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• Το Διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός 
κόσμος μάθησης, επικοινωνίας  και 
διασκέδασης, είναι όμως και ένας κόσμος 
ανοιχτός σε όλους, καλούς και κακούς.

• Θα σας πούμε μερικές απλές συμβουλές 
για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα 
πολλά οφέλη του Διαδικτύου με ασφάλεια.





• Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικές  
λεπτομέρειες στο Διαδίκτυο για την δική 
μου ασφάλεια.

• Ποτέ δεν λέω το πραγματικό μου όνομα, 
τη διεύθυνση της κατοικίας μου, το 
τηλέφωνό μου, την φωτογραφία μου και 
κυριότερα δεν αποκαλύπτω τον κωδικό 
πρόσβασής μου στον λογαριασμό που 
έχω σε κανέναν. 



Twitter, skype και facebook
όλα μαζί σαν ένα

για το δικό σου το καλό
μην πεις κανένα ψέμα





• Θυμάμαι ότι αν παραβώ κάποιους 
συγκεκριμένους κανόνες που 
συνεπάγονται κυρώσεις , τότε μέσα από 
τα ηλεκτρονικά μου ίχνη θα μπορώ να 
εντοπιστώ , οπουδήποτε στον κόσμο.

• Ακόμα κι αν πιστεύω ότι γνωρίζω πολύ 
καλύτερα το Διαδίκτυο από τους γονείς 
μου ή τους δασκάλους μου, δεν ξεχνάω ότι 
εκείνοι μπορούν να με προστατέψουν από 
κακοτοπιές μέσα από τη γνώση και την 
εμπειρία τους.



Τα ίχνη μας αφήνουμε
στην άμμο όταν πατάμε
το ίδιο και στο internet

όταν κρυφοκοιτάμε

Όταν θα φτιάξεις facebook
πάντα να το προσέχεις
γιατί θα αποθηκευτείς
χωρίς να το κατέχεις





• Ποτέ δεν εμπιστευόμαστε ξένα άτομα, 
ακόμα κι αν έχουμε δει φωτογραφία τους ή 
επικοινωνούμε πολύ καιρό. Ακόμη και η 
φωτογραφία μπορεί να είναι πλαστή.

• Δεν υπάρχει μυστική φιλία. Αν κάποιος 
σου ζητήσει να μείνει η φιλία σας μυστική 
τότε ενημέρωσε τους γονείς σου ή τους 
δασκάλους σου!

• Ποτέ μην αφήσεις κάποιον να σε 
προσβάλει.  Αν έχεις προβλήματα 
ειδοποίησε κάποιον έναν μεγαλύτερο σου 
για να σε βοηθήσει.   



Μια μαντινάδα θα σου πω
και βάλ’ τη στο μυαλό σου
στοιχεία σου προσωπικά
μη δίνεις σε αγνώστους.

Μην απαντάς σε ερωτήσεις
Αποστάσεις να κρατήσεις
Μίλα μ αυτούς που ξέρεις

Χωρίς να κινδυνεύεις





• Εάν κάποιος μου προσφέρει κάτι στο 
Διαδίκτυο που μου φαίνεται υπερβολικό 
για να είναι αλήθεια τότε πιθανώς να 
πρόκειται για κάποιο τέχνασμα. 

•  Αναζητώ πληροφορίες που έχουν 
δημιουργηθεί για παιδιά της ηλικίας μου.



• Διασταυρώνω πάντα το υλικό που βρίσκω 
στο Διαδίκτυο με άλλες πηγές όπως 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά.

• Εάν βρω κάποια ιστοσελίδα που με 
τρομάζει, μου φαίνεται περίεργη ή περιέχει 
ρατσιτσικό ή ύποπτο περιεχόμενο, το 
αναφέρω αμέσως στους γονείς μου ή 
στους δασκάλους μου



Βάλε τη λογική στο νου σου
Google πάτα και θα βρεις

Ό,τι θες και ό,τι ζητάς
Εκεί μέσα θα το δεις





• Αντιμετωπίζω τους άλλους χρήστες του 
Διαδικτύου με τον ίδιο τρόπο που θα 
ήθελα να μου φέρονται αυτοί. Δεν 
προσβάλω κανέναν και για τίποτα.

• Γνωρίζω ότι το κατέβασμα φωτογραφιών, 
μουσικής ή βίντεο μπορεί να είναι 
παράνομο. Γι αυτό ελέγχω αν η ιστοσελίδα 
το επιτρέπει ή πρέπει να πληρώσω. 

• Δεν αντιγράφω έτσι απλώς κείμενα από το 
υλικό του Διαδικτύου για τις εργασίες μου, 
γιατί είναι σαν να κλέβω.





• Σβήνω αμέσως e-mail που έχω λάβει από 
αποστολείς που δεν γνωρίζω χωρίς να τα 
ανοίξω.  Το ίδιο ισχύει και για την λήψη 
αρχείων από σελίδες που δε γνωρίζω, 
γιατί έτσι πιθανόν να μεταδοθεί ιός στον 
υπολογιστή μου που θα μπορούσε να τον 
βλάψει ή να τον καταστρέψει.

• Δεν κάνω ποτέ αγορές από το διαδίκτυο 
αν δεν είναι δίπλα μου  ένας γονέας.

• Κάνω τακτικά διαλείμματα όταν είμαι στον 
υπολογιστή, για να ξεκουράζονται τα μάτια 
μου.



Δεν πρέπει να καθόμαστε πολλή ώρα στον 
υπολογιστή και ούτε να μας τρώει ώρα από 

τον ελεύθερο χρόνο μας.

Το χρόνο μην το σπαταλάς
Στο laptop και στο tablet
Μόνο να το νε σπαταλάς
Για να διαβάσεις Αμλετ.



Μπορεί να διασκεδάζω στον εικονικό  κόσμο 
όμως πάντα αναγνωρίζω ότι διαφέρει από 

τον αληθινό κόσμο.

Πάνω από 1000 διαφορές
Υπάρχουν σε δυο κόσμους

Ο ένας είναι αληθινός 
Και ο ψεύτικος εκτός σου.



Ευχαριστούμε πολύ για την 
παρακολούθηση!!!


