Το Pokemon Go, το παιχνίδι που σε
λιγότερο από ένα μήνα κατάφερε να
προσελκύσει πάνω από εκατό
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως,
εγκυμονεί κινδύνους. Ήδη
υπάρχουν αναφορές για ατυχήματα,
ακόμα και ληστείες.
Το παιχνίδι βασίζεται στη δημοφιλή
σειρά κινουμένων σχεδίων
Pokemon και στην ουσία ο χρήστης
προσπαθεί να συλλέξει τα συνολικά
250 pokemon σε πραγματικούς
δρόμους.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την
τεχνολογία της εικονικής
πραγματικότητας, καθώς και το
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης
GPS, το οποίο σε συνδυασμό με
την κάμερα του smartphone
δημιουργεί έναν χάρτη της
περιοχής, όπου ο χρήστης μπορεί
να ανακαλύψει διάφορα Pokemon.
Περισσότερα...

Υπό την αιγίδα του ΙΤΕ το νέο
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
Τι θεωρείται ποιοτικό και ασφαλές περιεχόμενο στο διαδίκτυο; Πόσο μπορεί να
επηρεάσει τη ζωή ενός εφήβου ο εθισμός στο διαδίκτυο; Ποιες είναι οι κατευθυντήριες
οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι νέοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί; Το να
βοηθήσουν οι ενήλικες τα παιδιά τους να πλοηγούνται με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Το επιτυχημένο παράδειγμα του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου έρχεται να συνεχίσει και να ενδυναμώσει το νέο έργο “EL-SIC:
The Hellenic Safer Internet Center – Making a Better Internet for Kids and the Society”
που ξεκινά πλέον υπό την αιγίδα του ΙΤΕ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Οι τρεις άξονες στους οποίους επικεντρώνεται το έργο είναι η ενημέρωση και αφύπνιση
του κοινού, η συμβουλευτική υποστήριξη σε χρήστες και στο οικογενειακό τους
περιβάλλον, καθώς και η καταγγελία παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
Δίκτυα
INSAFE
συνεργάζεται
με
όλα
τα
αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά
(www.betterinternetforkids.eu) και INHOPE (www.inhope.org), με στόχο την ενεργή
συνδρομή στην πανευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο
διαδίκτυο.
Σε εθνικό επίπεδο, το κέντρο θα συγκεντρώσει τους άμεσα εμπλεκομένους
οργανισμούς στον τομέα της ασφάλειας του διαδικτύου, οργανώνοντας ετήσιες
ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους, της
βιομηχανίας των νέων τεχνολογιών καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό για την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού
περιβάλλοντος και τον περιορισμό του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Περισσότερα...

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017
Πληθαίνουν τα κρούσματα
σεξουαλικής εκβίασης (sextortion)
μέσω διαδικτύου, ενώ όλο και
περισσότεροι είναι οι ανήλικοι
χρήστες που δεν αντιλαμβάνονται
τους κινδύνους και τις αρνητικές
συνέπειες που προκύπτουν από
την κοινοποίηση προσωπικών
δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο.
Περισσότερα...

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο
Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή
και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους
ανθρώπους. Τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο,
κατά τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για
να αφυπνίσουν σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε
εκδηλώσεις και δράσεις παγκοσμίως. Περισσότερα...

