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Ας δούμε τι 
έκαναν τα παιδιά, 
κατά τη περσινή 

χρονιά, στις 
Καλοκαιρινές 

Κατασκηνώσεις!!! 



Εκπαιδεύτηκαν
1466 παιδιά
119 εκπαιδευτές



Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους 
κινδύνους, μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες!



Τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους πανό και 
μετέφερα μηνύματα Ασφαλούς Διαδικτύου!



https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents//files/InternetSafety/workshops/kataskinwseis_anamnistiko_
withCover.pdf

https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/workshops/kataskinwseis_anamnistiko_withCover.pdf
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Ας ξεκινήσουμε 
παιδιά και ας 

γνωρίσουμε τον 
κόσμο του 

Διαδικτύου!



Τι μου αρέσει να κάνω στο Διαδίκτυο;



Δυνατότητες Διαδικτύου

Ψυχαγωγία

Πληροφόρηση

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες

Μάθηση



Ακατάλληλο 
Περιεχόμενο

, 

Ανεπιθύμητα 
Μηνύματα 

(Spam)
, 

Αποξένωση
, 

Αποπλάνηση 
(Grooming)

, Βίαια
Παιχνίδια

, 

Εθισμός 
(Internet 

Addiction)

Εκφοβισμός 
(Cyberbullying)

Επιβλαβείς 
Συμπεριφορές

Ηλεκτρονικός 
Τζόγος

Ιοί 
(Virus)

Παιδική 
Πορνογραφία

Παραβίαση 
Ιδιωτικότητας

Παραπληροφόρηση 
(Misinformation)

Υποκλοπή 
Προσωπικών 

στοιχείων
(Phishing)

Κίνδυνοι Διαδικτύου



Ας παίξουμε … 
το Παιχνίδι Ερωτήσεων / Απαντήσεων



Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι που όλοι γελάμε και 

περνάμε καλά!

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!
Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι 
ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος στο 

Διαδίκτυο, που κάνει πολλά παιδιά 
να υποφέρουν!

Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά 
τον εκφοβισμό, την απειλή, την 
ταπείνωση ή την παρενόχληση 

παιδιών, μέσω της χρήσης 
του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων 
ή και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 

από συνομήλικούς τους.



Λυπάμαι!

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ένας πολύ 
σοβαρός κίνδυνος στο Διαδίκτυο, που κάνει 

πολλά παιδιά να υποφέρουν!
Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αφορά στον 

εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την 
παρενόχληση παιδιών, μέσω της χρήσης 

του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων ή και  
άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από 

ομηλίκους τους.



https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/you-decide-what-u-share

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/you-decide-what-u-share


Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Θύτης Θύμα Θεατές



Συνέπειες Διαδικτυακού Εκφοβισμού 



Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Να θυμόμαστε ότι αστείο είναι όταν γελάμε όλοι µε αυτό και όχι µόνο ο ένας !

Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά µηνύµατα και μπλοκάρουμε την πρόσβαση του
αποστολέα.

Κρατάµε και αποθηκεύουμε τα µηνύµατα ή τις συνομιλίες. Αυτό θα µας είναι
χρήσιμο εάν χρειαστεί ή εάν θελήσουμε να το καταγγείλουμε.

Μιλάμε σε έναν/μία ενήλικα.



Ο Γιάννης βρήκε μια έρευνα που ανέφερε ότι 
είναι σημαντικό να περνάμε περισσότερο από 

2 ώρες στο Διαδίκτυο καθημερινά! 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!
Είναι καλό να μην ξοδεύουμε πολύ 
χρόνο στο Διαδίκτυο κάθε μέρα… 

Είναι σημαντικό να έχουμε 
ισορροπία στον χρόνο που 

αφιερώνουμε στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες. 

Η πολύωρη ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα υγείας (π.χ., πόνους 
στη πλάτη), εθισμό, αποξένωση.



Λυπάμαι!
Είναι καλό να μην ξοδεύουμε πολύ 
χρόνο στο Διαδίκτυο κάθε μέρα… 

Είναι σημαντικό να έχουμε 
ισορροπία στον χρόνο που 

αφιερώνουμε στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες. 

Η πολύωρη ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα υγείας (π.χ., πόνους 
στη πλάτη), εθισμό, αποξένωση.



https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/se-poio-kosmo-zeis

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/se-poio-kosmo-zeis


Κούραση και απουσία ενέργειας

Παραμέληση ή και απομόνωση από την
οικογένεια και τους/τις φίλους/ες.

Μείωση των σχολικών επιδόσεων.

Έντονες συγκρούσεις με τους γονείς (π.χ.,
υπάρχει μεγάλη ένταση και θυμός που μπορεί
να οδηγήσει στη βία).

Διαταραχές του ύπνου, όπως αλλαγές στις ώρες
του ύπνου, υπνηλία τις πρωινές ώρες, εξαιτίας
της χρήσης του διαδικτύου τη νύχτα κ.λπ.

Σωματικές συνέπειες: Ξηροφθαλμία, ημικρανίες
και σοβαροί πονοκέφαλοι.

Πολύωρη Ενασχόληση στο Διαδίκτυο



Πολύωρη Ενασχόληση στο Διαδίκτυο

Χρήση του Διαδικτύου με μέτρο!

• Ο χρόνος ενασχόλησής σου με το Διαδίκτυο δεν θα πρέπει να
επηρεάζει τη συμμετοχή σου σε άλλες δραστηριότητες, στο σχολικό
διάβασμα και τον ύπνο.

• Βάλε πρόγραμμα και όρισε από κοινού με την οικογένειά σου τον
χρόνο που μπορείς να απασχολείσαι στο Διαδίκτυο.

• Βρες και άλλες δραστηριότητες να απασχολείσαι, όπως είναι το
περπάτημα στη φύση, η εκγύμναση.

• Μην αντικαθιστάς την οικογένεια και τους φίλους σου για το
Διαδίκτυο.



Εκεί που παίζεις ένα παιχνίδι σε μία 
σελίδα στο διαδίκτυο εμφανίζεται το πιο 

κάτω παράθυρο που λέει: 
«Κερδίσατε ένα κινητό!!!» 

Τέλεια ιδέα!!! Αυτό που απομένει είναι 
να βάλεις τα προσωπικά σου στοιχεία.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά 
δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.
Διατηρώντας τον έλεγχο των 

προσωπικών σου δεδομένων, 
διατηρείς και τον έλεγχο της 

ιδιωτικής σου ζωής.



Λυπάμαι!

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά 
δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.
Διατηρώντας τον έλεγχο των 

προσωπικών σου δεδομένων, 
διατηρείς και τον έλεγχο της 

ιδιωτικής σου ζωής.



1. Τηλέφωνο

2. Διεύθυνση σπιτιού

3. Σχόλια για άτομα με τα 
οποία τσακώθηκα

4. Αγαπημένους ηθοποιούς/ 
τραγουδιστές 

5. Αγαπημένα 
βιβλία/τραγούδια/ βίντεο

6. Φωτογραφίες με μαγιό

7. Φωτογραφίες που 
έβγαλα από τη φύση

8. Φωτογραφίες που 
έβγαλα άλλων ατόμων.

9. Πού βρισκόμαστε εκείνη 
τη στιγμή. 

10. Αριθμός πιστωτικής 
κάρτας. 

Ποιες από τις πιο κάτω πληροφορίες θα ήταν καλό να 
αποφεύγουμε να δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο 

2´



Πότε δίνουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών μας!!! 



https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/how-do-YOU-want-do-be-seen

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/material-video/how-do-YOU-want-do-be-seen


Η Μαρία γνώρισε μια καινούργια φίλη στο παιχνίδι 
«STARDOLL». Μια μέρα η «διαδικτυακή» της φίλη της 
ζήτησε να βρεθούνε στο πάρκο δίπλα από το σχολείο 

για να γνωριστούνε καλύτερα. 
Η Μαρία σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα!!!

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ



Μπράβο!

Πολύ καλά έκανες που δεν 
παρασύρθηκες.

Στο Διαδίκτυο ποτέ δεν 
μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι/ες ποιος/α είναι ο/η 
συνομιλητής/τρια πίσω από 

κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία.



Λυπάμαι!

Το Διαδίκτυο εγκυμονεί 
σημαντικούς κινδύνους και 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί. 

Στο Διαδίκτυο ποτέ δεν 
μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι/ες ποιος/α είναι ο/η 
συνομιλητής/τρια πίσω από 

κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία.



Το Διαδίκτυο εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί και κριτικοί απέναντι του.

 Ακατάλληλο Περιεχόμενο: Η επιλογή πρόσβασης σε περιεχόμενο που
προσεγγίζεται και προβάλλεται μέσω κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, ιστολογίων και ιστοτόπων θα πρέπει να γίνεται στη βάση
κανόνων ηλικιακής σήμανσης και περιεχομένου.

 Παραπληροφόρηση: Είναι πολύ εύκολο μέσω του Διαδικτύου να
διανεμηθούν ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες και ενημέρωση. Πριν
υιοθετήσετε ή αναπαραγάγετε μια πληροφορία, θα πρέπει επαληθεύσετε τη
γνησιότητα και την εγκυρότητά της.

Προκλήσεις στο Διαδίκτυο



Το Διαδίκτυο εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί και κριτικοί απέναντι του.

 Επικοινωνία με άγνωστα άτομα: Στο Διαδίκτυο ποτέ δεν μπορούμε να
είμαστε σίγουροι/ες ποιος/α είναι ο/η συνομιλητής/τρια πίσω από κάθε
ηλεκτρονική επικοινωνία, ακόμα και αν βλέπουμε κάποια φωτογραφία
του/της ή αν χρησιμοποιούμε κάμερα.

 Κοινωνικά Δίκτυα: Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων θα γίνεται εφόσον
ηλικιακά επιτρέπεται και αφού έχει προηγηθεί ουσιαστική ενημέρωση για
τους όρους χρήσης των κοινοτήτων, τις ρυθμίσεις ασφαλείας και την
απαραίτητη διαδικτυακή συμπεριφορά σε αυτά.

Προκλήσεις στο Διαδίκτυο





http://internetsafety.pi.ac.cy/ 



https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-is/announcements/is-announc-2018-promotional-video

https://internetsafety.pi.ac.cy/news-details-is/announcements/is-announc-2018-promotional-video


Εθνικό Κέντρο Αξιοποίησης του Διαδικτύου με Ασφάλεια

Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών
(ανώνυμα και χωρίς χρέωση)

Χρειάζεστε βοήθεια;

Η Γραμμή Βοήθειας 1480 σας προσφέρει 

την ευκαιρία να απαντήσετε ερωτήματα και 

να εκφράσετε τις ανησυχίες σας ανώνυμα. 

Ήρθατε αντιμέτωποι με παράνομο περιεχόμενο 

ή δραστηριότητες; 

Καταγγείλτε το στη Γραμμή Καταγγελιών 1480. 
Μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμοι αν το επιθυμείτε



Οδηγίες για εργασία σε Ομάδες

Ο/Η ομαδάρχης θα πρέπει:

• Να πάρει τον φάκελο με το υλικό των
δραστηριοτήτων της ομάδας του/της.

• Να βρει, με την ομάδα του/της, έναν υπαίθριο
χώρο για να εργαστούν.

• Πριν από κάθε δραστηριότητα, να διαβάζει τις
οδηγίες προσεκτικά και να επεξηγεί με σαφήνεια
κάθε δραστηριότητα στα παιδιά.

• Τέλος, να καθοδηγεί τα παιδιά στην ετοιμασία του
πανό που θα πρέπει να ετοιμάσουν.

• Να παραδώσει το υλικό του φακέλου.



Ναι στο διαδίκτυο, 
με ασφάλεια και υπευθυνότητα



Σας ευχαριστούμε!

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας 
έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν 
πληροφοριών.

Συγγραφή και

επιμέλεια υλικού:

- Αναστασία Οικονόμου
- Μαρία Κωνσταντίνου
- Παναγιώτα Χατζηττοφή 

Εποπτεία υλικού: - Αναστασία Οικονόμου

Επικοινωνία: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy

Ενημερωτική Πύλη: http://internetsafety.pi.ac.cy

Διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση –

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el 
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