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ΟΡΙΣΜΟΣ

• Οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς

στο διαδίκτυο είναι κανόνες που εκτός

από την πραγματική ζωή ισχύουν και

στην ψηφιακή ζωή. Διέπουν την

κοινωνία σε μια αποδεκτή

συμπεριφορά σε ένα δίκτυο.



Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΔΙΚΤΥΟ

• Όπως κάθε κοινωνία έτσι και η

κοινότητα του διαδικτύου που

απαρτίζεται από τους

πολίτες του δεν θα μπορούσε να

λειτουργήσει με κάποιους κανόνες

μη αποδεκτής συμπεριφοράς



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ?

1)Στην ανταλλαγή των
άμεσων μηνυμάτων. 
(chat)

2)Μέσω του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου(e-mail)

3)Τα ιστολόγια(blogs)
4)Από τις ομάδες
στο chat



ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑ
ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ?

• Το διαδίκτυο δεν παρέχει την

δυνατότητα να αναγνωρίζει το φύλο ή

την ψυχική κατάσταση του συνομιλητή.

• Η επικοινωνία στο διαδίκτυο δεν είναι

πρόσωπο με πρόσωπο για αυτό πρέπει

να προσέχουμε πως μιλάμε.



ΠΟΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ?

• Στους κανόνες ορθής
συμπεριφοράς στο διαδίκτυο

και όχι μόνο στο διαδίκτυο

δεν υπάρχει όριο κανόνων. 

• Οι πιο βασικοί κανόνες
είναι....



ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ

• Δεν ξεχνάμε πως στην άλλη πλευρά

υπάρχει κάποιος άλλος.

• Για αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε

πως θα μιλήσουμε και μετά θα

πληκτρολογήσουμε το μήνυμα.



ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Δείχνουμε σεβασμό στις προσωπικές

πληροφορίες των άλλων.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ

• Κατανοούμε και σεβόμαστε τις

ιδέες ή απόψεις των άλλων ακόμα και

αν δεν συμφωνούμε. 

• Αν είναι τόσο αναγκαίο τότε

μπορουμε να διαφωνήσουμε

πολιτισμένα.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

• Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε

ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα για να

τονίσουμε αυτό που

θέλουμε γιατί νομίζουν πως τους

υψώνουμε την φωνή.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

• Προσπαθήστε να γράφετε με

σαφήνεια , ακρίβεια, να είστε

ξεκάθαροι και να γράφετε σύντομα τα

μηνύματά σας.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΚΤΟΣ

• Δεν μοιραζόμαστε τους

προσωπικούς μας κωδικούς με

κανέναν και προσπαθούμε να είναι

όσο πιο ισχυροί μπορούμε.



ΚΑΝΟΝΑΣΕΒΔΟΜΟΣ
Διασφαλίστε ότι όλα τα μηνύματα που αποστέλλεται και

παραλαμβάνετε δεν περιέχουν ιούς.



ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΓΔΟΟΣ

• Αν κάποιος σας μιλήσει άσχημα

εσείς δε θα κάνετε το ίδιο και άμεσα

θα ενημερώσετε κάποιον

μεγαλύτερο.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!!!

ΠΗΓΕΣ

internetsafety.pi.ac.cy

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


