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Κατανοώντας τις συνέπειες 

μίας θετικής ψηφιακής
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Περίγραμμα παρουσίασης

Ταυτότητες και 
αποτυπώματα

Θετική ψηφιακή παρουσία

Γίνε η αλλαγή «Όλοι μαζί, για 
ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» 



http://internet-safety.sch.gr

Τι είναι ένα ψηφιακό αποτύπωμα;

Ψηφιακό αποτύπωμα είναι  

το μέγεθος της 

διαδικτυακής παρουσίας 

κάθε ατόμου, καθώς 

σχετίζεται με τον αριθμό 

των ατόμων που 

επικοινωνεί συνδεδεμένο
σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
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Πότε ξεκινάει το ψηφιακό σου αποτύπωμα;

http://bit.ly/qN0mlr (UK)

73% των παιδιών < 2 έχουν 
κάποιο είδος ψηφιακού 
αποτυπώματος

37% των νεογέννητων έχουν
διαδικτυακή ζωή από την ημέρα που 
γεννιούνται.

7% < 2 ετών έχουν email και 5% έχουν
προφίλ σε ΜΚΔ

70% των μαμάδων είπαν ότι η 
ικανότητα του να μοιράζονται φωτό με 
την οικογένεια και φίλους ήταν το 
αρχικό τους κίνητρο

http://bit.ly/qN0mlr
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Μάρκα
Εγώ

Ακόμα και όταν δεν δημοσιεύεις τις 

προσωπικές πληροφορίες σου στο 

Διαδίκτυο, είναι δυνατό τα

προσωπικά στοιχεία και οι 

προτιμήσεις σου να γίνουν γνωστά 

στους άλλους. 

Κοίταξε το παρακάτω

παράδειγμα. Μπορείς να σκεφτείς 4 

επιπλέον τρόπους με τους οποίους οι 

άλλοι μπορούν να

ανακαλύψουν προσωπικές 

πληροφορίες για εσένα;

Κυνηγώντας την ψηφιακή σκιά σου!
“Τέικ τσάρτζ οφ γιόρ ντίτζιταλ λάιφ!”

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/www

http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/www
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Διαφορετικές ψηφιακές ταυτότητες

Μάρκα

Εγώ

Δημόσια

Ιδιωτική;

Ψυχαγωγική
Άραγε εσύ:

- χρησιμοποιείς τις 

ρυθμίσεις προστασίας 

προσωπικών 

δεδομένων που σου 

παρέχουν οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης;

- επιλέγεις μόνο τους 

φίλους που 

εμπιστεύεσαι στο 

Διαδίκτυο;

- δημοσιεύεις 

φωτογραφίες σου, 

αφού πρώτα 

αναλογιστείς τις 

πιθανές συνέπειες;
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Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια στο Διαδίκτυο;

Αν θέλεις να ζητήσεις 

συμβουλές για το πώς 

να αντιμετωπίσεις ύποπτο 

περιεχόμενο ή μια κακόβουλη 

συμπεριφορά στο Διαδίκτυο 

όπως π.χ. το cyberbullying*, 

μπορείς να επικοινωνήσεις, 

εσύ ή οι γονείς σου, με τη

γραμμή βοήθειας 

Help-Line.gr 210 6007686

του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου ή να το 

καταγγείλεις στη Safeline.gr
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Μικρές συμβουλές:

Διασφάλισε ότι έχεις μία 
θετική ψηφιακή παρουσία

Μάθε στην οικογένεια και τους 
φίλους σου για την ανάρτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Διασφάλισε ότι καθορίζεις τις 
ρυθμίσεις απορρήτου περί 
ιδιωτικότητας στα κοινωνικά 
δίκτυα

Κράτα στοιχεία για την
ψηφιακή παρουσία σου
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7/2/2017 Γίνε η αλλαγή! «Όλοι μαζί, 

για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» 

• Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 

• Όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε την 
τεχνολογία και την ψηφιακή ασφάλεια 
στο επίκεντρο των σχολείων και να 
κάνουμε κάθε μέρα του έτους … 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

Παιδιά και ψηφιακή φήμη 2017 edition
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Η ζωή αλλάζει:    1996                                         2017                                  2030;

Να μοιράζεσαι ή 

να μη μοιράζεσαι; 

ιδού η απορία! 
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Πώς μετατρέπουμε την αρνητική εικόνα σε θετική; 

Αναρτώντας ανάλογο περιεχόμενο και 
αναδεικνύοντας τα θετικά στοιχεία

Χρησιμοποιώντας τα ΜΚΔ 
με σύνεση και συνεργατική
διάθεση

Πρόσεχε τι δημοσιεύεις: Φωτογραφίες και σχόλια μπορούν να 
παραμείνουν στο Διαδίκτυο για πάντα και βρίσκονται σε δημόσια 
θέα (μπορούν να τις δουν οι γονείς σου, οι γείτονες, οι εκπαιδευτικοί, 
οι μελλοντικοί εργοδότες σου, διάφοροι άγνωστοι). Σκέψου λοιπόν 
καλά, προτού δημοσιεύσεις κάτι!
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“Το
Διαδίκτυο
είμαστε
εμείς”…

“Αν 
αποκαλύπτετε τα 
μυστικά σας στον 
άνεμο, δεν θα 
πρέπει να τον 
κατηγορείτε για 
την αποκάλυψη 
τους στα δέντρα”



Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: 

http://saferinternet4kids.gr/ <Πιο συγκεκριμένα>

Καταγγείλετε παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο: 

http://www.safeline.gr/report/

Αν το Διαδίκτυο δυσκολεύει τη ζωή σας, ζητείστε βοήθεια: 

http://www.help-line.gr/

Και φυσικά... : 

http://internet -safety.sch.gr/ Επιλογή Έφηβοι

SID 2017: https://prezi.com/agyu6rs5buos/sid-2017/

Σημεία αναφοράς:

http://saferinternet4kids.gr/
http://www.safeline.gr/report/
http://www.youth-health.gr/
http://internet-safety.sch.gr/index.php/component/k2/item/180
https://prezi.com/agyu6rs5buos/sid-2017/
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Αντί επιλόγου...

‘Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Μην τον 
σπαταλάτε, λοιπόν, ζώντας τη ζωή κάποιου 
άλλου ανθρώπου. Μην παγιδευτείτε από το 
δόγμα του να ζείτε από τα αγαθά της σκέψης 
ενός άλλου. Μην αφήσετε το θόρυβο από την 
άποψη άλλων ανθρώπων να πνίξει τη δική σας, 
εσωτερική φωνή. Και, το πιο σημαντικό απ' όλα, 
να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε την 
καρδιά και τη διαίσθησή σας. Αυτά τα δύο, 
κάπως, πάντοτε, γνωρίζουν ήδη τι εσύ 
πραγματικά θέλεις να γίνεις. 
Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα...’

Steve Jobs, Ιούνιος 2005

Εξυπνάδα είναι να είσαι ασφαλής!


