


ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Εργασία από τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης: 

Π. Στεργίου & Α. Παυλίδου-Ελ Χαντάντ



Το Διαδίκτυο αποτελείται από 
εκατομμύρια υπολογιστές, που 
βρίσκονται διασκορπισμένοι σε 

όλον τον πλανήτη και 
επικοινωνούν μεταξύ τους, 
ανταλλάσσοντας δεδομένα.



Το Διαδίκτυο παρομοιάζεται με 
υπερλεωφόρο των πληροφοριών 
καθώς καθημερινά διακινούνται 

πλήθος δεδομένων, με 
οποιαδήποτε μορφή, φέρνοντας 

μας κοντά σε ένα τεράστιο αριθμό 
πηγών πληροφόρησης.
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 Πληροφορίες - Ενημέρωση

 Εκπαίδευση

 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 Επικοινωνία

Ψυχαγωγία -Διασκέδαση

Οικονομικές συναλλαγές

Διαδικτυακές αγορές

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Fake news

Υπερβολική ενασχόληση

 Παράνομες ιστοσελίδες

 Παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων

Διαδικτυακή αποπλάνηση

Διαδικτυακός εκφοβισμός

Αποξένωση



ΣΩΣΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Πως να χρησιμοποιούμε σωστά το διαδικτύο

 Χρησιμοποιούμε προγράμματα τείχους ασφαλείας (firewall) και
προστασίας από ιούς (antivirus)

 Αποφεύγουμε τη χρήση κωδικών που είναι εύκολοι στην
απομνημόνευση και τους κρατάμε κρυφούς

 Δεν λέμε τους κωδικούς μας σε κανέναν

 Δε συνδεόμαστε σε προσωπικές ιστοσελίδες από δημόσια Wifi

 Δεν ανοίγουμε αρχεία που έχουν σταλεί από άγνωστο
αποστολέα

 Δεν κατεβάζουμε δωρεάν προγράμματα κοινής χρήσης
μουσικής και ταινιών



ΣΩΣΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Πως να χρησιμοποιούμε σωστά το διαδικτύο

 Προστατεύουμε τα Προσωπικά μας Δεδομένα

 Προσέχουμε τι λέμε στις συνομιλίες μας, προσέχουμε την
κάμερα και το μικρόφωνο όταν είναι ανοιχά

 Θυμόμαστε πως ό,τι αναρτούμε στο διαδίκτυο μπορεί να
παραμείνει εκεί για πάντα

 Σκεφτόμαστε διπλά πριν κοινοποιήσουμε οτιδήποτε

 Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα άλλων πρέπει να έχουμε τη
συγκατάθεσή τους

 Δεν αποδεχόμαστε αιτήματα από ανθρώπους που δε
γνωρίζουμε και δε συνομιλούμε μαζί τους



ΚΑΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Πως να χρησιμοποιούμε 
σωστά το διαδικτύο

 Είμαστε ευγενικοί και τηρούμε 
τους κανόνες καλής 
συμπεριφοράς που 

ακολουθούμε και στην 
πραγματική ζωή. 

 Επιλέγουμε παιχνίδια 
κατάλληλα για την ηλικία μας

 Όριο στο χρόνο που παίζουμε

 Δεν αγοράζουμε τίποτα αν 
πρώτα δεν έχουμε την έγκριση 

των γονιών μας



Πηγές: 
https://saferinternet4kids.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://www.google.com/imghp

https://saferinternet4kids.gr/

