
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 



Τη κας αρέζεη λα θάλοσκε ζηο 
δηαδίθησο 
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Τη πρέπεη λα προζέτοσκε ζηο 
δηαδίθησο 

• Να μθν αποκαλφπτουμε προςωπικά μασ δεδομζνα 

• Να μθ μιλάμε με αγνϊςτουσ 

• Να μθν παίηουμε παιχνίδια ακατάλλθλα για τθν 
θλικία μασ 

• Να μθν παραμελοφμε τισ δραςτθριότθτζσ μασ για 
χάρθ του διαδικτφου 

• Να ςεβόμαςτε τουσ άλλουσ χριςτεσ του 
διαδικτφου 

• 0ταν κάτι μασ ανθςυχιςει να το ποφμε ςε ζναν 
ενιλικα που εμπιςτευόμαςτε 
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Ποηα είλαη ηα προζφπηθά κας 
δεδοκέλα 

4 



Τη ιέεη ε Αζελά θαη ο Ερκής γηα ηης προζφπηθές 
πιεροθορίες…(βίληεο) 
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Ποηος έτεη… 
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• Τραβιξει μια φωτογραφία; 
 

• Τραβιξει μια selfie; 
 

• Κοινοποιιςει μια φωτογραφία ςτο διαδίκτυο; 
 

• Επεξεργαςτεί ι αλλάξει μια φωτογραφία; 



Πφς ζα είκαη ζίγοσρος όηη κοηράδοκαη 
θφηογραθίες κε αζθάιεηα; 

Πριν κοινοποιιςεισ μια φωτογραφία ςκζψου και 
ρϊτα τον εαυτό ςου… 

 

 

• Με ποιον τθ μοιράηομαι; 

• Ποιοσ άλλοσ μπορεί να τθ δει; 

• Εκείνοι που κα τθ δουν τι κα μάκουν για μζνα; 

• Εκείνοι που κα τθ δουν τι κα μάκουν για τουσ 
υπόλοιπουσ που απεικονίηονται ςτθ φωτογραφία; 
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Σεβόκαζηε ηοσς σπόιοηποσς τρήζηες ηοσ 
δηαδηθηύοσ 
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Δε ζσλοκηιούκε κε αγλώζηοσς ζηο 
δηαδίθησο (βίληεο) 

 



Πόζο «θίιοη» είλαη ηειηθά οη δηαδηθησαθοί ζοσ 
θίιοη… 
• Δε δεχόμαςτε αιτιματα φιλίασ και δε 

ςυνομιλοφμε ποτζ με αγνϊςτουσ 

• Πίςω από τθν οκόνθ του υπολογιςτι μπορεί να 
κρφβεται οποιοςδιποτε. Ακόμα και ζνασ 
50χρονοσ που λζει ψζματα ότι είναι 10χρονοσ… 

• Δε δεχόμαςτε ποτζ να ςυναντθκοφμε μόνοι μασ 
με κάποιον που γνωρίςαμε διαδικτυακά, όςο 
χρόνο και αν ςυνομιλοφμε μαηί του  

• Αν κάποιοσ μασ ενοχλεί ι μασ κάνει να 
νιϊςουμε άβολα το λζμε ςε ζναν ενιλικα.  
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Προζηάηευε ηοσς θφδηθούς αζθαιείας 
ζοσ (βίληεο) 
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Χρήζε ηοσ δηαδηθηύοσ κε κέηρο! 

• Μθν αντικακιςτάσ τουσ φίλουσ ςου ςτον 
πραγματικό κόςμο με τουσ φίλουσ από 
το διαδίκτυο 

 

• Βάλε όρια ςτθ χριςθ του διαδικτφου και 
μθν παραμελείσ τισ υπόλοιπεσ 
δραςτθριότθτεσ ςου 
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Πηζηεύοσκε ό,ηη δηαβάδοσκε ζηο 
δηαδίθησο; 

 

Φυσικά και ΌΧΙ! 
Στο διαδίκτυο ο κακζνασ μπορεί να 
γράψει ότι κζλει. 
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Να ηο πφ ζε έλαλ ελήιηθα αλ… 

• Κάποιοσ με κάνει να νιϊςω άβολα με αυτά που 
μου λζει  

• Συναντιςω ακατάλλθλο  περιεχόμενο ςτο 
διαδίκτυο 
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