Friendbook - απαντήσεις
Αυτό το προφίλ έχει δημιουργηθεί για να ενθαρρύνει τη συζήτηση με τους μαθητές,
μεταξύ αυτών και μαθητές με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, για ασφαλείς
και πιθανά μη ασφαλείς πρακτικές, καθώς και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών
δικτύων.
Παροτρύνετε την τάξη σας ή τα παιδιά σας να κάνουν το δικό τους προφίλ όσο το
δυνατόν ασφαλέστερο με τη χρήση των ρυθμίσεων ασφαλείας που παρέχονται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές ως χρήστες.
Επισημάνετε τα ασφαλή και τα μη ασφαλή χαρακτηριστικά αυτής της σελίδας
(χρησιμοποιώντας διαφορετικού χρώματος μαρκαδόρους ή στυλό).
Ασφαλή και υπεύθυνη κοινωνική
δικτύωση

Χρήση μια εικόνας
κινουμένων σχεδίων για
φωτογραφία προφίλ


Δυνητικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά


H Άρτεμης χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό
της



Εμφανίζεται το email της στις πληροφορίες.
Αυτό δεν είναι σωστό για δύο λόγους: 1.
Μοιράζεται προσωπικές δεδομένα και 2. Το
email της περιέχει προκλητικό λεξιλόγιο.



Η φωτογραφία εξωφύλλου της Άρτεμης μπορεί
να δείχνει που μένει.



Η Άρτεμης δεν μπορεί να γνωρίζει προσωπικά
852 άτομα.



Η Άρτεμης δε γνωρίζει όλους τους
διαδικτυακούς της φίλους, αφού κάποιος
άγνωστος τη ρώτησε που μένει.



Συζητήστε την τελευταία ενημέρωση
κατάστασης στον τοίχο της Άρτεμης. Γιατί
πιστεύετε ότι η Άρτεμης το έκανε αυτό;



Το εργαλείο «Άτομα που μπορεί να γνωρίζεις»
έχει εμφανιστεί στο προφίλ της. Αυτό μπορεί
να ενθαρρύνει τους νέους να κάνουν αίτημα
φιλίας σε ξένους, καθώς αυτό το εργαλείο
μπορεί να μπερδέψει κάποιο μαθητή με
αυτισμό.



Η Άρτεμης έχει κοινοποιήσει την τοποθεσία
της (σινεμά) σε αυτούς που έχουν πρόσβαση
στο προφίλ της (πιθανόν σε όλους τους
χρήστες του Friendbook).

Περιορισμένες προσωπικές
πληροφορίες πχ. δεν
αναγράφεται η χρονολογία
γέννησης
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Friendbook - απαντήσεις
Ερωτήσεις για σκέψη:







Τι είδους προσωπικά δεδομένα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ιδιωτικά
και να μην τα μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο;
Τι δεδομένα/ πληροφορίες μπορούμε να μοιραστούμε δημοσίως;
Πόσο καιρό μένουν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο;
Ποιοι θα μπορούσαν δυνητικά να δουν πληροφορίες σας στο διαδίκτυο
τώρα; Στο μέλλον;
Αν έχεις κοινούς φίλους με κάποιον, αυτό σημαίνει ότι και αυτός είναι φίλος
σου;
Πως μπορείς να προστατεύσεις τα προσωπικά σου δεδομένα στο
κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείς;
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