
www.facebook.com/safety/educators  

Ασφάλεια σύνδεσης   
Για κάθε σενάριο, σκεφτείτε την τοποθεσία, το επίπεδο πρόσβασης και τη 
δραστηριότητα που κάνετε διαδικτυακά. Έπειτα, καθορίστε αν ο κίνδυνος του να 
κάνετε αυτή τη δραστηριότητα είναι χαμηλός, μεσαίος ή υψηλός και εξηγήστε 
γιατί.  

Τοποθεσία Πρόσβαση Δραστηριότητα Κίνδυνος 

Φιλικό σπίτι 
Η οικογένεια 
του φίλου 
σας 

Διαδικτυακό 
παιχνίδι 

 

Καφετέρια Πελάτες 
μόνο 

Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

 

Βιβλιοθήκη Μέλη μόνο Οικονομική 
συναλλαγή 

 

Αεροδρόμιο Ευρύ κοινό Email  

 

 

 



Αυτή η εκπαιδευτική πηγή παρέχεται από το πρόγραμμα Youth and Media του Berkman Klein Center for Internet & Society του Πανε
πιστημίου του Χάρβαρντ στο πλαίσιο διεθνούς άδειας Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσε
τε, καθώς και να αντιγράψετε και να ετοιμάσετε παράγωγα έργα, είτε για εμπορικούς είτε για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπό
θεση ότι θα αναφέρετε το πρόγραμμα Youth and Media ως αρχική πηγή και θα κοινοποιήσετε τυχόν περαιτέρω έργα τηρώντας τους ί

διους όρους. Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές πηγές παρέχονται επίσης στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα Berkman Klein's Digital Literacy 
Resource Platform. 

www.facebook.com/safety/educators  

Ασφάλεια σύνδεσης: Αντίγραφο διδάσκοντος  
Για κάθε σενάριο, σκεφτείτε την τοποθεσία, το επίπεδο πρόσβασης και τη 
δραστηριότητα που κάνετε διαδικτυακά. Έπειτα, καθορίστε αν ο κίνδυνος του να 
κάνετε αυτή τη δραστηριότητα είναι χαμηλός, μεσαίος ή υψηλός και εξηγήστε 
γιατί. 

Τοποθεσία Πρόσβαση Δραστηριότητα Κίνδυνος 

Φιλικό σπίτι 
Η οικογένεια 
του φίλου 
σας 

Διαδικτυακό 
παιχνίδι 

Χαμηλός: Υπάρχει ένας μικρός 
αριθμός ανθρώπων συνδεδεμένων 
στο δίκτυο και τους εμπιστεύεστε. Η 
δραστηριότητα πιθανώς δεν 
περιλαμβάνει ευαίσθητες 
πληροφορίες. 

Καφετέρια Πελάτες 
μόνο 

Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

Μεσαίος: Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δεν είναι απαραίτητα 
ευαίσθητα, αλλά οποιοσδήποτε έχει 
πάει στην καφετέρια πριν θα έχει 
πρόσβαση στο δίκτυο και ίσως 
μπορεί να κλέψει τους κωδικούς 
πρόσβασής σας. 

Βιβλιοθήκη Μέλη μόνο Οικονομική 
συναλλαγή 

Υψηλός: Οι τραπεζικές πληροφορίες 
είναι άκρως ευαίσθητες, και παρόλο 
που η πρόσβαση της βιβλιοθήκης 
είναι κάπως περιορισμένη, δεν 
γνωρίζετε ποιος μπορεί κακόβουλα 
να αποκτήσει πρόσβαση στις 
πληροφορίες σας. 

Αεροδρόμιο Ευρύ κοινό Email 

Υψηλός: Ακόμη κι αν το email σας 
δεν είναι ευαίσθητο, η χρήση 
δημόσιου δικτύου δεν είναι 
ασφαλής. 

 


