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Στ΄ Τάξη



Ποιους αφορά;

Μαθητές Εκπαιδευτικούς Γονείς 



Συμφωνώ με τους
παρακάτω κανόνες, για 

τη χρήση του 
διαδικτύου …



Οραματιζόμαστε ένα σχολείο και μια κοινωνία  όπου οι μαθητές να 
μπορέσουν να καταστούν σωστοί "ψηφιακοί" πολίτες. 
Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι η ασφαλής πλοήγηση των 
μαθητών στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις, για να βελτιώσουν τις δεξιότητες ψηφιακού και 
επικοινωνιακού γραμματισμού τους. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε 
να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να έχει τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσει και να προλάβει τις προκλήσεις των σύγχρονων 
Τεχνολογιών για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και πιο 
αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου.



Τομείς: 

Συμβουλές 
για το Σπίτι

Συμβουλές για 
το Σχολείο



Χρήση διαδικτύου 
στο σχολείο

• Μπαίνουμε σε ιστοσελίδες κατάλληλες για εμάς. 

• Προσέχουμε να μην κολλήσουν ιό οι υπολογιστές 
μας. 

• Βλέπουμε βίντεο, κατάλληλα για την ηλικία μας. 

• Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, 
πάντα με την παρουσία εκπαιδευτικού. 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Δεν δίνουμε τον κωδικό πρόσβασής μας πουθενά. 

• Δεν αποκαλύπτουμε τους κωδικούς μας. 

• Χρησιμοποιούμε κωδικούς που είναι δύσκολο να τους 
μαντέψει κάποιος. 

• Δεν πρέπει να μοιραζόμαστε τις φωτογραφίες μας 
στο διαδίκτυο. 



ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

• Δεν πρέπει να μιλάμε με αγνώστους στο διαδίκτυο.

• Διατηρώ λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που κάνουν για την ηλικία μου. 

• Κάνω φίλους μόνο άτομα που γνωρίζω. 

• Βλέπω βίντεο ή περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για 
την ηλικία  μου. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ -
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Δεν πρέπει να μιλάμε με αγνώστους στο διαδίκτυο.

• Δεν ανοίγουμε και δεν απαντούμε μηνύματα από αγνώστους. 

• Αν κάποιος μας ενοχλήσει ή εκφοβίσει, στο διαδίκτυο, 
ενημερώνουμε άμεσα τους γονείς μας ή και την αστυνομία. 

• Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με μέτρο και σεβόμαστε τα 
όρια που μας βάζουν οι γονείς μας. 

• Παίζω και κατεβάζω παιχνίδια που είναι ασφαλή για τη 
συσκευή μου και κατάλληλα για την ηλικία μου. 


