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Απόσπασµα από κλασικό διάλογο career coaching:
- Και φυσικά θα πρέπει στο πλαίσιο της αναζήτησης (νέας)
εργασίας να ενεργοποιήσετε και το δίκτυο γνωριµιών σας.
- Ξέρετε αυτό είναι ένα θέµα… Πάντοτε δούλευα πολύ και δεν
είχα χρόνο για τέτοια…

Το σύγχρονο online έγκληµα
έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που
είναι πλέον συγκρίσιµο – από
οικονοµική άποψη – µε άλλες
οργανωµένες παράνοµες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση
ναρκωτικών και όπλων. Μπορεί
η αξία των δεδοµένων των χρηστών ή των online λογαριασµών
τους να φαίνεται ασήµαντη,
ωστόσο πρόκειται για στοιχεία
που µπορούν να αποτελέσουν
«χρυσωρυχείο» για τους εγκληµατίες του κυβερνοχώρου. Οι ειδικοί της Kaspersky Lab έχουν
παρατηρήσει ότι το ενδιαφέρον

των εγκληµατιών του κυβερνοχώρου για τα δεδοµένα των
χρηστών αυξάνεται διαρκώς.
Από τα τέλη του 2009, η αύξηση του αριθµού των κακόβουλων προγραµµάτων που έχουν
σχεδιαστεί για την υποκλοπή
προσωπικών δεδοµένων έχει
ξεπεράσει το 100%. Μέσα στο
2010, πάνω από 25.000 νέες
τραπεζικές υπογραφές Trojan
καταχωρήθηκαν στις βάσεις δεδοµένων της Kaspersky Lab. Το
συγκεκριµένο µέγεθος είναι πέντε φορές µεγαλύτερο σε σχέση
µε το 2006.

Κάποτε σνόµπαρα το networking, χαρακτηρίζοντάς το ως φρουφρου και αρώµατα σε βάρος της πραγµατικής, ουσιαστικής
δουλειάς. Οµως η κοινωνική δικτύωση, το networking, ως λέξη
έχει µέσα του και το working. Είναι πλέον µέρος της δουλειάς
µας, της εξέλιξής µας, προσωπικά και επαγγελµατικά. Και δεν
το εννοώ µε τη ρουσφετολογική έννοια που συνήθως πάει ο
ελληνικός νους µας, ή µε την φορτισµένη έννοια των corporate
politics. Ας δούµε τις διαφορετικές σηµασίες που περικλείει η
λέξη net:
net = δίκτυο
Μπορεί να είναι γνωριµίες και εντός και εκτός εταιρείας, είτε
δια ζώσης είτε ηλεκτρονικώς. Τι µπορεί να κερδίσει κανείς;
Ανταλλαγή απόψεων, ενηµέρωση, συµβουλές, υποστήριξη,
συνέργειες, νέες ιδέες, φιλίες, συντροφικότητα... To net µπορεί
να δράσει ως safety net στα δύσκολα.
net = δίχτυ - παγίδα
Αλλο χτίζω, συντηρώ και αξιοποιώ µε win-win τρόπο το δίκτυό
µου, άλλο το θυµάµαι µόνο, όταν µε συµφέρει ή όταν θέλω
να ζητήσω κάτι. Αλλο συναναστρέφοµαι ανθρώπους και
αλληλοϋποστηριζόµαστε, άλλο δηµιουργώ βαρίδια στα πόδια
µου, που θα τα βρω µπροστά µου και θα µε εγκλωβίσουν στο
έδαφος, όταν θα είναι ώρα να απογειωθώ. Σεβαστό το σε ποια
µορφή networking θέλει να επενδύσει ο καθένας.
net = καθαρός
Η πολιτική είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλο στρατηγική όµως,
άλλο ραδιουργία. Τα ξεκάθαρα παιχνίδια, χτίζουν σχέσεις που
διαρκούν. Οι παρασκηνιακές κινήσεις δηµιουργούν ανασφάλεια
και έχουν συνήθως διάρκεια πυροτεχνήµατος. Ασχετο αν σε όλες
τις περιπτώσεις έχουµε την ευκαιρία να το παρατηρήσουµε να
σκάει ή όχι. Σκάει όµως.
Ως προς το «δεν έχω χρόνο για networking» θα έλεγα ότι µάλλον
τον βρίσκεις άµεσα, όταν συνειδητοποιήσεις ότι όσο καλός και
να είσαι στη δουλειά σου ή ως άνθρωπος, το να περιµένεις να σε
ανακαλύψουν είναι η βολική παγίδα που έχεις φτιάξει εσύ ο ίδιος
για τον εαυτό σου.
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Φόρουµ Πρωτοπόρου Εκπαίδευσης
από τη Microsoft
Η ανάδειξη καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας που έχουν αναπτύξει έλληνες εκπαιδευτικοί, καθώς και η διερεύνηση προοπτικών
αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µέσω της επένδυσης
στα ψηφιακά µέσα, βρέθηκαν στο επίκεντρο
του πρώτου Φόρουµ Πρωτοπόρου Εκπαίδευσης µε θέµα «Καινοτοµία στην Εκπαίδευση:
Ο Ρόλος των Νέων Τεχνολογιών» που διοργάνωσε η Microsoft Ελλάς, το Σάββατο 19 Ernst-Jan Stigter, Microsoft
Μαρτίου, στο Κέντρο Καινοτοµίας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η συγκεκριµένη διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη
πρωτοβουλία της Microsoft, «Συνεργάτες στη Μάθηση», στο πλαίσιο
της οποίας πραγµατοποιείται µια σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην
προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που παρέχει το λογισµικό, συµβάλλοντας και ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας.
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