
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2021-2022 ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 

 
 

 

 

 

 

Τι πρέπει να 
γνωρίζουμε για τους 
κωδικούς μας; 
 

Φυσικά δεν τους 
δίνουμε 
 ΠΟΥΘΕΝΑ! 
Άγγελος Γ. 

 

 

 

 

 
 
 
 …flaming, harassment, 
cyberstalking, denigration, 
outing, impersonation, 
happy slapping…

 
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ξεκινά ανώνυμα στο εικονικό 
περιβάλλον,  όμως οι επιπτώσεις του επηρεάζουν τη μάθηση στον 
φυσικό χώρο του σχολείου. Βασικό στοιχείο για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στα σχολεία είναι η 
αναγνώριση ότι οι προσπάθειες πρόληψης και παρέμβασης θα 
πρέπει να αποτελούν κοινή επιδίωξη του σχολείου, της 
οικογένειας και της κοινότητας. Λεωνίδας 

 

Ηλεκτρονικός ή 
διαδικτυακός εκφοβισμός 
συμβαίνει όταν κάποιος 
κακόβουλος παρενοχλεί ένα 
άτομο με τη χρήση της 
τεχνολογίας. Η παρενόχληση 
αυτή μπορεί να γίνεται σε 
τακτικά ή άτακτα χρονικά 
διαστήματα. Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 

. ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Άγγελος Τ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ        ΜΑΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ; 

Οτιδήποτε 

ανεβάζουμε, 

βλέπουμε 

ή κοινοποιούμε !  

Ε΄ τάξη 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

 

Τα προσωπικά μας 

στοιχεία τα οποία 

κρατάμε κρυφά. 

 Δεν τα δίνουμε σε 

κανέναν! 

 

Ε΄ τάξη 

  

Δεν ανταλλάσουμε 
ευαίσθητες προσωπικές 
πληροφορίες ή 
ακατάλληλα βίντεο και 
φωτογραφίες. Μπορούν 
να μείνουν για πάντα στο 
Διαδίκτυο και να 
διανεμηθούν στον 
οποιονδήποτε!Νίκος 
 
 Οι γονείς πρέπει να 
εξηγήσουν στα παιδιά 
πως οι φωτογραφίες που 
ανεβάζουν στο διαδίκτυο 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από 
απατεώνες,και κάθε 
φωτογραφία που 
ανεβαίνει στο διαδίκτυο 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από 
οποιονδήποτε! 
                           Ηλίας  
 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: 

Δε βάζουμε 

προκλητικά 

ονόματα (user - 

name) στο προφίλ 

μας.  

Μαρία Π. 
 

“ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!” 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  

 
                       Ε΄ΤΑΞΗ 
2Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Διαπεριφερειακό θεματικό 

δίκτυο: «Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο» 

Ας είμαστε προσεκτικοί 

ποιους αποδεχόμαστε να 

γίνουν “φίλοι” και με 

ποιους μιλάμε στο 
διαδίκτυο. Μένη  

 

 

Χρησιμοποιούμε τις 

ρυθμίσεις απορρήτου 

στους ιστοχώρους που 

επισκεπτόμαστε.  

Προσαρμόζουμε τις 

ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μη 

βλέπουν όλοι το προφίλ 

μας ή τις  φωτογραφίες 

μας! 

Γιώργος Τ. 

 

Δεν κανονίζουμε 

ΠΟΤΕ συναντήσεις 

με ανθρώπους που 

στην ουσία δεν 

γνωρίζουμε, ακόμα 

και αν έχουμε γίνει 

“φίλοι” στο 

Διαδίκτυο.  

Γιάννης Π. 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ: 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ: 
 

 
 

 

 

 



Σχολική εφημερίδα Ε΄τάξης! 
 

 

Προσοχή!!!! 

 

 

Έχουμε στο νου μας ότι ακόμα και αν ο 

συνομιλητής μας στο Διαδίκτυο είναι 

πραγματικά αυτός που φαίνεται (π.χ. τον 

έχουμε δει σε web camera), υπάρχει πάντα η 

πιθανότητα να είναι μέλος ενός κυκλώματος 

(δόλωμα) που εκμεταλλεύεται παιδιά. 

Δημήτριος 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 – Οι απατεώνες στο 

διαδίκτυο ψάχνουν 
για παιδιά που είναι 

ευαίσθητα και έτσι 

μπορούν να τα 
εκμεταλλευτούν με 

περισσότερη 

ευκολία. Σάρα 

 Παιδιά που είναι 

μοναχικά και 

δυστυχισμένα, 
παιδιά με 

δυσκολίες στο 

σχολικό 
περιβάλλον ή 

παιδιά που έχουν 

κακές σχέσεις με 

τους γονείς τους, 
αποτελούν 

εύκολους στόχους. 

Επίσης, προτιμούν 
παιδιά που κρατάνε 

μυστικά από τους 

γονείς και τους 

δασκάλους 
τους.Αγγελική 

 Η συντομευμένη 

διάλεκτος που 

χρησιμοποιούν τα 
παιδιά στα 

μηνύματα 

δυσκολεύει τους 

γονείς να 
καταλάβουν τι 

ακριβώς λένε τα 

παιδιά. Γιώργος Ρ. 

 Οι συνομιλίες των 

παιδιών πολλές 
φορές φαίνονται 

ασυνάρτητες στους 

γονείς, οι οποίοι 

πρέπει να μάθουν 
την 

κωδικοποιημένη 

γλώσσα των 

παιδιών για να 
εξασφαλίσουν την 

ασφάλειά τους. 

Γιάννης Ν. 

 Είναι σημαντικό να 

κατανοήσετε ότι οι 
απατεώνες 

γνωρίζουν πολύ 

καλά τη γλώσσα 

που μιλούν τα 
παιδιά και πως να 

τη 

χρησιμοποιήσουν 
για να κερδίσουν 

την εμπιστοσύνη 

τους. Αλέξανδρος 

 Να έχετε τον νου 

σας!! Τα δωμάτια 

επικοινωνίας (chat 
rooms) είναι ένας 

δημοφιλής τρόπος 

επικοινωνίας 
μεταξύ των νέων 

αλλά και δημοφιλές 

μέσο αποπλάνησης. 

Ελένη 

  Αυτά είναι 

εικονικά μέρη όπου 
άνθρωποι από όλο 

τον κόσμο μπορούν 

να «συναντηθούν» 
και να 

«συνομιλήσουν» 

μέσω μηνυμάτων. 
Πρέπει να 

γνωρίζουμε όμως 

ότι οποιοσδήποτε 

μπορεί, 
χρησιμοποιώντας 

απλά ένα 

ψευδώνυμο, να 
παρακολουθεί 

ή να 

συμμετέχει σε 

συζητήσεις 

μας.Χαρά 

 Σε περίπτωση 
που 

συναντήσετε 

προσβλητικό 
περιεχόμενο 

στο Facebook, 

είτε στο δικό 

σας 
χρονολόγιο 

είτε σε άλλες 

σελίδες του 
Facebook, 

πρέπει να 

κάνετε  άμεση 
αναφορά του 

(report). 

Κατερίνα 

 Η αναφορά ως 

επιλογή είναι 

διαθέσιμη για 
ακατάλληλες 

αναρτήσεις, 

φωτογραφίες, 
ομάδες ή 

σελίδες στο 

Facebook. 

Πρόκειται για 
ανώνυμη 

διαδικασία 

κατά την οποία 
δε διατρέχετε 

κίνδυνο 

γνωστοποίησης 

των στοιχείων 

σας. Βασίλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Σε κάθε περίπτωση δεν ενδίδουμε σε κανένα εκβιασμό και θυμόμαστε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε και 

στους παρακάτω φορείς: Safeline.gr -Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο 

(www.safeline.gr) του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και στις κατά τόπους εισαγγελικές υπηρεσίες.                               

Αθανασία 

    ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ … 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ! Χρήστος 

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ 

ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ 

ΜΙΛΑΜΕ ΟΤΑΝ 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ 

ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ! 

Άγγελος Δ.    

ΦΙΛΕ ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!ΠΑΜΕ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!!! 

Σάββας 

     4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ         

ΣΧΟΛΕΙΟ   ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

          Ε΄ΤΑΞΗ 

    ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

       2021-2022 

Δασκάλα: 

 Τεκέογλου  Παρασκευή 


	Προσοχή!!!!

