζε επάλσ ζην ζέκα;
Γελ ηηο γλσξίδσ. Αληηπξνηείλσ, όκσο λα ελεκεξσζείο από ηνλ ηζηνρώξν καο „www.saferinternet.gr‟ όπνπ
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έρνπκε πιεζώξα πιεξνθνξίαο θαη πνιιά webinars, από όπνπ κπνξείο λα ελεκεξσζείο κε ζνβαξή,
πηζηνπνηεκέλε πιεξνθνξία.
19. Γηαηί ην Skype ζεσξείηαη πην αζθαιέο;
Καλέλα εξγαιείν δελ είλαη 100% αζθαιέο, γη‟ απηό θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε πάληα κε ζύλεζε. Τν Skype
ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή πεξηζζόηεξν από επαγγεικαηίεο, θαη γη‟ απηό δελ αληηκεησπίδεη
αληίζηνηρεο εκβέιεηαο θξνύζκαηα αζθάιεηαο, όπσο άιια δίθηπα. Σεκαληηθό: ην Skype αλαθέξεη ξεηά
ζηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ όηη αθνξά ζε ελήιηθεο.
20. Πόζν επηθίλδπλα είλαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο;
Απηά ηα εξγαιεία απνηεινύλ κέξνο ηνπ δεκηνπξγηθνύ δηαδηθηύνπ, ηνπ θαινύ δηαδηθηύνπ. Σπλεπώο, γηαηί
λα είλαη επηθίλδπλα;



10εηήο επεηεηαθόο ενξηαζκόο ηνπ δηθηύνπ Insafe
Σην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνύ θζηλνπσξηλνύ ζπλεδξίνπ ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δλεκέξσζεο &
Δπαγξύπλεζεο Insafe ζηελ πόιε Βίιληνπο ηεο Ληζνπαλίαο ζηηο 16-18 Σεπηεκβξίνπ, ενξηάζηεθαλ ηα 10
ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 31 ρσξώλ-κειώλ ηνπ. Σηε δηήκεξε εθδήισζε
παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά επηηεύγκαηα θαη δηαδξνκέο ηνπ Insafe σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο νξζήο θαη
αζθαινύο πινήγεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ζε όιε ηελ Δπξώπε.
Σπγθεθξηκέλα, ζπδεηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο θαη αλαδπόκελεο ηάζεηο ζην Γηαδίθηπν θαζώο θαη νη
ηξόπνη πνπ ην Insafe θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζην κείδνλ ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, θαη
ηαπηόρξνλα ζηελ αλάδεημε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζε έλαλ ηόπν κάζεζεο, δεκηνπξγίαο θαη πνηνηηθνύ
πεξηερνκέλνπ.
Παξάιιεια, ην Γίθηπν νξγάλσζε δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε
ηνπ θαιύηεξνπ ελεκεξσηηθνύ / εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηεο
δεθαεηίαο αλάκεζα ζηηο ρώξεο-κέιε ηνπ θαη νη νπνίεο
δηαγσλίζηεθαλ επηιέγνληαο ε θάζε κία ην πιηθό πνπ ζεσξνύζε
αληηπξνζσπεπηηθόηεξν. Τν „Saferinternet.gr‟ θέξδηζε ηελ ηξίηε
ζέζε κε ηε βξαβεπκέλε ηαηλία ηεο «Τν Παληνπσιείνλ». H
ηαηλία
είλαη
δηαζέζηκε
ζηε
δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε
http://vimeo.com/65148460).
Η ζπληνλίζηξηα ηνπ Insafe, θπξία Janice Richardson, ηόληζε πσο: «Οι εκπαιδεςηικέρ ζςνανηήζειρ ηος
Δικηύος πποζθέποςν μια ππαγμαηική εςκαιπία να κοιηάξοςμε απο κοινού ηιρ πποκλήζειρ ηος μέλλονηορ
και να ζςζηηήζοςμε ζηπαηηγικέρ και ηεσνογνωζία πος ηα 31 εθνικά κένηπα μποπούν ζηην ζςνέσεια να
μεηαθέποςν ζηιρ σώπερ ηοςρ με επιηςσία».
Τν Γίθηπν Insafe πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην δήιν θαη ην ίδην πάζνο ην έξγν ηνπ ζηελ Δπξώπε,
έρνληαο ζην πιεπξό ηνπ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνιιαπιαζηαζηέο ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, κε
εηήζην απνθνξύθσκα ηελ «Ηκέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ». Έσο ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2015, ινηπόλ, γηα ηνλ
επόκελν ενξηαζκό!
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