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Ας «μιλήσουν» οι εικόνες …



















Η καθημερινότητα μας έχει αλλάξει!!!

Θα αφορίσουμε την τεχνολογία;
Θα προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει;

Μήπως πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια;



Τα προβλήματα αυτά είναι καινούργια;
Τα προβλήματα που προβάλλονται σε σχέση με το Διαδίκτυο δεν εμφανίστηκαν τώρα,
αλλά προϋπήρχαν του μέσου και αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος που το πρόβλημα
μπορεί να μας «χτυπήσει την πόρτα».





Στο Διαδίκτυο είμαστε αόρατοι;



Υπάρχει διαγραφή στο Διαδίκτυο;



Αν βάλω ένα καλό firewall είμαι ασφαλής;

Ασφαλής υπολογιστής είναι μόνο ο κλειστός, εκτός ρεύματος υπολογιστής



Οι κάμερες ανοίγουν;



Ψηφιακό αποτύπωμα

Τα ψηφιακά αποτυπώματα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά και διαμορφώνουν τον
τρόπο που οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν στο παρόν και στο μέλλον.

Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι το σημάδι που αφήνεις κάθε φορά που 
χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο. 

Παρόλο που σας ακούγεται υπερβολικό, υπάρχουν σήμερα στην 
Ελλάδα εκατοντάδες καταγγελίες από ανθρώπους που δεν 

προσλήφθηκαν σε μια δουλειά διότι είχαν ένα αρνητικό ψηφιακό 
αποτύπωμα!!!



Γνωρίζετε τις παρακάτω έννοιες;

• Grooming
• Sexting
• Cyber bulling
• Addiction
• Social networks
• Web and information
• Phishing και scams
• Netiquette
• Internet of things – Internet of Toys
• Video games

Ας ξεκινήσουμε….



Grooming



Grooming 
• Τι είναι;

Το διαδικτυακό grooming συμβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επαφή μέσω του
διαδικτύου με ένα παιδί ή έφηβο προκειμένου να το συναντήσει από κοντά και να το
εκμεταλλευτεί με πολύ άσχημο τρόπο. Πρόκειται για ένα έγκλημα που τιμωρείται
αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

• Που συνήθως γίνεται;
Μπορεί να συμβεί σε όλους τους ιστοχώρους που είναι πολύ δημοφιλείς στους εφήβους
και στα παιδιά όπως στα διαδικτυακά παιχνίδια, στα κοινωνικά δίκτυα κλπ.

• Τι εκμεταλεύονται οι groomers;
• Έμφυτη τάση των νέων για επικοινωνία
• Χαλαρές οικογενειακές σχέσεις
• Παιδιά που είναι κλεισμένα στον εαυτό τους
• Πολυάσχολοι γονείς – λείπουν πολλές ώρες (το κρίσιμο διάστημα είναι 15:00-17:00)



Grooming 
• Ποια η συμπεριφορά ενός groomer;

Συνήθως οι διαδικτυακοί groomers προσποιούνται ότι είναι συνομήλικοι με τα παιδιά
βάζοντας ψεύτικη φωτογραφία προφίλ και δηλώνοντας ψευδή ηλικία. Διαθέτουν
δεξιότητες στο να χειρίζονται ψυχολογικά και συναισθηματικά τους εφήβους (π.χ.
γνωρίζουν την εφηβική γλώσσα και τον εφηβικό τρόπο σκέψης) και για αυτό μπορεί να
χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές προκειμένου να αποκτήσουν αρχικά την εμπιστοσύνη
του εφήβου.

https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9D
Q#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=cZAiW61p9DQ#action=share


Grooming – Μια αληθινή ιστορία

https://www.youtube.com/watch?v=-nqGLzRHPWI
Kayleigh's Love Story

Η Kayleigh Haywood άρχισε να μιλά με τον Luke Harlow, τον οποίο δεν είχε συναντήσει ποτέ,
στις 31 Οκτωβρίου 2015. H Kayleigh νόμιζε ότι συνομιλούσε με την «αδερφή» ψυχή της ωστόσο
η πραγματικότητα ήταν άλλη... Στην πραγματικότητα ο Luke την προσέγγιζε με σκοτεινούς
σκοπούς, όπως είχε κάνει και με άλλα δύο νεαρά κορίτσια την ίδια εποχή.

Η Kayleigh τελικά συμφώνησε να περάσει το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου στο σπίτι του. Αφού
βιάστηκε από τον Luke και στη συνέχεια από ένα φίλο του, τον Stephen Beadman, οδηγήθηκε
2.5 km πιο μακριά, σε μια ερημική τοποθεσία όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

https://www.youtube.com/watch?v=-nqGLzRHPWI


Sexting



Τι είναι το Sexting;

Το sexting είναι η ανταλλαγή προκλητικών μηνυμάτων ή γυμνών φωτογραφιών µέσω
διαδικτύου ή µέσω κινητών τηλεφώνων, οι οποίες λανθασμένα νομίζουμε ότι θα
μείνουν για πάντα ιδιωτικές.

Πολλοί νομίζουν ότι μια τέτοια πρακτική είναι φυσιολογική στο πλαίσιο μιας 
σχέσης. Αν χωρίσουν όμως µε το αγόρι ή το κορίτσι, τι θα γίνουν οι φωτογραφίες 

που έχουν σταλεί;

Τα μηνύματα αυτά μπορεί να σταλούν σε ένα µόνο άτομο ή σε πλήθος ατόμων ενώ οι
πιο κοινοί διαδικτυακοί τόποι όπου μπορεί να λάβουν χώρα τέτοια φαινόμενα είναι τα
κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Instagram, Skype κ.α.).



Sexting – Γιατί μπορεί να συμβεί;

• Όταν κάποιος οικειοθελώς θέλει να στείλει τις φωτογραφίες αυτές, συνήθως
στο αγόρι ή το κορίτσι του.

• Όταν κάποιος πιέζεται από τους συνομηλίκους του, το αγόρι του ή το κορίτσι
του. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η διανομή γυμνών ή ημίγυμνων
φωτογραφιών γίνεται «της μόδας».

• Όταν κάποιος έχει τέτοιες φωτογραφίες στο κινητό του τηλέφωνο και
τελικά το κινητό κλαπεί, ενδέχεται οι φωτογραφίες αυτές να διανεμηθούν
σε πλήθος ατόμων.

• Όταν κάποιος επιλέγει να στείλει τέτοιο μήνυμα ή φωτογραφία για να
νιώσει αρεστός ή γιατί θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο θα ενισχύσει την
αυτοπεποίθησή του ή ακόμη απλά για να σπάσει πλάκα!!!

Η ελληνική νομοθεσία έχει πλέον εκσυγχρονιστεί και τιμωρεί ακόμη 
και αυτόν που έχει στην κατοχή του τέτοιου είδους υλικό ακόμα και 

αν δεν είναι αυτός ο παραγωγός τους!!!



Sexting – Εάν έχω ήδη στείλει τέτοιες φωτογραφίες;

Ακόμα και εάν νιώθεις ότι είναι εφιάλτης να μάθουν οι
γονείς σου κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να ζητήσεις τη
βοήθειά τους ή να απευθυνθείς σε κάποιον ενήλικα που
εμπιστεύεσαι.

ΜΙΛΑΩ



Cyber bulling



Cyber bulling – Τι είναι;
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber bulling) συμβαίνει όταν ένα παιδί ή ένας
έφηβος δέχεται από κάποιον ή κάποιους, ανώνυμα ή επώνυμα, απειλές ή
παρενοχλείται, ταπεινώνεται, εξευτελίζεται συνήθως µε επαναλαμβανόμενο
τρόπο, µέσω του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια, εφαρμογές κ.λπ.) ή
των κινητών τηλεφώνων.

Bulling ≠ Καζούρα



Cyber bulling - Πως ακριβώς μπορεί να εκφραστεί;

Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ποικίλες και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• την αποστολή μηνυμάτων µε βλαβερό και απειλητικό περιεχόμενο, 

• την αποστολή ή δημοσίευση  ευαίσθητων πληροφοριών όπως σεξουαλικές 
προτιμήσεις, 

• τη δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών σε blogs και κοινωνικά δίκτυα, 

• τη δημιουργία ψεύτικου προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα µε σκοπό τη γελοιοποίηση 
κάποιου παιδιού, 

• τη δημιουργία κάποιας ομάδας στο διαδίκτυο µε σκοπό τον εξευτελισμό του 
παιδιού, κ.α.

Οι μορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού μπορεί να είναι πραγματικά πολλές καθώς
μέσα από κάθε νέο κοινωνικό δίκτυο ή κάθε νέα εφαρμογή ή κάθε νέο παιχνίδι
μπορεί να προκύψει κάποια μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού.



Cyber bulling – Είναι πράγματι αστείο;

Δυστυχώς ο διαδικτυακός εκφοβισμός δεν είναι αστείο αλλά μια πολύ επικίνδυνη
πράξη µε μακροχρόνιες και τραυματικές συνέπειες για το παιδί που το βιώνει!

Ανάμεσα στις συνέπειες αυτές περιλαμβάνονται:
κατάθλιψη, αυτοκαταστροφική ή αυτοκτονική συμπεριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση,
κακή επίδοση στο σχολείο, κοινωνική απομόνωση, αποχή από το σχολείο και τις
παρέες συνομηλίκων τους, κ.α.



Cyber bulling – Τι κάνω αν μου συμβεί;

• Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα.

• Μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα.

• Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνομιλίες. Αυτό θα µας
είναι χρήσιμο εάν χρειαστεί να καταγγείλουμε το περιστατικό.

• Αναφέρουμε το πρόβλημα µας στους γονείς µας ή σε άλλους ενήλικες
που εμπιστευόμαστε.

Μιλάμε!!!



Addiction (Εθισμός στο Διαδίκτυο)



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Τι είναι;

Ο «εθισμός» στο διαδίκτυο είναι ένας όρος που προκαλεί προβληματισμούς στην
επιστημονική κοινότητα και δεν έχει απόλυτα καθοριστεί. Προσπαθώντας να βρούμε μια
κοινή συνισταμένη των πολλών ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς θα
συμφωνούσαμε στο εξής:

«Έχουν παρατηρηθεί αρκετές περιπτώσεις παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που δαπανούν 
πάρα πολλές ώρες στο διαδίκτυο σε σημείο που αυτό παρεμβαίνει στην προσωπική τους 
ζωή.» 



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Είμαι εθισμένος;

Εάν απαντήσεις θετικά στις περισσότερες από τις παρακάτω ερωτήσεις τότε µάλλον
δαπανάς υπερβολικά πολλές ώρες στο διαδίκτυο:

• Θέλεις να περνάς συνεχώς όλο και περισσότερο χρόνο στο
διαδίκτυο;

• Έχεις παραμελήσει την οικογένεια ή/και τους φίλους σου
επειδή θέλεις να δαπανάς συνεχώς όλο και περισσότερο
χρόνο στο διαδίκτυο;

• Έχεις παραμελήσει τις δραστηριότητές σου (π.χ. χόμπι) για
χάρη του διαδικτύου;

• Έχεις αλλάξει τις συνήθειες διατροφής και ύπνου λόγω της
ενασχόλησης µε το διαδίκτυο;

• Έχει μειωθεί η επίδοσή σου στο σχολείο εξαιτίας των ωρών
που δαπανάς στο διαδίκτυο;



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Είμαι εθισμένος;

• Τσακώνεσαι συχνά µε τους γονείς σου εξαιτίας των πολλών ωρών που ασχολείσαι µε το
διαδίκτυο;

• Νιώθεις κενό, ανησυχία, άσχημη διάθεση ή και επιθετικότητα όταν δεν είσαι
συνδεδεμένος ή όταν οι γονείς σου προσπαθούν να σου περιορίσουν τη χρήση του
διαδικτύου;

• Νιώθεις ενθουσιασμό, χαρά, ικανοποίηση µόνο όταν είσαι στο διαδίκτυο;

• Όταν δεν είσαι συνδεδεμένος σκέφτεσαι συνεχώς τις διαδικτυακές σου δραστηριότητες
(π.χ. παιχνίδια);

• Λες συνήθως ψέματα προς τα µέλη της οικογένειας και τους φίλους σου για το χρόνο
παραµονής σου στο διαδίκτυο;



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Τι μπορώ να κάνω;

• Καταρχάς είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις εάν υπάρχει και κάτι άλλο που σε
δυσκολεύει συναισθηματικά και ενισχύει την ενασχόληση σου µε το διαδίκτυο.

Εάν για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα που
σου δημιουργεί άγχος, ένταση, αρνητικά συναισθήματα, μοναξιά κ.λπ., τότε
πρέπει να το αναγνωρίσεις και να το αντιμετωπίσεις ζητώντας βοήθεια!

• Θέσε µόνος/μόνη σου στόχο για τις ώρες που θα δαπανήσεις στο διαδίκτυο και
µην περιμένεις από τους άλλους να το κάνουν αυτό για σένα!

Για παράδειγμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ξυπνητήρι που να σου
υπενθυμίζει πότε πρέπει να σταματήσεις, μπορείς να δεσμευτείς ότι θα κλείνεις
τον υπολογιστή ή το κινητό συγκεκριμένες ώρες κάθε βράδυ και να μπαίνεις στο
διαδίκτυο αφού έχεις τελειώσει µε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου!



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Τι μπορώ να κάνω;

• Ενίσχυσε τις ικανότητες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και επέκτεινε το δίκτυο
των φίλων σου!

Πολλές φορές όταν νιώθουμε απομονωμένοι από φίλους και συνομηλίκους
τείνουμε να σπαταλάμε περισσότερες ώρες στο διαδίκτυο. Όσο πιο πολλές
κοινωνικές σχέσεις έχεις στην πραγματική ζωή, τόσο λιγότερο θα χρειάζεσαι το
διαδίκτυο!

• Βρες υγιείς δραστηριότητες που σου αρέσουν στην πραγματική ζωή
προκειμένου να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου!

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, … είναι μερικές µόνο ασχολίες που θα σε βοηθήσουν να
ξοδεύεις λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο αλλά και να αποκτήσεις καινούργιους
φίλους!



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Είσαι γονιός;

DigiParent

Google family link

Windows 10 → Οικογένεια



Εθισμός στο Διαδίκτυο – Είσαι γονιός;
• Είναι σημαντικό να µη χρησιμοποιούμε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως ανταμοιβή

μιας καλής συμπεριφοράς του παιδιού ή να απαγορεύουμε την πρόσβαση στον
υπολογιστή ως τιμωρία.

• Πρέπει να έχουμε υπόψη µας ότι εάν τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα
στην πραγματική ζωή (π.χ. άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις)
τείνουν να ξοδεύουν συνεχώς περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο.

• Ας εξερευνήσουμε τις δικές µας διαδικτυακές συνήθειες, καθώς ως γονείς
αποτελούμε από τα πιο σημαντικά πρότυπα προς μίμηση.

• Καλό είναι να έχουμε τους υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μακριά
από τα υπνοδωμάτια των παιδιών και σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να
επιβλέπουμε τις ώρες που δαπανούν (1 με 1 ½ ώρα είναι μια χαρά).

• Ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται µε νέες δραστηριότητες και χόμπι που
δεν περιλαμβάνουν τον υπολογιστή και ας ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές τους
αλληλεπιδράσεις.

• Βάλτε ΚΑΝΟΝΕΣ!!!!



Κοινωνικά δίκτυα



Όροι χρήσης

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους χρήσης και την πολιτική
απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Facebook Instagram

YouTube



Κωδικοί
Να αλλάζεις τακτικά τους 
κωδικούς πρόσβασης και 

να χρησιμοποιείς 
διαφορετικούς κωδικούς 
για κάθε μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης που 
χρησιμοποιείς.

Ο κωδικός είναι σαν την 
οδοντόβουρτσα: 

την επιλέγεις προσεκτικά, δεν την 
δίνεις σε άλλους και την αλλάζεις 

τακτικά!!!
Απίστευτο και όμως αληθινό! 

Ο πιο συνήθης κωδικός 
συνεχίζει να είναι ο 123456!



Κωδικοί

Να απενεργοποιείς τη ρύθμιση 
απομνημόνευσης του κωδικού πρόσβασης 

κάθε φορά που αποκτάς πρόσβαση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης από άλλο υπολογιστή

και μην ξεχνάς να κάνεις αποσύνδεση
(logout) από τον προσωπικό σου λογαριασμό!

Ρυθμίσεις
Mozilla Firefox, 
Google Chrome 



Μπλογκάρετε!!!!!!

Μην διστάσετε να μπλογκάρετε ανθρώπους που θεωρείται ότι σας ενοχλούν, σας

προσβάλλουν. Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία πο προσφέρει το κάθε κοινωνικό μέσο δικτύωσης.



Αναφορά περιεχομένου

Μην διστάσετε να αναφέρετε μια δημοσίευση η οποία σας προσβάλλει ή την θεωρείτε

ενοχλητική.



Δείξε μου τον φίλο σου….

Οι φίλοι στο facebook είναι σαν 
τα λεφτά στην monopoly!!!.

Καλό θα ήταν να μην 
αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας 

από αγνώστους. 

Σε περίπτωση που κάποιος 
άγνωστος σου ζητήσει να 
συναντηθείτε στο φυσικό 
κόσμο ενημέρωσε άμεσα 

έναν ενήλικο!

Μην φοβάσαι να διαγράψεις 
κάποιον!!



Think before you post!!!

• Οι πληροφορίες που αναρτά κάποιος στις ιστοσελίδες

κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσια προσπελάσιμες,

επομένως, σκέψου πριν δημοσιεύσεις!!

• Προσοχή! Ακόμα και αν διαγράψετε το προφίλ σας,

πολλές πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται να τις

συναντήσετε και αλλού στο Διαδίκτυο.

• Να γνωρίζετε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

προσφέρουν πολλές εφαρμογές (παιχνίδια, κουίζ,

κ.λπ.)που παρέχονται από τρίτους, οπότε δεν υπόκεινται

πάντα στην ίδια πολιτική απορρήτου που αναγράφει η

ιστοσελίδα αυτή και επομένως μπορούν να διαχειριστούν

τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφορετικό τρόπο.

Οι Έλληνες στα social media είναι οι πιο 'fake'! Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα το 
16% των Ελλήνων εφήβων χρησιμοποιούν τα social media για να κάνουν τη ζωή τους 

να μοιάζει πιο ενδιαφέρουσα και καλή από ό,τι είναι! 



Tags, tags, tags…..

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης , όπως το Facebook δίνουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες τους να μαρκάρουν (tag) τις φωτογραφίες τους επισημαίνοντας τα άτομα που 
απεικονίζονται σε αυτές.
• Φροντίστε οι φωτογραφίες αυτές να μην προδίδουν τον χώρο που τραβήχτηκαν 

(ειδικά αν πρόκειται για παιδιά).
• Να έχει συναινέσει και άλλος για αυτό.
• Ρυθμίστε το Facebook ώστε να ειδοποιήστε εάν κάποιος σας κάνει tag.
• Κάντε το μετά, αφού γυρίσετε στο σπίτι.



http://youtu.be/Xekar5B3pXk
Η μαγεία πίσω από τη μαγεία! 

http://youtu.be/Xekar5B3pXk


Αναρωτηθήκατε γιατί είναι δωρεάν;



Η πληροφορία στο Διαδίκτυο



Η πληροφορία στο Διαδίκτυο
• Αναμφίβολα, ο Παγκόσμιος Ιστός έφερε επανάσταση στον τρόπο που αναζητούμε και

αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες.

• Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από το «παθητικό»
Διαδίκτυο, όπου ο χρήστης ήταν απλός αναγνώστης, στο «συμμετοχικό» Διαδίκτυο, όπου ο
χρήστης έχει ενεργό ρόλο στην παραγωγή και διακίνηση της διαδικτυακής πληροφορίας (blogs,
wikis).

• Το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του να συνδιαμορφώσουν το
περιεχόμενό του. Έτσι, παραγωγός της διαδικτυακής πληροφορίας μπορεί να είναι κάποιος
επιστήμονας, αλλά και κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του «επιστήμονα» δίχως όμως να έχει
την απαιτούμενη γνώση, ή ακόμα κάποιος που επιχειρεί για διάφορους λόγους να διαδώσει
παραπλανητικές πληροφορίες. Επομένως οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι
πάντα ακριβείς.



fake, fake, fake ….



Πνευματική ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο

«Τα αγαθά κόποις …. και όχι copies κτώνται»



Πνευματική ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο

• Το διαδικτυακό υλικό προστατεύεται από τους ίδιους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως
κάθε έντυπο υλικό.

• Οι περισσότεροι ιστοχώροι αναφέρονται ευκρινώς στην πνευματική τους ιδιοκτησία (συχνά
αναγράφεται η αγγλική λέξη «copyright» ή υπάρχει το σύμβολο ©).

• Στον αχανή όμως κόσμο του Διαδικτύου, η παραβίασή τους είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Πότε
λοιπόν μπορούμε να αντιγράψουμε πληροφορίες που αντλήσαμε από το Διαδίκτυο και να τις
χρησιμοποιήσουμε σε δικές μας εργασίες ή ιστοσελίδες;

Σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στο
αποκλειστικό δικαίωμα του δημιουργού που επιτρέπουν τη χρήση περιορισμένων αντιγράφων ενός
έργου για κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις, όπως:
✓ Η αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση,
✓ Η παράθεση αποσπασμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή.



Ηλεκτρονικές απάτες



Phishing
Πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική οικονομικής εξαπάτησης μέσω του «ψαρέματος»
προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στοιχείων που αφορούν οικονομικές συναλλαγές
(αριθμός λογαριασμού, κωδικός πιστωτικής κάρτας κ.λπ.).





Scams
Σε γενικές γραμμές οι απάτες που είναι γνωστές με τον όρο «scam» αφορούν κάποια
συναλλαγή που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται κάποια χρήματα από το υποψήφιο θύμα
παραλήπτη του παραπλανητικού μηνύματος (Νιγηριανά scam, διεθνή λαχεία κλπ.).



Μήπως πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί;



Καλοί τρόποι παντού!!! - Netiquette



Netiquette
Με τον όρο «Netiquette» (Network Etiquette) ονομάζουμε ένα σύνολο κανόνων για την
ειρηνική και φιλική συμβίωση στους εικονικούς κόσμους. Υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας και
ενέργειες που θεωρούνται «απρεπείς» και θα πρέπει να αποφεύγονται. Σας παραθέτουμε εδώ
κάποιους από τους βασικούς κανόνες:

• Να θυμάστε πάντα ότι στο άλλο άκρο της σύνδεσης βρίσκεται ένας άνθρωπος.
✓ Σκεφθείτε τα συναισθήματά του.
✓ Θα λέγατε τις ίδιες λέξεις αν τον / την είχατε μπροστά σας;

• Ακολουθείστε τους ίδιους κανόνες καλής συμπεριφοράς που έχετε μάθει και στην αληθινή
ζωή.

• Σεβαστείτε τον χρόνο των ατόμων με τα οποία επικοινωνείτε.

• Η συγγραφή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ισοδυναμεί με
φωνές. Μην το κάνετε, εκτός και εάν είναι πραγματικά απαραίτητο.



Netiquette

Μην χρησιμοποιείται greeklish και emoticons!!!



Internet of things – Internet of Toys

https://www.youtube.com/watch?v=lsiHUfIpNGY

https://www.youtube.com/watch?v=lsiHUfIpNGY


Ηλεκτρονικά παιχνίδια

• Όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά παιχνίδια αναφερόμαστε στα παιχνίδια που παίζει κανείς
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω ειδικών παιχνιδομηχανών (κονσόλες), μέσω
φορητών συσκευών, ή online μέσω Διαδικτύου.

• Είναι γεγονός ότι αυτό το νέο είδος ψυχαγωγίας έχει αλλάξει για τα καλά τον τρόπο που
δαπανούν τον ελεύθερο τους χρόνο μικροί και μεγάλοι, συμβάλλοντας πολλές φορές πέρα
από την ψυχαγωγία, στη δημιουργικότητα και την απόκτηση γνώσης.



Ηλεκτρονικά παιχνίδια - Κίνδυνοι
• Διαταραχή συμπεριφοράς
Τα παιχνίδια προκαλούν την έκκριση αδρεναλίνης και αυτό το αυξημένο επίπεδο ορμονών
μπορεί να δημιουργήσει μια βραχυχρόνια αλλαγή συμπεριφοράς.

• Υπερβολική ενασχόληση
Μπορεί, για παράδειγμα, οι διαπροσωπικές επαφές στον φυσικό κόσμο να περάσουν σε
δεύτερη μοίρα, να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες και οι συνήθειες του ύπνου, αλλά και
να παραμεληθούν δραστηριότητες όπως το σχολείο, η άθληση κ.λπ.

• Ακατάλληλο περιεχόμενο
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό ευρέως ηλικιακού
φάσματος. Επομένως υπάρχουν και παιχνίδια που έχουν ακατάλληλο περιεχόμενο για
ανήλικους ή για πολύ μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, πολύ συχνή είναι η παρουσία βίαιων
σκηνών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ διαδεδομένη είναι και η χρήση της χυδαίας γλώσσας
και σεξουαλικών αναφορών. Για να βοηθηθεί ο γονιός να επιλέξει το κατάλληλο παιχνίδι για
την ηλικία του παιδιού του υπάρχουν στις συσκευασίες των παιχνιδιών ειδικές
επεξηγηματικές ενδείξεις του συστήματος PEGI.



Ηλεκτρονικά παιχνίδια - Κίνδυνοι
• Υψηλή διαδραστικότητα
Σε ότι αφορά τα online παιχνίδια, αυτό που τα καθιστά τόσο ιδιαίτερα είναι το υψηλό
επίπεδο διαδραστικότητας που δημιουργείται μεταξύ χρηστών που δεν γνωρίζονται
απαραίτητα μεταξύ τους. Ενώ σε offline παιχνίδια οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές έχουν
να αντιμετωπίσουν χαρακτήρες που ελέγχονται από τον υπολογιστή (με εξαίρεση τα
παιχνίδια τοπικού δικτύου), όταν παίζουν online συναγωνίζονται με χαρακτήρες που
ελέγχονται από άλλους παίκτες.







Η φάρμα του διαδικτύου





Τηλεκπαίδευση
Τον τελευταίο χρόνο μπήκε για τα καλά στη ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά της ελληνικής
κοινωνίας, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας, οι μορφές τηλεκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
• Την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν την δυνατότητα

άμεσης επικοινωνίας.
• Τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, στην οποία οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν σε

«πραγματικό χρόνο».

Τα θετικά της τηλεκπαίδευσης μεταξύ άλλων είναι η εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο αρκεί να
υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και τεχνολογικός εξοπλισμός και η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Σε καμία
περίπτωση όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία καθώς η εκπαίδευση είναι μια
διαδικασία που έχει ως κύριο θεμέλιό της την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών.



Ποιοί είναι οι κίνδυνοι;
Αν και η τεχνολογία έχει επιτρέψει τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας
υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι εγκυμονούν από τη χρήση της τηλεκπαίδευσης:

• Υποκλοπή/διαρροή προσωπικών δεδομένων.
• Επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό.
• Εισβολή τρίτων στην ηλεκτρονική τάξη.
• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying).
• Hλεκτρονικό ψάρεμα (phishing).
• Περισσότερος χρόνος μπροστά σε οθόνη.



Οδηγίες για ασφαλή τηλεκπαίδευση
• Μη μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα της

τηλεκπαίδευσης. Δίνοντας πρόσβαση σε κάποιον τρίτο ουσιαστικά δίνετε πρόσβαση σε πολλά
προσωπικά σας στοιχεία γεγονός που μπορεί να σας εκθέσει σε ποικίλους κινδύνους.

• Εγκαταστήστε στον υπολογιστή και το κινητό σας ένα antivirus και μεριμνήστε ώστε να
ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
• Ενεργοποιήστε την κάμερα και τα μικρόφωνα μόνο όταν χρειάζεται. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε

το chat της πλατφόρμας.
• Μην χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κτλπ) για να

εξυπηρετήσετε σκοπούς της τηλεκπαίδευσης.
• Ενημερώστε τα παιδιά για την απαγόρευση λήψης βίντεο ή εικόνων της διδασκαλίας κατά τη

διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται από συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό σε συγκεκριμένους μαθητές και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση.

• Βεβαιωθείτε πως η καθημερινή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά είναι σε λογικά χρονικά
επίπεδα, δεδομένων των συνθηκών.



Το παντοπωλείον

https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo

https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo


Πηγές – Επιπλέον υλικό

• https://www.sch.gr/

• https://www.saferinternet.gr/

• https://saferinternet4kids.gr/

• www.astynomia.gr/

• www.safeline.gr/

https://www.sch.gr/
https://www.saferinternet.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.safeline.gr/

