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Περιγραφή ενότητας
Τα κοινωνικά δίκτυα κερδίζουν συνεχώς δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η 
βιομηχανία έχει πολλά οφέλη και για τους ηλικιωμένους. Χρησιμοποιώντας τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλικιωμένοι μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τους 
φίλους και την οικογένειά τους, να μοιραστούν τα ενδιαφέροντα τους με άλλους, να βρουν 
ένα νέο χόμπι ή να αναπτύξουν ένα χόμπι που έχουν ήδη. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές 
τις ευκαιρίες η ενότητα «Επικοινωνία & Συνεργασία» στοχεύει στην εισαγωγή ηλικιωμένων 
με χαμηλή εξειδίκευση στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και τη 
συνεργασία στο Διαδίκτυο μέσω διαφορετικών (κοινωνικών) πλατφορμών. Ο στόχος είναι 
να τους παρέχονται εκείνες οι βασικές δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να 
έχουν μια ενεργή κοινωνική ζωή, καθώς και να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι ενήλικες θα μάθουν πώς να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες (smartphone / φορητό 
υπολογιστή / tablet) και θα μάθουν τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει 
κάποιος όταν χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για επικοινωνία με ασφαλή και 
παραγωγικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι ενήλικες θα μάθουν πώς να:
1. Δημιουργήσουν έναν λογαριασμό e-mail και πώς να τον χρησιμοποιήσουν
2. Δημιουργήσουν έναν λογαριασμό Facebook και πώς να τον χρησιμοποιήσουν
3. Δημιουργήσουν λογαριασμούς Messenger, Viber, Whatsapp και Skype και πώς να τους 
χρησιμοποιήσουν
4. Κατανοήσουν τα κύρια αποτελέσματα της ψηφιακής πολιτότητας, όπως το netiquette και 
το ψηφιακό αποτύπωμα (ιστορικό περιήγησης και cookie)
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – 

E-mail



Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει στους 
ηλικιωμένους μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και να μάθουν πώς να το χρησιμοποιούν.

Για αρχάριους, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα 
ενημερωθούν για το πώς να δημιουργήσουν έναν 
λογαριασμό e-mail και στη συνέχεια θα αρχίσουν να 
εξοικειώνονται με τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στέλνοντας ένα e-mail. Στη συνέχεια, θα 
μάθουν πώς να εκτελούν κοινές εργασίες που 
χρησιμοποιούνται για επικοινωνία μέσω e-mail, όπως 
διαγραφή e-mail, επισύναψη και λήψη αρχείων, δημιουργία 
και χρήση επαφών και επίσης κατανόηση της πιθανότητας 
λήψης απάτης και spam e-mail. Τέλος, θα μάθουν για τις 
βασικές ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!



Τι είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο;

Τι είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που ονομάζεται εν συντομία 
e-mail, είναι μια υπηρεσία, η οποία μας επιτρέπει να στέλνουμε 
ψηφιακά μηνύματα μέσω του Διαδικτύου. Είναι δυνατόν να 
στείλετε μηνύματα σε όλους και να λάβετε αντίστοιχα μηνύματα 
από οποιονδήποτε αρκεί να έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους.

Κάθε χρήστης e-mail έχει μια. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται 
ως μοναδικό όνομα διεύθυνση e-mailγια τον λογαριασμό του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του / της, το οποίο θα είναι 
απαραίτητο για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Μια 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει τρία μέρη: ένα 
προσαρμοσμένο όνομα χρήστη στην αρχή ακολουθούμενο από 
ένα σύμβολο @ και στο τέλος ένα όνομα τομέα. Μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει αριθμούς, κεφαλαία και μικρά γράμματα. Για 
παράδειγμα name@gmail.com

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό email;

Για σκοπούς επίδειξης σε αυτήν την ενότητα θα χρησιμοποιήσουμε 
το Gmail.

Το Gmail είναι ένας πάροχος λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μέσω Ιστού που ανήκει στην Google. Είναι ένας από 
τους πιο δημοφιλείς παρόχους δωρεάν e-mail στις μέρες μας, κάτι 
που μπορεί να αποδοθεί στην απλότητά του και στη σύγχρονη και 
φιλική προς το χρήστη.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι πάροχοι e-mail από τους οποίους μπορείτε 
να διαλέξετε όπως το Outlook και το Yahoo . Ολοι οι πάροχοι έχουν 
παρόμοιες ενέργειες και λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Δημιουργήστε το Gmail σας τώρα!

• Για να δημιουργήσετε ένα Gmail ακολουθήστε τον σύνδεσμο και συμπληρώστε τα απαιτούμενα 
πεδία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμείτε να έχετε και 
τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Υπάρχουν 
σχόλια που σας ζητούν να πληκτρολογήσετε σωστά τα απαιτούμενα πεδία.

• Συνεχίστε συμπληρώνοντας όλες τις άλλες απαραίτητες πληροφορίες, όπως τον αριθμό 
τηλεφώνου σας (που θα χρησιμοποιηθούν για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας σε 
περίπτωση που τον ξεχάσετε και επίσης για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό 
κάθε φορά που συνδέεστε στο αλληλογραφία μέσω νέας συσκευής) και άλλα προσωπικά 
δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ. Αποδεχτείτε τους όρους απορρήτου και ο 
λογαριασμός σας θα πρέπει να είναι έτοιμος! Θα πρέπει τώρα να μπορείτε να δείτε τα Εισερχόμενά 
σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Η διεύθυνση e-mail που επιθυμείτε μπορεί να έχει ήδη ληφθεί από κάποιον άλλο. Δοκιμάστε μερικούς παρόμοιους 
συνδυασμούς προσθέτοντας μερικά ακόμη γράμματα ή αριθμούς ή αλλάζοντας τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι λέξεις.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
επιλογής ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης.

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Πώς να πλοηγηθείτε στο Gmail;

1. Αρχικά, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στο Gmail σας.

2. Μόλις συνδεθείτε στο Gmail σας, μπορείτε να δείτε τη 
διεπαφή του Gmail όπως εμφανίζεται στην παρακάτω 
εικόνα. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα Εισερχόμενά σας 
όπως επίσης τα μενού και τα κουμπιά σας επιτρέπουν να 
έχετε πρόσβαση στους φακέλους, τις επαφές, τις ρυθμίσεις 
και άλλα.

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 2

Πώς να αποσυνδεθείτε από το Gmail;

Είναι πολύ εύκολο να αποσυνδεθείτε από το Gmail. Στην 
επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στη φωτογραφία σας (ή σε 
περίπτωση που δεν έχετε ανεβάσει ακόμα μια 
φωτογραφία, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τα αρχικά σας), 
επιλέξτε και κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ανάλογα 
με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε εδώ.

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Πώς να συνθέσετε και να στείλετε email; Συνθέστε και στείλτε το πρώτο σας e-mail!

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον νέο 
σας λογαριασμό είναι να τον χρησιμοποιείτε στην πράξη για να 
συνθέσετε και να στείλετε το πρώτο σας e-mail. Ξεκινήστε με το 
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
Για να στείλετε το πρώτο σας e-mail κάντε κλικ στο κουμπί με το  
σύμβολο ‘+’ με την ένδειξη "Compose (Σύνθεση)" στην επάνω 
αριστερή γωνία. Αυτό θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο στην κάτω 
αριστερή γωνία σας. Εδώ θα συνθέσετε το e-mail σας από το οποίο 
θα κάνετε κλικ στην αποστολή (send) μόλις τελειώσετε!
Στο πεδίο "To (Προς)" πρέπει να συμπληρώσετε τις διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου στο οποίο θέλετε να 
στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο πεδίο 
"Subject (Θέμα)" θα πρέπει να γράψετε έναν μικρό τίτλο, κάτι σαν 
περιγραφή, για το e-mail σας.
Στον κενό χώρο μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας 
προσθέτοντας κείμενο, εικόνες κ.λπ.
Τέλος, μπορείτε να επισυνάψετε συνδέσμους ή αρχεία.
Οταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο κουμπί " Send (Αποστολή)".

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 3

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Πώς να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα email;

Οταν κάποιος σας στέλνει ένα e-mail υπάρχουν μερικά διαφορετικά πράγματα 
που μπορείτε να κάνετε με αυτό. Τα νέα μηνύματα που δεν έχουν ακόμα 
διαβαστεί θα εμφανίζονται με έντονη γραφή και με διαφορετικό χρώμα 
φόντου στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα).
Εκτός από την ανάγνωση ενός e-mail που λάβατε, μπορείτε επίσης να 
εκτελέσετε άλλες πράξεις. Μπορεί να θέλετε να απαντήσετε (Reply) σε αυτό ή 
να το προωθήσετε (Forward) σε κάποιον άλλο.
Επίσης, το e-mail ενδέχεται να έχει συνημμένα ορισμένα αρχεία που θέλετε να 
κατεβάσετε.
Ισως θέλετε να αναβάλλετε το e-mail μέχρι να το χρειαστείτε αργότερα.

Για να μάθετε πώς να εκτελείτε όλα αυτά, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και 
ακολουθήστε αυτόν και αυτόν τον σύνδεσμο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Οταν ένα e-mail είναι πολύ σημαντικό μπορεί να θέλετε να προσθέσετε ένα αστέρι σε αυτό. Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε το μήνυμα 
εύκολα αργότερα.
- Εάν θέλετε να απαντήσετε γρήγορα σε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Smart reply (Εξυπνη απάντηση)".
- Εάν στέλνετε ανταλλάζετε αλληλογραφία με κάποιον, το Gmail θα ομαδοποιήσει αυτά τα μηνύματα σε μια συνομιλία και στα 
εισερχόμενά (Inbox) σας  θα υπάρχει ένας αριθμός δίπλα στο όνομα του αποστολέα, ο οποίος υποδεικνύει πόσα μηνύματα έχουν 
σταλεί μεταξύ σας. Η συνομιλία σας βοηθά να δείτε τη ροή των ανταλλαγών e-mail.
- Τα μηνύματα που λαμβάνετε ενδέχεται να έχουν συνημμένα αρχεία. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα των συνημμένων, 
καθώς ορισμένα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν ιούς

“Smart reply 
(Εξυπνη 
απάντηση)”

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Πώς να διατηρήσετε τα Εισερχόμενά σας καθαρά; Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε, να αρχειοθετήσετε, να 
φιλτράρετε και να αναβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ως αρχάριος χρήστης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιθανότατα δεν έχετε πολλά μηνύματα στα Εισερχόμενά σας αυτήν τη στιγμή. 
Ωστόσο, καθώς συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Gmail, τα εισερχόμενά σας θα αρχίσουν σταδιακά να γεμίζουν. Για να τα διατηρήσετε 
«καθαρά», κάτι που θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το e-mail σας με καλύτερο τρόπο και να είστε πιο παραγωγικοί, πρέπει να 
οργανώσετε τα e-mail σας.

Ορισμένα e-mail μπορείτε να τα διαγράψετε αμέσως μόλις τα διαβάσετε, αυτά τα e-mail πιθανώς δεν είναι τόσο σημαντικά και δεν 
υπάρχει λόγος να τα διατηρήσετε στα Εισερχόμενά σας. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να διαγράψετε ένα e-mail.
Ορισμένα άλλα e-mail μπορεί να είναι πιο σημαντικά για εσάς, αλλά ακόμα να μην τα χρειάζεστε στα Εισερχόμενά σας, αυτά μπορούν 
να αρχειοθετηθούν. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς να αρχειοθετήσετε μηνύματα.
Για να διατηρήσετε οργανωμένα τα Εισερχόμενά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα που παρέχονται από τη διεπαφή για να 
φιλτράρετε αυτό που βλέπετε στα Εισερχόμενά σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα.
Τέλος, το Gmail σάς παρέχει την ευκαιρία να αναβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτό εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 5

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
-Για το Gmail συνιστάται να αρχειοθετήσετε τα μηνύματά σας αντί να τα διαγράψετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 
διατηρήσετε τα εισερχόμενά σας καθαρά χωρίς να ανησυχείτε για το τι πρέπει να αποθηκευτεί αργότερα.
-Μπορείτε επίσης να δώσετε προτεραιότητα στα e-mail σας. Αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται στα 
Εισερχόμενά σας.
- Τέλος, μπορείτε να επισημάνετε ως μη αναγνωσμένα ήδη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να 
επισημάνετε ως ανεπιθύμητα (μάθετε εδώ τι είναι ένα ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Υπο-Ενότητα 1: Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο – E-mail



Τι είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος του Gmail; Θα αναλυθούν οι βασικοί προεπιλεγμένοι φάκελοι!

Οταν ανοίγετε το Gmail στο αριστερό τμήμα της οθόνης κάτω από το κουμπί "Σύνταξη 
(Compose)", μπορείτε να βρείτε τους προεπιλεγμένους φακέλους του Gmail.

Ο πρώτος φάκελος είναι τα Εισερχόμενά (Inbox) σας. Σε αυτόν τον φάκελο, μπορείτε να 
βρείτε όλα τα εισερχόμενα e-mail.
Ο επόμενος φάκελος ονομάζεται "Αστέρι". Εδώ μπορείτε να βρείτε τα e-mail που έχετε ήδη 
αστέρι, ακολουθώντας τη διαδικασία που έχουμε ήδη δει.
Ακολουθώντας μπορείτε να βρείτε το φάκελο "Σημαντικό (Important)". Σε αυτόν τον 
φάκελο, υπάρχουν τα μηνύματα που επισημαίνονται ως σημαντικά είτε από τον αποστολέα 
/ παραλήπτη είτε από εσάς.
Στη συνέχεια, υπάρχει ο φάκελος "Απεσταλμένα (Sent)". Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα 
απεσταλμένα e-mail.
Ακολουθεί ο φάκελος "Πρόχειρα (Drafts)’’ . Σε αυτόν το φάκελο, μπορείτε να δείτε όλα τα 
e-mail που αρχίσατε να συνθέτετε, αλλά ποτέ δεν στείλατε.
Στη συνέχεια, υπάρχει ο φάκελος Spam. Σε αυτόν το φάκελο, ο λογαριασμός σας Gmail 
στέλνει αυτόματα όλα τα μηνύματα που θεωρούνται ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχει ο φάκελος ΄Κάδος (Bin)’ όπου εκεί 
βρίσκονται όλα τα διαγραμμένα e-mail .
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Τι είναι η ετικέτα Gmail; Πώς λειτουργούν οι ετικέτες;

Οι ετικέτες Gmail είναι ετικέτες που μπορούν να προστεθούν σε κάθε 
e-mail που λαμβάνετε ή στέλνετε. Μπορείτε επίσης να τις προσθέσετε 
και σε πρόχειρα e-mail . Αυτές οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να διατηρήσουν τα μηνύματα οργανωμένα. Είναι παρόμοια με τους 
φακέλους, ωστόσο, σε αντίθεση με τους φακέλους, μπορείτε να 
εφαρμόσετε περισσότερες από μία ετικέτες σε ένα μόνο μήνυμα.

Ο τρόπος λειτουργίας των ετικετών εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο επιλέγετε να διαιρέσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε ετικέτες. Αφού δημιουργήσετε μια ετικέτα, μπορείτε 
είτε να δώσετε αυτήν την ετικέτα σε ένα e-mail είτε να μετακινήσετε 
αυτό το e-mail στον φάκελο ετικέτας. Εάν επιλέξετε το πρώτο, θα 
εξακολουθείτε να βλέπετε το e-mail στα Εισερχόμενά (Inbox) σας, αλλά 
θα επισημαίνεται με την ετικέτα. Στη δεύτερη περίπτωση το e-mail 
μεταφέρεται στο φάκελο ετικετών και από εκεί και πέρα μπορείτε να 
το βρείτε εκεί και όχι στα Εισερχόμενά (Inbox) σας.
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Πώς να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις ετικέτες του Gmail;

Αρχικά, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Ακριβώς κάτω από τους βασικούς προεπιλεγμένους 
φακέλους υπάρχει μια επιλογή που ονομάζεται "Περισσότερα (More)" (δείτε την εικόνα στην προηγούμενη 
διαφάνεια). Κάνοντας κλικ σε αυτό εμφανίζονται περισσότερες επιλογές. Μεταξύ των επιλογών μπορείτε 
να βρείτε μία που ονομάζεται "Δημιουργία νέας ετικέτας (Create new label)".
Οταν κάνετε κλικ σε αυτό, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Εκεί μπορείτε να ορίσετε το όνομα της νέας 
ετικέτας και να καθορίσετε εάν η νέα ετικέτα θα τοποθετηθεί σε άλλη ετικέτα.

Ενας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια ετικέτα είναι επιλέγοντας το e-mail που θέλετε να 
επισημάνετε. Μόλις επιλέξετε το e-mail (μπορείτε να το κάνετε αυτό επιλέγοντας το πλαίσιο με το οποίο 
ξεκινά κάθε γραμμή e-mail στους προεπιλεγμένους φακέλους σας) περισσότερες επιλογές θα εμφανιστούν 
στο πάνω μέρος του φακέλου σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που μοιάζει με ετικέτα. Αυτό θα ανοίξει ένα 
νέο παράθυρο από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα ετικέτα για να δώσετε σε αυτό το 
e-mail. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή "Δημιουργία νέας 
ετικέτας (Create new label) ". Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με τον πρώτο τρόπο.

Υπάρχουν πολλά βίντεο και σύνδεσμοι που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαφορά 
μεταξύ ενός φακέλου και μιας ετικέτας και πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες στα επόμενα 3 βίντεο (1ο βίντεο, 2ο βίντεο και 3ο βίντεο) και σε αυτόν τον σύνδεσμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 6
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Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Gmail;

Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας στο Gmail, οι οποίες, εάν 
προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, κάνουν τη χρήση της 
διεπαφής πολύ πιο βολική και αποτελεσματική για εσάς. Για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Gmail πρώτα, πρέπει να συνδεθείτε στον 
λογαριασμό σας στο Gmail. Στην επάνω δεξιά γωνία βρείτε το εικονίδιο με το 
γρανάζι και κάντε κλικ σε αυτό. Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο 
μπορείτε να δείτε μερικές γρήγορες ρυθμίσεις.
• Στις γρήγορες ρυθμίσεις (quick setting) μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο 

εμφάνισης των μηνυμάτων σας επιλέγοντας μεταξύ συμπαγών, 
προεπιλεγμένων ή άνετων. Αυτό θα προσαρμόσει τον τρόπο εμφάνισης των 
e-mail σας, κάνοντας λίγο ή πολύ να εμφανίζονται σε κάθε σελίδα ανάλογα με 
τις προτιμήσεις σας.

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το θέμα του λογαριασμού Gmail. Το θέμα σας 
είναι ουσιαστικά το φόντο της διεπαφής. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δωρεάν 
θέματα στο διαδίκτυο και μπορείτε να βρείτε αυτό που προτιμάτε.

• Μια άλλη επιλογή στις γρήγορες ρυθμίσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλετε 
να εμφανίζονται τα μηνύματα στα εισερχόμενα. Για παράδειγμα, θέλετε τα 
πρώτα μηνύματα να εμφανίζονται πρώτα ή τα αυτά που δεν διαβάστηκαν κ.
λπ. Αυτή η δυνατότητα είναι επίσης προσαρμόσιμη.

• Για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις κάντε κλικ στο κουμπί "Εμφάνιση όλων των 
ρυθμίσεων (See all settings) ". Θα εμφανιστούν τα ακόλουθα. Μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του Gmail σε αυτό 
και σε αυτό το βίντεο και σε αυτόν τον σύνδεσμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Αποφύγετε την αλλαγή οποιασδήποτε από τις Σύνθετες ρυθμίσεις ( Advanced 
settings) . Επίσης, αποφύγετε την αλλαγή οποιασδήποτε ρύθμισης που δεν 
καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.

“Quick Settings  
(Γρήγορες Ρυθμήσεις)”
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Αλλες λειτουργίες e-mail

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες e-mail για τις οποίες  όπως προχωράτε μπορεί να θέλετε να μάθετε! Σε κάθε περίπτωση, που θέλετε 
βοήθεια με μια συγκεκριμένη λειτουργία του λογαριασμού σας στο Gmail, προτείνουμε να επισκεφτείτε την επίσημη υποστήριξη του 
Gmail. Σε αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχει μια σύνθετη αναζήτηση όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το πρόβλημα ή την ερώτησή σας 
και μπορείτε να βρείτε πιθανές απαντήσεις σε αυτή.

Υπάρχει επίσης ένα κουμπί βοήθειας στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής σας Gmail. Οταν κάνετε κλικ σε αυτό ένα μικρό 
παράθυρο εμφανίζεται το οποίο έχει τρεις επιλογές Βοήθεια, Εκπαίδευση και Ενημερώσεις.
• Στη πρώτη επιλογή ανοίγει ένα πλαίσιο αναζήτησης όπου μπορείτε να αναζητήσετε  σε τι θέλετε βοήθεια.
• Η δεύτερη επιλογή ανοίγει αυτήν τη σελίδα, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει στην εκπαίδευση του Gmail και οι επόμενες επιλογές 

σας επιτρέπουν να αναζητήσετε ενημερώσεις, ενώ σας ενημερώνει για τις πιο πρόσφατες δυνατότητες του Gmail.
• Τέλος, υπάρχει μια επιλογή που σας επιτρέπει να στείλετε σχόλια για οποιοδήποτε ζήτημα στο Gmail που ενδέχεται να 

συναντήσετε.
Ρίξτε μια ματιά στα ακόλουθα

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:
✔ Τι είναι η αναζήτηση Gmail και πώς λειτουργεί
✔ Τι είναι οι Επαφές Google και πώς λειτουργούν; Τι μπορείτε να κάνετε με τις Επαφές Gmail;
✔ Πώς να αποκλείσετε και να ξεμπλοκάρετε τις επαφές στο Gmail;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 7
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ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Υπο-Ενότητα 2: Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει 
στους ηλικιωμένους μαθητές τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και τη 
συμμετοχή στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για αρχάριους, οι ενήλικες μαθητές θα μάθουν τι είναι 
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης , τα οποία είναι τα πιο 
διάσημα κοινωνικά μέσα σήμερα, πώς λειτουργούν και 
ποια είναι η σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Στη συνέχεια, οι ηλικιωμένοι θα εισαχθούν σε δύο 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το Facebook και το 
YouTube. Θα μάθουν πώς να δημιουργούν έναν 
λογαριασμό και για στα δύο μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και θα μάθουν επίσης τα βασικά για να 
μπορούν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια και 
παραγωγικότητα.

.



Τι είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης; Ποιες είναι οι πιο κοινές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και επικοινωνίας 
σήμερα;

Δεν περνάει μια μέρα χωρίς να ακούσουμε για δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε πρόκειται για ένα tweet από έναν πολιτικό, μια 
ανάρτηση στο Facebook για μια είδηση ή ένα ιογενές βίντεο στο YouTube, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχουν γίνει μέρος της καθημερινής μας 
ζωής! Αλλά τι είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης;
 
Σύμφωνα με το Investopedia, τα κοινωνικά μέσα είναι «τεχνολογία που βασίζεται σε υπολογιστές που διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και 
πληροφοριών μέσω της δημιουργίας εικονικών δικτύων και κοινοτήτων. Σχετικά με το σχεδιασμό, τα κοινωνικά μέσα βασίζονται στο Διαδίκτυο και 
παρέχουν στους χρήστες γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία περιεχομένου. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, έγγραφα, βίντεο και 
φωτογραφίες. Οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone μέσω λογισμικού ή διαδικτυακής 
εφαρμογής μέσω διαδικτύου, τα οποία συχνά χρησιμοποιούντε για ανταλλαγή μηνυμάτων. "

Τα κοινωνικά μέσα διατίθενται σε πολλές μορφές όπως 
ιστολόγια, φόρουμ, επιχειρηματικά δίκτυα, πλατφόρμες 
κοινής χρήσης φωτογραφιών, εφαρμογές ανταλλαγής 
μηνυμάτων και, φυσικά, κοινωνικά δίκτυα. Μερικά από 
τα πιο κοινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
Facebook
Ινσταγκραμ
YouTube
Κελάδημα
Skype
Αγγελιαφόρος
Viber
Τι εφαρμογή κ.λπ.
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Πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ποια είναι η σημασία τους;

Αλλά πώς λειτουργούν πραγματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, καθώς ο όρος καλύπτει πληθώρα ιστότοπων και εφαρμογών. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία αυτών των εργαλείων 
ποικίλλει επίσης. Οι περισσότεροι ιστότοποι κοινωνικών μέσων ξεκινούν με τη δημιουργία ενός προφίλ από έναν χρήστη, 
συνήθως παρέχοντας ένα όνομα και μια διεύθυνση e-mail. Μόλις ο χρήστης δημιουργήσει ένα προφίλ, συνήθως μπορεί να 
δημιουργήσει και να μοιραστεί περιεχόμενο με άλλους χρήστες των ίδιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν ως τρόπος επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης με την οικογένεια και τους φίλους τους, 
αλλά οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν γρήγορα αυτά τα μέσα κυρίως ως τρόπο προσέγγισης και προσέλκυσης νέων πελατών. Σε 
αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Αυτό που κάνει τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τόσο ισχυρά σήμερα είναι η ικανότητά τους να συνδέονται και να επιτρέπουν 
την κοινή χρήση πληροφοριών με οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο και με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο υπάρχουν περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια χρήστες κοινωνικών μέσων δικτύωσης και πολύ περισσότεροι. 
Μάθετε περισσότερα εδώ.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, υγειονομική περίθαλψη, 
εκπαίδευση και, φυσικά, επιχειρηματική ανάπτυξη. Οταν χρησιμοποιούνται με σύνεση μπορούν να παρέχουν έναν φθηνό (αν 
όχι δωρεάν!) και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας στο διαδίκτυο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης μερικές 
προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνουμε αυτόν τον σύνδεσμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 8
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Ξεκινώντας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Facebook: τι είναι, πώς να το αποκτήσετε;

Το Facebook είναι μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που σας διευκολύνει να συνδεθείτε και να μοιραστείτε 
περιεχόμενο με την οικογένεια και τους φίλους σας στο διαδίκτυο. Είναι πολύ δημοφιλές και έχει σήμερα πάνω από 
2,7 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για φοιτητές, αλλά σύντομα κέρδισε τη 
δημοσιότητα του και είναι πλέον μία από τις πιο διάσημες δωρεάν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ μπορείτε 
να μάθετε περισσότερα για την ιστορία του.

Η κύρια χρήση του Facebook είναι η σύνδεση με  τους φίλους και την  οικογένεια. Το Facebook σας δίνει την ευκαιρία 
να συμμετάσχετε στη ζωή τους και να επικοινωνείτε μαζί τους με πολλούς ψηφιακούς τρόπους. Για παράδειγμα, είναι 
δυνατό να αναζητήσετε παλιούς συμμαθητές ή φίλους, να μοιραστείτε φωτογραφίες ή σχόλια μαζί τους, να τους 
στείλετε μηνύματα κ.λπ. όπου κι αν βρίσκονται. Το προαναφερθέν παρέχει έναν εύκολο, προσβάσιμο σε όλους και 
δωρεάν τρόπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Υπάρχει επίσης μια πληθώρα άλλων λόγων για τους οποίους οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook, όπως επιχειρήσεις, παιχνίδια κ.λπ.

Το Facebook είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό μέσω του 
προγράμματος περιήγησης ιστού. Υπάρχει επίσης μια εφαρμογή για smartphone και tablet. Στην πραγματικότητα, 
πολλοί χρήστες προτιμούν την εφαρμογή σε σύγκριση με την έκδοση που βασίζεται στον Ιστό.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Facebook χρειάζεται να έχετε κάποιο λογαριασμό στο Facebook. Κάθε χρήστης 
e-mail μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό εύκολα ακολουθώντας απλά βήματα. Για τις εκδόσεις της 
εφαρμογής, οι χρήστες πρέπει επίσης να κατεβάσουν την εφαρμογή από το Κατάστημά τους (store ex. App store , 
Google play store).
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Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Facebook; Δημιουργήστε τον νέο σας λογαριασμό τώρα!

Εάν έχετε λογαριασμό e-mail, τον οποίο θα πρέπει να έχετε ήδη μετά την ολοκλήρωση του Θέματος 1, μπορείτε 
να μεταβείτε απευθείας στο Facebook κάνοντας κλικ εδώ και να εγγραφείτε για δωρεάν λογαριασμό κάνοντας 
κλικ στο "Δημιουργία νέου λογαριασμού (Create new Account)". Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε μια 
αναλυτική αναπαράσταση.

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το Ονομα, το Επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης κ.λπ. για 
να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής. Πρέπει επίσης να δώσετε το e-mail σας και έναν κωδικό πρόσβασης 
που θα χρησιμοποιηθούν ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Μόλις κάνετε κλικ στο «Εγγραφή (Sign up)» θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα όπου θα σας ζητηθεί να 
συμπληρώσετε έναν κωδικό που έχετε λάβει στο e-mail με τον οποίο εγγραφήκατε στο λογαριασμό σας στο 
Facebook. Μεταβείτε στην αλληλογραφία σας και βρείτε τον κωδικό και συμπληρώστε τον στο Facebook. 
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Facebook επιβεβαιώνει ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
έχετε παράσχει είναι πραγματικά δικά σας. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 
λογαριασμού σας. Μετά από αυτό θα λάβετε ένα μήνυμα στην οθόνη που θα αναφέρει ότι ο λογαριασμός σας 
έχει επιβεβαιωθεί. Κάντε κλικ OK! Καλώς ήλθατε στο Facebook!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Δημιουργήστε τώρα τον δικό σας λογαριασμό Facebook ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα. Αποσυνδεθείτε και ενεργοποιήστε ξανά 
τον λογαριασμό σας.

Πώς να αποσυνδεθείτε από το Facebook (και να συνδεθείτε ξανά); Πώς να πλοηγηθείτε;

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Facebook πολύ εύκολα κάνοντας κλικ στο 
εικονίδιο προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία ή στη σελίδα. Στο παράθυρο που 
ανοίγει, επιλέξτε Αποσύνδεση (Log out). Οσο για την πλοήγηση μάθετε 
περισσότερα εδώ (ρίξτε μια ματιά στην αρχική σελίδα και στο χρονολόγιο)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 9
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Οι όροι του Facebook
Εάν είστε νέοι στο Facebook μπορεί να υπάρχουν πολλοί όροι και φράσεις των 
οποίων το νόημα δεν καταλαβαίνετε και μπορεί να φαίνεται λίγο συγκεχυμένο 
στην αρχή. Για παράδειγμα, τι εννοούμε ειδοποίηση, ενημέρωση κατάστασης, 
φίλους στο Facebook, αντιδράσεις ή ποια είναι η ροή ειδήσεων. Σε αυτόν και σε 
αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μια σύντομη εξήγηση σχετικά με τους 
πιο κοινούς όρους Facebook.

Τώρα που έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό σας, έχετε το λεγόμενο προφίλ 
Facebook. Η σελίδα του προφίλ σας ονομάζεται επίσης Χρονολόγιο. Στο προφίλ 
σας μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σας, τις φωτογραφίες και τα 
βίντεό σας, μια λίστα με τους φίλους σας στο Facebook κ.λπ. . Οταν 
δημιουργήσατε το λογαριασμό σας, παρείχατε μόνο μερικές από τις 
πληροφοριές  που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού τώρα 
μπορείτε να ολοκληρώσετε τη ρυθμίσεις του προφίλ σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Τελειώστε τη ρύθμιση του προφίλ σας τώρα! Προσθέστε ένα προφίλ και μια φωτογραφία εξωφύλλου και επεξεργαστείτε τα 
προσωπικά σας στοιχεία όπως θέλετε! Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι χρήσιμος!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Τελειώστε τη ρύθμιση του προφίλ σας τώρα! Προσθέστε ένα προφίλ και μια φωτογραφία εξωφύλλου και επεξεργαστείτε τα 
προσωπικά σας στοιχεία όπως θέλετε! Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι χρήσιμος!

Οταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να αφήσετε τον κόσμο, και πιο 
συγκεκριμένα τους φίλους σας στο Facebook, να ξέρουν ποιοι είστε! Μπορείτε να ανεβάσετε 
μια φωτογραφία που σας αντιπροσωπεύει και μπορείτε να μοιραστείτε τα επιτεύγματα της 
ζωής σας, όπως πληροφορίες για την Εκπαίδευση και την Εργασία σας, για την Οικογένειά σας, 
καθώς και για άλλες δραστηριότητες, ενδιαφέροντα ή χόμπι. Δημιουργώντας και ρυθμίζοντας 
το προφίλ σας δημιουργείτε την «ψηφιακή ταυτότητά σας» στο Facebook.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ σας αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας απλώς κάντε κλικ στο 
εικονίδιο ατόμου στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Αυτό θα σας ανακατευθύνει στο 
Χρονολόγιο και εκεί μπορείτε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε. 
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ σας και να προσθέσετε μια 
φωτογραφία εξωφύλλου. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε την κατάσταση της σχέσης 
σας ή ακόμα και να προσθέσετε πληροφορίες για πράγματα που σας αρέσουν, όπως χόμπι, 
βιβλία, ταινίες κ.λπ. Γενικά, μέσω του χρονοδιαγράμματος μπορείτε να προσθέσετε και να 
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας.

Ρυθμίστε το προφίλ σας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Η σελίδα προφίλ σας στο Facebook επιτρέπει στους χρήστες να σας ανακαλύψουν. Σημειώστε ότι μπορείτε να 
μοιραστείτε όσα περισσότερα θέλετε.
- Εάν ανησυχείτε για το απόρρητο και την πιθανή απάτη, δείτε αυτό και αυτόν τον σύνδεσμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 10
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Φίλοι στο Facebook: Προσθήκη φίλων

Ο κύριος στόχος του Facebook είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. Ως αποτέλεσμα, η γνώση του πώς να 
προσθέσετε φίλους στο Facebook είναι ζωτικής σημασίας για τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να 
γνωρίζετε πώς να καταργήσετε την παρακολούθηση (unfollow), να αποκλείσετε και να αφαιρέσετε φίλους 
στο Facebook.

Ας ξεκινήσουμε με την προσθήκη φίλων στο Facebook. Για να προσθέσετε ένα άτομο ως φίλο στο 
Facebook, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα του ατόμου στη γραμμή αναζήτησης της σελίδας Ροή 
ειδήσεων (News Feed Page) στο Facebook. Αυτό θα σας επιστρέψει να δείτε κάποια αποτελέσματα. 
Επιλέξτε την καρτέλα Άτομα (People) για να φιλτράρετε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα προσωπικά προφίλ. 
Κάντε κύλιση στα αποτελέσματα για να βρείτε το άτομο που γνωρίζετε και θέλετε να προσθέσετε και 
επιλέξτε "Προσθήκη φίλου (Add friend)" δίπλα στο όνομά του. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αίτημα φιλίας θα 
σταλεί σε αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο πρέπει να επιβεβαιώσει τη «φιλία» σας και στη συνέχεια θα 
εμφανιστεί στη λίστα των φίλων σας στο Facebook.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης φίλων στο Facebook κάντε κλικ εδώ. 
Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 11

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
-Εάν ένας φίλος σας προσθέσει, θα λάβετε ένα αίτημα φιλίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
να το χειριστείτε εδώ.
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Φίλοι στο Facebook: Κατάργηση φίλων

Το Facebook έχει μια επιλογή που σας επιτρέπει να "καταργείτε" τους φίλους σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
σταματήσετε να βλέπετε τις αναρτήσεις τους στη ροή ειδήσεών (News Feed) σας χωρίς να χρειάζεται να τις 
φιλέσετε. Οταν καταργείτε την παρακολούθηση κάποιου ατόμου, δεν ειδοποιούνται για αυτό. Για να 
καταργήσετε την παρακολούθηση ενός φίλου σας, μεταβείτε στο προφίλ του, τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού σας πάνω στην επιλογή Παρακολούθηση (Following) στη φωτογραφία εξωφύλλου και επιλέξτε 
Κατάργηση παρακολούθησης (Unfollow). Εάν θέλετε να καταργήσετε κάποιον από τη λίστα φίλων σας, 
μεταβείτε στο προφίλ του, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τους φίλους (Friends) στη 
φωτογραφία εξωφύλλου και επιλέξτε Κατάργηση φιλίας (Unfriend). Εάν θέλετε να αποκλείσετε κάποιον 
να μην βλέπει το προφίλ σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας, μπορείτε να τον αποκλείσετε. Οι χρήστες δεν 
ειδοποιούνται όταν τους αποκλείσετε και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προφίλ 
αποκλεισμένων χρηστών μόλις αποκλειστούν. Για να αποκλείσετε κάποιον στο Facebook, μεταβείτε στο 
προφίλ του, επιλέξτε τις τρεις κουκκίδες στην κάτω δεξιά γωνία της φωτογραφίας εξωφύλλου και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε Αποκλεισμός (Block).

Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την προσθήκη, την κατάργηση, τη φιλία και 
τον αποκλεισμό χρηστών του Facebook.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 11

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
-Μπορείτε να αποκλείσετε και χρήστες που είστε φίλοι αλλά και άτομα που δεν είστε φίλη στο Facebook. Για να 
καταργήσετε τον αποκλεισμό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings) και επιλέξτε Αποκλεισμός (Blocking) για να διαχειριστείτε 
τη λίστα των αποκλεισμένων χρηστών.
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Δημιουργία ανάρτησης στο Facebook. Δημιουργήστε μια ανάρτηση για πρώτη φορά

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ανάρτησης στο Facebook είναι η είσοδος στον λογαριασμό σας. Στη 
συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε. Υπάρχουν μερικές επιλογές που μπορείτε να 
επιλέξετε ανάλογα με το πού θέλετε να εμφανίζεται η ανάρτησή σας μετά την ανάρτηση.
• Η πρώτη επιλογή είναι το χρονοδιάγραμμά (Timeline) σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ανάρτηση για τη 

σελίδα / το χρονοδιάγραμμά (Timeline) σας από την κορυφή της ροής ειδήσεων  (News Feed) ή από το προφίλ 
σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

• Μια άλλη επιλογή είναι το χρονοδιάγραμμα (Timeline) ενός φίλου - Μπορείτε να δημοσιεύσετε στο 
χρονολόγιο ενός φίλου πατώντας στη γραμμή αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης, πληκτρολογώντας 
το όνομα του φίλου σας, κάντε κλικ στο όνομά του και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εικόνα του προφίλ του. 
Αυτό θα σας μεταφέρει στο χρονοδιάγραμμα (Timeline) φίλου και από αυτό το σημείο η διαδικασία είναι 
ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη επιλογή (μόνο που τώρα η ανάρτηση θα εμφανιστεί στη σελίδα του φίλου 
σας). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

• Τέλος, μπορείτε να δημοσιεύσετε σε σελίδες ή σε ομάδες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για σελίδες και 
ομάδες Facebook εδώ , για την ανάρτηση σε σελίδες εδώ και για την ανάρτηση σε ομάδες εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 12

FACEBOOK POST!

Υπο-Ενότητα 2: Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης



Δημιουργία ανάρτησης στο Facebook. Δημιουργήστε μια ανάρτηση για πρώτη φορά

Οταν είστε έτοιμοι, είναι καιρός να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να δημοσιεύσετε. Κάντε κλικ 
στο πλαίσιο ανάρτησης. Εκεί μπορείτε να γράψετε απλό κείμενο ή να τον εμπλουτίσετε με άλλα 
χαρακτηριστικά όπως
• φωτογραφίες και βίντεο. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τον 

υπολογιστή σας και να το ανεβάσετε στην ανάρτηση.
• ένα check-in σε ένα συγκεκριμένο μέρος, το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ή μια 

τοποθεσία στην ανάρτησή σας.
• συναισθήματα ή δραστηριότητες. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα συναίσθημα ή δραστηριότητα 

για προσθήκη στην ανάρτηση.
• Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ετικέτες σε άλλα άτομα στην ανάρτησή σας! Ολα αυτά είναι 

προαιρετικά και εξαρτώνται από το πόσο δημιουργικοί θέλετε να είστε.
• Τώρα ήρθε η ώρα να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας. Κάντε το κάνοντας κλικ στο μπλε κουμπί με 

την ένδειξη "Δημοσίευση (Post)".

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
-Μπορείτε να αλλάξετε το απόρρητο της ανάρτησής σας, δηλαδή το κοινό που θα μπορεί να το δει. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το απόρρητο των δημοσιεύσεων στο Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.
-Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την ανάρτησή σας ή να προσθέσετε σχόλια σε αυτήν!
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Αλλες δυνατότητες του Facebook

Υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες στο Facebook που  σαν 
προχωράτε μπορεί να θέλετε να μάθετε! Σε κάθε περίπτωση, που 
θέλετε βοήθεια με μια συγκεκριμένη λειτουργία, σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε το επίσημο Κέντρο βοήθειας Facebook. Σε αυτήν την 
ιστοσελίδα υπάρχει μια σύνθετη αναζήτηση όπου μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε το πρόβλημα ή την ερώτησή σας και μπορείτε να 
βρείτε πιθανές απαντήσεις σε αυτό.

Ρίξτε μια ματιά στα ακόλουθα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Ως τελική δραστηριότητα σε αυτό το θέμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε αυτό, αυτό και αυτό το βίντεο. Η επίσκεψη σε 
αυτόν τον σύνδεσμο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη! Στα προαναφερθέντα μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο λειτουργίας του Facebook. Αυτό θα σας βοηθήσει με την εκμάθησή σας καθώς μπορείτε να αναθεωρήσετε και να 
εξασκηθείτε ταυτόχρονα!

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:
Τι είναι η αναζήτηση στο Facebook, πώς λειτουργεί και πώς να το  χρησιμοποιήσετε;
Τι είναι οι ειδοποιήσεις push; Πού είναι αυτές οι ειδοποιήσεις στο Facebook και πώς να τις διαχειριστείτε;
Οδηγός Begginer για αντιδράσεις στο Facebook, σχόλια και κοινή χρήση. Τι είναι οι εκδηλώσεις στο Facebook και πώς λειτουργούν;
Εξι απλές συμβουλές για την ασφάλεια στο Facebook για ηλικιωμένους ενήλικες.
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Τι είναι το YouTube; Γιατί είναι τόσο δημοφιλές;

Το YouTube είναι μια υπηρεσία κοινής χρήσης βίντεο στην οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν βίντεο και 
να παρακολουθούν βίντεο άλλων χρηστών. Μπορούν επίσης να αντιδράσουν σε αυτά τα βίντεο πατώντας το 
κουμπί ‘μου αρέσει’, μοιράζοντάς τα ή σχολιάζοντάς τα. Οι χρήστες στο YouTube μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:
• αναζήτηση, εύρεση και παρακολούθηση βίντεο.
• δημιουργία ενός προσωπικού καναλιού YouTube.
• μεταφόρτωση βίντεο στο κανάλι τους 
• ‘μου αρέσει’, σχόλια και κοινή χρήση άλλων βίντεο
• Εγγραφή σε άλλα κανάλια και χρήστες του YouTube
• δημιουργία λίστων αναπαραγωγής για να οργανώσετε και να ομαδοποιήσετε βίντεο που σας ενδιαφέρουν

Το YouTube είναι δωρεάν και πολύ εύκολο στη χρήση. Είναι πολύ δημοφιλές καθώς οι χρήστες μπορούν να 
ανακαλύψουν κάθε είδους βίντεο σχετικά με πράγματα που τους αρέσουν. Συνήθως το YouTube 
χρησιμοποιείται για να παρακολουθούν οι χρήστες μουσικά βίντεο, πώς να… και DIY οδηγούς, συνταγές, 
hacks και άλλα.
Για πρόσβαση στο YouTube επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα από τη συσκευή σας. Η αναζήτηση και η 
παρακολούθηση βίντεο δεν απαιτεί λογαριασμό YouTube, αλλά αν θέλετε να ανεβάσετε βίντεο και να 
δημιουργήσετε το δικό σας κανάλι, χρειάζεστε έναν λογαριασμό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 13

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Είναι δυνατή η αναζήτηση, η εύρεση και η παρακολούθηση βίντεο στο YouTube χωρίς να έχετε λογαριασμό YouTube.
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ACTIVITIES: 
-Visit YouTube and search, find and watch some videos about your interests or hobbies.

TIPS: 
-It is possible to search, find and watch videos on YouTube without having a YouTube account..

Πώς να αναζητήσετε και να βρείτε βίντεο στο YouTube;

Το YouTube αναπτύσσεται κάθε μέρα με εκατοντάδες ώρες νέου περιεχομένου που 
μεταφορτώνεται κάθε λεπτό. Η αναζήτηση οποιουδήποτε βίντεο μέσω αυτού του όγκου 
βίντεο μπορεί να είναι τρομακτική. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο από την αναζήτηση σε 
ολόκληρο τον ιστό. Ακολουθεί ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει και θα σας συμβουλεύσει 
σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης βίντεο στο YouTube.

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό YouTube; Πως να τον χρησιμοποιήσετε?

Η δημιουργία λογαριασμού YouTube είναι δωρεάν και στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολη. 
Εχετε ήδη λογαριασμό Gmail. Οταν έχετε Λογαριασμό Google, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για 
να συνδεθείτε στο YouTube. Επισκεφθείτε τη σελίδα YouTube και επιλέξτε Σύνδεση (Sign in) στην 
επάνω δεξιά γωνία. Αυτό θα σας ανακατευθύνει στο λογαριασμό Google Λογαριασμός. 
Συμπληρώστε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας και συνδεθείτε. Τώρα είστε συνδεδεμένοι 
στο YouTube.
Εάν δεν διαθέτετε Λογαριασμό Google (λογαριασμός Gmail) επισκεφτείτε την αντίστοιχη διαφάνεια 
στο Θέμα 1, για να μάθετε πώς να δημιουργήσετε έναν! Για να αποσυνδεθείτε απλώς κάντε κλικ στη 
φωτογραφία σας και επιλέξτε "Εξοδος (Sign Out)".

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Ακολουθήστε τις οδηγίες και δημιουργήστε το κανάλι σας στο YouTube τώρα! Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμο!

Πώς να δημιουργήσετε ένα κανάλι YouTube;

Εάν διαθέτετε Λογαριασμό Google, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να μοιραστείτε και να σχολιάσετε βίντεο 
στο YouTube. Ωστόσο, η σύνδεση στον λογαριασμό σας δεν δημιουργεί αυτόματα το κανάλι σας στο YouTube! 
Ενα κανάλι στο YouTube μοιάζει με προφίλ στο Facebook. Είναι ο προσωπικός χώρος του χρήστη, όπου 
μπορείτε να ανεβάσετε βίντεο, να αποθηκεύσετε βίντεο για παρακολούθηση αργότερα κ.λπ. Λειτουργεί σαν 
αρχική σελίδα για τον λογαριασμό σας. Είναι ακόμη δυνατό να υπάρχουν περισσότερα από ένα κανάλια 
YouTube. Σήμερα, το βίντεο γίνεται πολύ πιο εύκολο και φθηνό στη δημιουργία. Ισως θέλετε να δημιουργήσετε 
και να ανεβάσετε τα δικά σας βίντεο για κάτι που σας ενδιαφέρει, όπως χόμπι ή δραστηριότητα. Ακολουθήστε 
τα επόμενα απλά βήματα για να μάθετε πώς να δημιουργείτε το δικό σας κανάλι YouTube:
• Συνδεθείτε στο YouTube χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό σας Google
• Μεταβείτε στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ στη φωτογραφία σας ή στα αρχικά σας.
• Επιλέξτε δημιουργία καναλιού (create channel). Στο επόμενο παράθυρο κάντε κλικ στο κουμπί Εναρξη (Get 

Started). Αυτό θα σας δώσει δύο επιλογές. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κανάλι YouTube 
χρησιμοποιώντας το όνομα του e-mail σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο όνομα 
θέλετε.

• Μόλις επιλέξετε έναν από τους δύο τρόπους, θα σας ζητηθεί να δώσετε μερικές βασικές πληροφορίες για το 
κανάλι σας, όπως μια μικρή περιγραφή και ίσως να προσθέσετε συνδέσμους για άλλα κοινωνικά μέσα. 
Συμπληρώστε το ή επιλέξτε Ρύθμιση αργότερα (set up later).

• Τώρα το κανάλι σας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να το χρησιμοποιήσετε! Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργία ενός καναλιού εδώ.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα κανάλι YouTube για να ανεβάσετε και να διαχειριστείτε βίντεο;

Αφού δημιουργήσετε με επιτυχία το κανάλι σας στο YouTube και αφιερώσετε ώρες δημιουργώντας βίντεο για αυτό, 
είναι καιρός να τα ανεβάσετε. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο YouTube.
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο βίντεο στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου. (Υπάρχει επίσης μια επιλογή να μεταβείτε 

ζωντανά στο κανάλι σας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ)
• Επιλέξτε Μεταφόρτωση βίντεο (Upload video).
• Στο παράθυρο που ανοίγει πατήστε «Επιλογή αρχείων (Select files)». Επιλέξτε τα αρχεία βίντεο από τον υπολογιστή 

σας ή απλώς σύρετε και αποθέστε τα.
• Ενα προαιρετικό βήμα είναι να αλλάξετε τη ρύθμιση απορρήτου του βίντεό σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.
• Τώρα ανεβάζετε το βίντεό σας!
• Τώρα είναι δυνατό να αλλάξετε το όνομα του βίντεο. Το βίντεό σας θα έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο σας από 

προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σωστή περιγραφή και μερικέ3ς ετικέτες που θα βοηθήσουν 
τους χρήστες του YouTube να βρουν το βίντεό σας πιο εύκολα. Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά άρθρα που μπορούν 
να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς να επιλέξετε τη σωστή περιγραφή για το βίντεό σας και γιατί είναι τόσο 
σημαντική. Προτείνουμε αυτό το άρθρο!

• Τώρα μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα βίντεό σας στο YouTube. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Ακολουθούν μερικές απλές συμβουλές για το πώς να αναπτύξετε το κανάλι σας στο YouTube!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Δείτε αυτό το βίντεο και δοκιμάστε να ανεβάσετε το πρώτο σας βίντεο στο YouTube!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
- Εδώ είναι μερικές απλές συμβουλές για το πώς να μεγαλώσετε το κανάλι σας στο YouTube!

Πώς μπορώ να διαχειριστώ και να προσαρμόσω το κανάλι μου στο YouTube;

Τώρα που έχετε δημιουργήσει το κανάλι σας στο YouTube, είναι καιρός να 
προσθέσετε μια προσωπική σημείωση, που σημαίνει ότι είναι καιρός να το 
προσαρμόσετε! Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να σας καθοδηγήσει ως προς την 
διαδικασία προσαρμογής καθώς περιλαμβάνει όλα τα βασικά βήματα που 
πρέπει να γνωρίζετε!
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Αλλες λειτουργίες του YouTube

Υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες του YouTube για τις 
οποίες, καθώς προχωράτε, μπορεί να θέλετε να μάθετε!

Σε κάθε περίπτωση, όταν θέλετε βοήθεια με μια 
συγκεκριμένη λειτουργία, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 
το επίσημο κέντρο βοήθειας του YouTube. Σε αυτήν την 
ιστοσελίδα υπάρχει μια σύνθετη αναζήτηση όπου μπορείτε 
να πληκτρολογήσετε το πρόβλημα ή την ερώτησή σας και 
μπορείτε να βρείτε πιθανές απαντήσεις σε αυτό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Ως τελική δραστηριότητα σε αυτό το θέμα προτείνουμε να επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο! Σε αυτό μπορείτε να βρείτε γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του YouTube. Αυτό θα σας βοηθήσει με την εκμάθησή σας καθώς μπορείτε να 
αναθεωρήσετε και να εξασκηθείτε ταυτόχρονα!

Ρίξτε μια ματιά στα ακόλουθα

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:
Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις καναλιού και πώς να τις διαχειριστώ;
Πώς να εγγραφείτε σε κανάλι YouTube;
Πώς να διαχειριστείτε σχόλια και επισημάνσεις "μου αρέσει" στο YouTube;
Τι είναι οι ειδοποιήσεις YouTube και πώς λειτουργούν;
Πώς να αναφέρετε βίντεο στο YouTube
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Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει στους ενήλικες 
μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
κατανόηση και τη χρήση των υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων.

Για αρχάριους, οι ενήλικες μαθητές θα μάθουν ποιες είναι οι υπηρεσίες 
άμεσων μηνυμάτων, ποιές είναι οι πιο διάσημες υπηρεσίες σήμερα, πώς 
λειτουργούν και ποια είναι η σημασία τους. Στη συνέχεια, οι 
ηλικιωμένοι θα εισαχθούν σε τέσσερις υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων 
μηνυμάτων, δηλαδή Messenger, Viber, Whats App και Skype. Θα 
δημιουργήσουν λογαριασμούς σε όλες τις υπηρεσίες και θα μάθουν τα 
βασικά για το πώς να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια και 
παραγωγικότητα.



Τι είναι οι υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων; Ποια είναι η σημασία τους;

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο τρόπος επικοινωνίας μας έχει αλλάξει δραστικά και γρήγορα τα τελευταία 
χρόνια. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν smartphone και τα χρησιμοποιούν ως τρόπο επικοινωνίας 
μέσω ανταλλαγής κειμένων ή άμεσων μηνυμάτων.

Τα μηνύματα κειμένου δεν είναι μια νέα ιδέα. Υπήρχε για πολλά χρόνια σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Τώρα που 
έχουμε smartphone, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ολα τα smartphone έχουν προφορτωθεί με μια 
εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να λαμβάνετε κείμενο. Αυτά τα 
μηνύματα κειμένου χρεώνονται από τον παροχέα σας. Αυτές οι εφαρμογές λειτουργούν όπως αυτές σε παλαιότερα 
κινητά τηλέφωνα. Ενας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με τη χρήση άλλων εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων που 
μπορείτε να κατεβάσετε από το κατάστημα του smartphone σας. Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν σύνδεση στο 
Διαδίκτυο για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και ως εκ τούτου δεν χρεώνονται από τους παρόχους. Οι 
εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων είναι επίσης διαθέσιμες για επιτραπέζιους υπολογιστές.

Τα άμεσα μηνύματα που ονομάζονται συχνά IM (instant messages) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματικού 
χρόνου μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ή λογισμικού και μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Τα άμεσα μηνύματα 
πραγματοποιούνται συνήθως μεταξύ δύο χρηστών και είναι ιδιωτικές συνομιλίες. Ενα χαρακτηριστικό που 
παρέχουν τα άμεσα μηνύματα είναι η δυνατότητα να δούμε αν το άτομο που σας ενδιαφέρει να στείλετε ένα 
μήνυμα είναι συνδεδεμένο, κάτι που ονομάζεται παρουσία. Μπορείτε επίσης να δείτε αν το μήνυμά σας 
παραδόθηκε και διαβάστηκε. Τα άμεσα μηνύματα δεν περιέχουν μόνο κείμενο, αλλά μπορούν να έχουν κείμενο, 
αρχεία, emoji, αυτοκόλλητα κ.λπ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Σχέδιο μαθήματος 16

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν διευκολύνει την επικοινωνία για τόσα 
πολλά άτομα σε όλο τον κόσμο. Το να έχετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και μια 
κατάλληλη εφαρμογή είναι το μόνο που απαιτείται για να στείλετε μήνυμα σε κάποιον 
οπουδήποτε δωρεάν.

Για την αποστολή άμεσων μηνυμάτων και οι δύο χρήστες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι 
ταυτόχρονα. Παρ 'όλα αυτά, σχεδόν κάθε εφαρμογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων 
επιτρέπει συγχρονισμένη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ χρηστών στο διαδίκτυο 
και εκτός σύνδεσης.

Τι είναι οι υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων; Ποια είναι η σημασία τους;
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων;

Οι περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων λειτουργούν με παρόμοιες 
αρχές και έχουν πολλά κοινά, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές που μπορεί να 
κάνουν μια εφαρμογή πιο ελκυστική για ένα χρήση από μια άλλη. Το καλό είναι ότι 
έχετε την ικανότητα και την ελευθερία να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μία ή 
περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές.

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή που επιλέγετε, όλες έχουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά. Πρώτα απ 'όλα λειτουργούν μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας όταν το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο. Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές 
τις εφαρμογές λειτουργούν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα όπως iOS, 
Android και Windows. Συνήθως έχουν και εφαρμογή για υπολογιστές. Αυτές οι 
εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται μόνο για ανταλλαγή μηνυμάτων, αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή αρχείων, όπως 
φωτογραφίες, βίντεο, ήχος, pdf κ.λπ. Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές 
διαθέτουν δυνατότητες ασφαλείας που κρυπτογραφούν τα μηνύματά σας για 
απόρρητο.

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων;

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ανεξάρτητα από 
το ποια είναι, θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία ρύθμισης. Πρώτον, θα πρέπει να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με βάση τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Στη συνέχεια, 
θα πρέπει να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας μέσω ενός κειμένου που θα λάβετε στο κινητό 
σας τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός σας θα δημιουργηθεί!

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στις επαφές του 
τηλεφώνου σας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με εκείνες 
των επαφών σας που χρησιμοποιούν επίσης αυτήν την εφαρμογή!

Ενα άλλο πράγμα που χρειάζεται την προσοχή σας είναι οι ειδοποιήσεις! Εάν επιλέξετε να 
ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις εντός των ρυθμίσεων της εφαρμογής, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
κάθε φορά που λαμβάνετε νέα μηνύματα, όπως ακριβώς και στην προεπιλεγμένη εφαρμογή 
ανταλλαγής μηνυμάτων του τηλεφώνου σας! Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ ειδοποιήσεων 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας!

Ενα τελευταίο πράγμα που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι με τη χρήση εφαρμογών άμεσων 
μηνυμάτων είναι δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή, αρκεί να 
κάνετε λήψη της εφαρμογής σε όλες αυτές τις συσκευές! Είναι δυνατό να έχετε την εφαρμογή στο 
smartphone, το tablet και την επιφάνεια εργασίας σας ταυτόχρονα!
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Τι είναι το Messenger; Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση;

Το Messenger ξεκίνησε ως εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων του Facebook. Η εφαρμογή συνόδευε τον λογαριασμό σας στο Facebook. 
Σήμερα, είναι δυνατό να έχετε λογαριασμό αγγελιοφόρων χωρίς να είστε στο Facebook, καθώς είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή. Ωστόσο, 
εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook, έχετε αυτόματα λογαριασμό στο Messenger.

Για να έχετε το Messenger θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας μέσω του καταστήματός σας. Για 
χρήστες επιτραπέζιων υπολογιστών η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στο προφίλ σας στο Facebook! Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, 
θα συγχρονιστεί με τον λογαριασμό σας στο Facebook και συνεπώς με τις επαφές σας στο Facebook.

Σε αντίθεση με άλλα πράγματα στο Facebook που κοινοποιούνται στους φίλους σας ή δημοσιεύονται στο χρονολόγιό σας, τα μηνύματα 
που αποστέλλονται μέσω του Messenger είναι απόρρητα και είναι ορατά μόνο από εσάς και από εκείνους που τα στέλνετε.

Αν και το Messenger είναι από τις πιο διάσημες εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, πρέπει να αναφέρουμε ότι παρέχει ελάχιστη ασφάλεια 
καθώς δεν κρυπτογραφεί μηνύματα.

ACTIVITIES: 
- Lesson plan 20

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Messenger;

Οπως αναφέραμε προηγουμένως εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να 
συνδεθείτε στην εφαρμογή Messenger μετά τη λήψη του! Εάν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή επισκεφθείτε αυτόν 
τον σύνδεσμο. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Πώς να στείλετε μηνύματα στο Messenger;

Η διεπαφή Messenger είναι πραγματικά εύκολη στη χρήση! Αρχικά, πρέπει να ανοίξετε το Facebook Messenger, είτε πρόκειται για την 
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε είτε για την έκδοση για υπολογιστές. Οταν ανοίγετε την εφαρμογή, τα μηνύματά σας θα εμφανίζονται στην.  
καρτέλα Συζητήσεις (Chat tabs). Εάν είστε νέοι στο Messenger, πιθανότατα δεν έχετε ακόμα συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε 
αυτήν την καρτέλα από οπουδήποτε πατώντας το εικονίδιο με το συννεφάκι συνομιλίας στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να στείλετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το εικονίδιο νέου μηνύματος.
Στη συνέχεια, γράψτε ή επιλέξτε το όνομα μιας επαφής. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
οθόνης και πατήστε το κουμπί Αποστολή. Εκτός από το κείμενο, μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία, emoji, gif κ.λπ. 
Μάθετε περισσότερα εδώ

Τώρα θα μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του μηνύματός σας. Θα εμφανιστούν διαφορετικά εικονίδια δίπλα στο μήνυμά σας για να 
υποδείξουν την κατάστασή του. Δείτε πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτά τα εικονίδια: ένας μπλε κύκλος υποδεικνύει ότι το μήνυμα 
εξακολουθεί να στέλνετε , ένας μπλε κύκλος με ένα σημάδι ελέγχου μέσα σημαίνει ότι το μήνυμά σας στάλθηκε, ένας συμπαγής μπλε κύκλος 
με ένα σημάδι ελέγχου μέσα σημαίνει ότι το μήνυμά σας παραδώθηκε στον παραλήπτη αλλά δεν έχει διαβαστεί. Μια μικρή έκδοση της 
φωτογραφίας προφίλ του ατόμου θα εμφανιστεί μόλις διαβάσει το μήνυμά σας.

Εάν δεν θέλετε να στείλετε ένα νέο μήνυμα, αλλά θέλετε να απαντήσετε σε μια συνομιλία, η διαδικασία είναι παρόμοια. Επιλέξτε τη 
συνομιλία και μόλις ανοίξει, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το κουμπί ‘Αποστολή’. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο 
ανταλλαγής μηνυμάτων στο Messenger παρακολουθώντας αυτό το βίντεο για επιτραπέζιους υπολογιστές και επισκεφθείτε αυτόν τον 
σύνδεσμο για κινητά ή tablet.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 18

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 21

Βασικές ρυθμίσεις Messenger και άλλες λειτουργίες

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:
Main Messenger Settings explained!
How to manage Messenger Notifications?
How to group chat on Messenger?
How to make voice and video calls with Messenger?
How to block and unblock someone on Messenger?

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τις δυνατότητες του Messenger, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το 
επίσημο Κέντρο βοήθειας. Χρησιμοποιήστε τη προηγμένη αναζήτηση για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις 
σας

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



Τι είναι το Viber; Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση;

Το Viber είναι μια άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που έχει εφαρμογές για smartphone, tablet ή επιτραπέζιο 
υπολογιστή. Το Viber είναι μια δωρεάν εφαρμογή που είναι πολύ ασφαλής καθώς κρυπτογραφεί πλήρως όλα τα 
μηνύματα και τις συνομιλίες σας. Εχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, το Viber εκτός από το ότι χρησιμοποιείται ως εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για άτομα, 
χρησιμοποιείται επίσης πολύ από εταιρείες ή επωνυμίες ως εργαλείο μάρκετινγκ. Το Viber επιτρέπει σε  δημόσιους 
λογαριασμούς  να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Viber από τους προαναφερθέντες για να αλληλεπιδράσουν με το 
κοινό τους.
Επιπλέον, λόγω της ασφάλειας, οι τράπεζες τείνουν να το χρησιμοποιούν τελευταία για επικοινωνία με πελάτες. 
Οσον αφορά την ασφάλεια, το Viber είναι πλήρως κρυπτογραφημένο. Επιπλέον, σας επιτρέπει να διαγράψετε τα 
μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, να χρησιμοποιήσετε "κρυφές συνομιλίες" που δεν εμφανίζονται σε μια λίστα 
συνομιλιών και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο με PIN και να χρησιμοποιήσετε μηνύματα που καταστρέφονται.
Το Viber παρέχει επίσης μια υπηρεσία που ονομάζεται Viber Out, μια λειτουργία VoIP που επιτρέπει διεθνείς κλήσεις 
για χαμηλή τιμή, εάν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi. Μπορείτε να αγοράσετε λεπτά μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal και 
μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιεί το Viber, όπως με το Skype.

Για να έχετε το Viber θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας μέσω του 
καταστήματός σας. Για επιτραπέζιους υπολογιστές επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα και κατεβάστε την 
εφαρμογή για επιτραπέζιους υπολογιστές! Αφού πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής, αφήστε την να 
συγχρονιστεί με τις επαφές του τηλεφώνου σας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 19

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Κάντε λήψη του Viber στη συσκευή σας (smartphone ή tablet) και δημιουργήστε έναν λογαριασμό ακολουθώντας τα βήματα στους 
παρεχόμενους συνδέσμους! Κάντε επίσης λήψη και συνδεθείτε στο Viber μέσω του επιτραπέζιου υπολογιστή σας.

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Viber; Πώς δημιουργείτε τον λογαριασμό σας;

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού 
Viber ανάλογα με τη συσκευή που θα επιλέξετε
∙ How to create a Viber Account on Pc or Mac.
∙ How to create a Viber Account on iOS
∙ How to create a Viber Account on Android.
∙ Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς λειτουργεί το Viber Interface

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 19

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-PC-or-Mac
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-iPhone-or-iPad
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-Android


Πώς να χρησιμοποιήσετε το Viber;

Η διεπαφή Viber είναι εύχρηστη! Αρχικά θα πρέπει να ανοίξετε το Viber, είτε πρόκειται για την εφαρμογή που 
χρησιμοποιείτε είτε για την έκδοση για υπολογιστές. Οταν ανοίγετε την εφαρμογή, θα εμφανίζονται τα 
μηνύματά σας. Εάν είστε νέοι στο Viber, πιθανότατα δεν έχετε ακόμα συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να 
μεταβείτε στις συνομιλίες σας από οπουδήποτε πατώντας το εικονίδιο με το συννεφάκι συνομιλίας στο κάτω 
μέρος της οθόνης.

Για να στείλετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το εικονίδιο νέου μηνύματος. Στη συνέχεια, γράψτε ή επιλέξτε το 
όνομα μιας επαφής. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης 
και πατήστε το κουμπί ‘Αποστολή’. Εκτός από το κείμενο είναι δυνατή η προσθήκη φωτογραφιών, βίντεο, 
αρχείων, emoji, gif κ.λπ. Επιπλέον, είναι δυνατή η πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης στο 
Viber. Μάθετε περισσότερα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εάν δεν θέλετε να στείλετε ένα νέο μήνυμα, αλλά θέλετε να απαντήσετε σε μια συνομιλία, η διαδικασία είναι 
παρόμοια. Επιλέξτε τη συνομιλία και μόλις ανοίξει, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το κουμπί ‘Αποστολή’. 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων και τη χρήση άλλων λειτουργιών, όπως 
κλήσεις στο Viber, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο και μεταβαίνοντας σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Οπως και στο Messenger, είναι επίσης δυνατό να ελέγξετε την κατάσταση του μηνύματός σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 20 & 21 & 22

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Ακολουθήστε αυτόν και αυτόν τον σύνδεσμο και 
μάθετε μερικές πιο εκπληκτικές δυνατότητες Viber που 
πρέπει να γνωρίζετε! Οταν τελειώσετε, δοκιμάστε τις!

Βασικές ρυθμίσεις Viber και άλλες λειτουργίες

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες-χαρακτηριστικά του Viber που μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμοι:
∙ Main Viber Account Settings και how to personalize them
∙ How to create and use group chats on Viber?
∙ How to make calls and chat on Viber for desktop? For Tablet? και for mobile phone?
∙ How to block and unblock contacts on Viber?
∙ What is Viber out and how does it work?

∙ Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τις δυνατότητες του Viber, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη 
Γνωσιακή Βάση Υποστήριξης Viber (Viber Support Knowledge Base). Χρησιμοποιήστε την προηγμένη 
αναζήτηση για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας!

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

https://help.viber.com/en/article/personalize-your-viber-settings-iphone
https://www.wikihow.com/Create-a-Group-Chat-in-Viber-for-Smartphones
https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC
https://help.viber.com/en/article/use-viber-on-your-tablet-or-ipad
https://heavy.com/tech/2014/07/how-to-use-viber-app-to-send-text-messages-and-make-free-calls/
https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
https://www.viber.com/en/blog/2018-04-16/making-international-calls-the-dos-and-the-donts/


Τι είναι το WhatsApp; Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση;

Το WhatsApp ήταν μια από τις πρώτες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ξεκίνησε το 2009. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των 
παλαιότερων ακριβών υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων από παρόχους , και σήμερα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές 
ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά στον κόσμο.

Οπως και σε άλλες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν απεριόριστα κείμενα, 
φωτογραφίες, ήχους και βίντεο, δωρεάν και με ασφάλεια. Οι χρήστες μπορούν επίσης να πραγματοποιούν δωρεάν κλήσεις 
(βίντεο). Οπως και άλλες υπηρεσίες, προσφέρει τη δυνατότητα ομαδικής συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων.

Η εφαρμογή ως παλαιότερη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων δεν διαθέτει ορισμένες από τις προηγμένες δυνατότητες πιο 
σύγχρονων υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι αποτελεσματική και γρήγορή. Είναι ασφαλές καθώς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση που 
επιτρέπει μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη να βλέπει τα μηνύματα. Επιπλέον, είναι απλούστερο και πιο εύκολο στη χρήση 
σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων που μπορεί να είναι λίγο συντριπτικές για έναν αρχάριο.

Εκτός από τις εφαρμογές για smartphone και tablet, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από το Κατάστημά σας, υπάρχει επίσης μια 
εφαρμογή μέσω υπολογιστές για WhatsApp! Βρείτε την εδώ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 23

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Κάντε λήψη της εφαρμογής WhatsApp στη συσκευή σας (smartphone ή tablet) και δημιουργήστε έναν λογαριασμό ακολουθώντας τα 
βήματα στους παρεχόμενους συνδέσμους! Κάντε επίσης λήψη και συνδεθείτε στην εφαρμογή WhatsApp στον επιτραπέζιο υπολογιστή 
σας.

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό WhatsApp; Πώς να πλοηγηθείτε;

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού 
WhatsApp ανάλογα με τη συσκευή που θα επιλέξετε:

∙ How to create a Whats App Account on Pc or Mac.
∙ How to create a Whats App Account on iOS or Android
∙ Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς λειτουργεί η διεπαφή του WhatsApp. 
Επίσης αυτός ο σύνδεσμος “What is Whats App. A guide to navigating...” μπορεί να είναι 
χρήσιμος!

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

http://www.techychennai.com/how-to-install-and-use-whatsapp-in-pc-laptop/
https://www.businessinsider.com/how-to-create-whatsapp-account
https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide#how-to-use-whatsapp


Πώς να χρησιμοποιήσετε το WhatsApp;

Πριν ξεκινήσετε, ίσως θέλετε να ρυθμίσετε το προφίλ σας. Η ρύθμιση του προφίλ σας βοηθά τις 
επαφές να γνωρίζουν ποιοι είστε ακόμη και αν δεν έχουν τον αριθμό σας στις επαφές τους.

Μετά τη ρύθμιση του προφίλ σας, είναι ώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp. Την πρώτη 
φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή, όπως έχουμε δει σε κάθε άλλη υπηρεσία ανταλλαγής 
μηνυμάτων, δεν θα έχετε ακόμη συνομιλίες! Μπορείτε να ξεκινήσετε μία πατώντας στο συννεφάκι 
συνομιλίας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να 
επικοινωνήσετε από τη λίστα. Αυτό θα ανοίξει μια συνομιλία, γράψετε το μήνυμά σας στο πλαίσιο 
κειμένου και κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους για να το στείλετε. Εάν έχετε ήδη μια συνομιλία με 
αυτήν την επαφή, επιλέγοντας την  θα ανοίξει τα υπάρχοντα μηνύματα!

Είναι επίσης δυνατή η αποστολή εικόνων, βίντεο και αρχείων στο WhatsApp. Μπορείτε να το κάνετε 
πατώντας το συνδετήρα ή το εικονίδιο της κάμερας στο κάτω μέρος της οθόνης. Το WhatsApp 
διαθέτει μια ενσωματωμένη εφαρμογή κάμερας, αλλά είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη δική 
σας εφαρμογή κάμερας και να την στείλετε μέσω της γκαλερί σας.

Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική συνομιλία. Για να το κάνετε, πατήστε το ίδιο 
συννεφάκι συνομιλίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ‘Νέα ομάδα (New group)’ . Επιλέξτε τις επαφές που 
θέλετε να προσκαλέσετε, επιλέξτε ένα όνομα για την ομάδα και είστε έτοιμοι να συνομιλήσετε!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 24 & 25 & 26

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Ακολουθήστε αυτόν και αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε μερικά ακόμη χαρακτηριστικά της εφαρμογής! Αναθεωρήστε και δοκιμάστε 
τις νέες δυνατότητες μόνοι σας!

Βασικές ρυθμίσεις WhatsApp και άλλες λειτουργίες

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με μερικές δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:
∙ Basic What App Account Settings and how to set them up
∙ Guide: How to use Whats App
∙ How to make voice and video calls in Whats App
∙ All 40 Whats App features, tips and tricks you should know
∙ Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τις δυνατότητες της εφαρμογής Whats, μπορείτε επίσης να 

επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις του Whatsapp (Whats App Frequently Asked Questions). 
Χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας! Μπορείτε 
επίσης να επικοινωνήσετε με την εφαρμογή Whatsapp (Contact Whats App ).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 25 & 26

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

https://privacyinternational.org/guide-step/3916/whatsapp-account-settings
https://www.youtube.com/watch?v=KgNliKyVY2Q
https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-voice-call/?lang=en
https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html
https://faq.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/contact/


Τι είναι το Skype; Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση;

Είναι πιθανό να έχετε ήδη ακούσει για το Skype! Το Skype είναι η δωρεάν εφαρμογή της Microsoft για άμεσα μηνύματα και κλήσεις 
(βίντεο)! Το Skype σάς επιτρέπει να έρθετε σε επαφή με άτομα σε όλο τον κόσμο δωρεάν, αρκεί να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που σας επιτρέπει να στέλνετε κείμενο, ήχο και βίντεο. Για να το κάνει, χρησιμοποιεί μια 
τεχνολογία που ονομάζεται voiceover IP ή VoIP. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να μεταδώσει τη φωνή σας μέσω του Διαδικτύου. Το 
Skype χρησιμοποιεί VoIP για να σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, ομαδικές κλήσεις και 
πολλά άλλα μέσω του Διαδικτύου αντί να χρησιμοποιείτε παραδοσιακές τηλεφωνικές γραμμές. Αυτό το βίντεο μπορεί να σας 
εξηγήσει πώς λειτουργεί το Skype. Η επικοινωνία Skype είναι επίσης ασφαλής καθώς είναι κρυπτογραφημένη, οπότε δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για το απόρρητο!

Το Skype προσφέρει πολλές δυνατότητες στους χρήστες του. Οπως προαναφέρθηκε, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε 
βιντεοκλήσεις και να στέλνετε άμεσα μηνύματα σε άλλους χρήστες του Skype. Επιπλέον, είναι δυνατό να καλέσετε πολλούς 
χρήστες ταυτόχρονα και να καταγράψετε τις βιντεοκλήσεις σας εάν χρειαστεί. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε την οθόνη σας 
κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Για όσους χρειάζονται υπότιτλους ή μετάφραση, το Skype τα παρέχει τώρα για αυξημένη 
προσβασιμότητα. Ολες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες δωρεάν, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε 
εάν είστε πρόθυμοι να πληρώσετε.
Το Skype είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή smartphone ή tablet, καθώς και ως εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή! Εδώ μπορείτε να 
δείτε περισσότερα για το τι μπορείτε να κάνετε με το Skype!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 27

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-Κάντε λήψη του Skype στη συσκευή σας (smartphone ή tablet) και δημιουργήστε έναν λογαριασμό ακολουθώντας τα βήματα στους 
παρεχόμενους συνδέσμους! Κάντε επίσης λήψη και συνδεθείτε στο Skype στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.

Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Skype; Πώς να πλοηγηθείτε;

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού 
Skype ανάλογα με τη συσκευή που θα επιλέξετε:

∙ How to create a Skype Account on Pc or Mac.
∙ How to create a Skype account for dektop or mobile

Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς λειτουργεί η διεπαφή του Skype. Επίσης, 
αυτός ο σύνδεσμος “A Begginer's Guide to Skype” μπορεί να σας είναι χρήσιμος!

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

https://www.youtube.com/watch?v=H5-CgJ2XJtA
https://www.youtube.com/watch?v=8vHh8ZTSDkM


Πώς να χρησιμοποιήσετε το Skype;

∙ Για άλλη μια φορά πριν ξεκινήσετε, μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε το προφίλ σας. Η ρύθμιση του προφίλ σας βοηθά 
τις επαφές να γνωρίζουν ποιοι είστε ακόμη και αν δεν έχουν τον αριθμό σας στις επαφές τους.
∙ Ενα κρίσιμο βήμα στη χρήση του Skype είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο. Συνήθως σας ζητείται να 

ελέγξετε τον εξοπλισμό ήχου και βίντεο μόλις δημιουργήσετε το λογαριασμό σας. Αλλά μην ανησυχείτε ότι μπορείτε 
να το παραλείψετε και να τα ελέγξετε οποιαδήποτε στιγμή αργότερα. Μάθετε πώς εδώ.
∙ Το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε την κατάσταση παρουσίας σας που επιτρέπει την επικοινωνία σας στο Skype να 

γνωρίζει εάν είστε διαθέσιμοι για συνομιλία. Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάσταση (online, μακριά, να μην ενοχλείστε, 
αόρατοι ή χωρίς σύνδεση) για να εμφανιστεί δίπλα στο όνομά σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.
∙ Ηρθε η ώρα να προσθέσετε επαφές. Στην εφαρμογή Skype, θα δείτε "βρείτε τους φίλους σας και πείτε γεια. (Find your 

friends and say hello)». Μπορείτε να αναζητήσετε τις επαφές σας στο βιβλίο διευθύνσεων επιλέγοντας "Αναζήτηση 
βιβλίου διευθύνσεων". Μια άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε τις επαφές Skype με μη αυτόματο τρόπο εισάγοντας το 
όνομα της επαφής ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο προσθήκης επαφών σε Skype εδώ.
∙ Τώρα είναι καιρός να χρησιμοποιήσετε το Skype για να στείλετε μηνύματα, να καλέσετε και να συνομιλήσετε μέσω 

βίντεο με την οικογένεια και τους φίλους σας. Για να στείλετε και να λάβετε άμεσα μηνύματα, κάντε κλικ σε μια επαφή 
στη λίστα σας και πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου όπου ο δρομέας σας είναι.
∙ Εκτός από το κείμενο, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία. Για να το κάνετε, κάντε κλικ στο κουμπί 

+, περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Ανοιγμα’(open) και τα αρχεία 
σας θα πρέπει να σταλούν.
∙ Τέλος, για να μιλήσετε μέσω βίντεο κλήσης καλώντας ένα άτομο Κάντε κλικ στο κουμπί "Βίντεο κλήσης (video call)" ή 

"κλήση τηλεφώνου (call phone)" δίπλα στο όνομα της επαφής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 28 & 29

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 28

Βασικές ρυθμίσεις Skype και άλλες λειτουργίες

Ακολουθούν μερικοί ακόμη σύνδεσμοι με δυνατότητες που μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμοι:
∙ Basic Skype Account Settings and how to set them up
∙ How to use Skype -  Begginers GuideHow to do a Group Video Chat on Skype
∙ The begginer's guide to Skype - All features you need to know about

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τις δυνατότητες του Skype, μπορείτε επίσης να 
επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της Υποστήριξης Skype. Χρησιμοποιήστε τη προηγμένη 
αναζήτηση για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας! Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με το Skype.

 
- Σχέδιο μαθήματος 30

Υπο-Ενότητα 3: Υπηρεσίες Ανταλλαγής Άμεσων 
Μηνυμάτων

https://support.skype.com/en/faq/FA339/how-do-i-change-my-skype-settings
https://www.wikihow.com/Do-a-Group-Video-Chat-on-Skype
https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true


ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Διαδικτυακή Πολιτότητα



Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει στους 
ενήλικες μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να κατανοήσουν την έννοια της ψηφιακής 
πολιτοτητα.

Για αρχάριους, οι ενήλικες μαθητές θα μάθουν τι είναι η 
ψηφιακή πολιτότητα και ποια είναι η σημασία της. Στη 
συνέχεια, οι ηλικιωμένοι θα εισαχθούν στις έννοιες της 
"Διαδικτυακής Συμπεριφοράς", "Ιστορικό Περιήγησης", 
"Cookies", "Οροι και Προϋποθέσεις" κ.λπ. Θα εισαχθούν στο 
"Netiquette" και θα μάθουν για το "Ψηφιακό Αποτύπωμα" και 
τα σημασια. Η κατανόηση όλων αυτών των όρων έχει ως στόχο 
να παρέχει στους ηλικιωμένους όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες για να είναι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες και να 
απολαμβάνουν τις διαδικτυακές τους εμπειρίες με ασφάλεια 
και παραγωγικότητα.



Τι είναι η ψηφιακή πολιτότητα; Ποια είναι η σημασία του;

Ο αριθμός των ψηφιακών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουμε αυξάνεται συνεχώς. Οι 
ψηφιακές δραστηριότητες γίνονται μέρος της καθημερινής μας ζωής. Αυτό δημιούργησε μια 
εντελώς νέα πραγματικότητα για τους ανθρώπους, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία και η διαδικτυακή 
επικοινωνία είναι πλέον ζωτικό μέρος των κοινωνιών παγκοσμίως! Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις 
και δεξιότητες για συμμετοχή στη διαδικτυακή κοινότητα, υπάρχει σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
μια αυξανόμενη ανάγκη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τη νέα 
πραγματικότητα που έχει αναπτυχθεί και είναι γύρω μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σαφή 
καθοδήγηση σχετικά με πρακτικές που αφορούν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και του 
Διαδικτύου. Μόνο τότε οι κοινωνίες θα μπορούν να απολαμβάνουν τα τεράστια οφέλη που 
μπορούν να προσφέρει το Διαδίκτυο και γενικά οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να 
γνωρίζουν τα θέματα και τους κινδύνους. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι πρέπει να είναι καλοί πολίτες 
σε μια κοινωνία, το ίδιο ισχύει και πρέπει να είναι στις διαδικτυακές κοινότητες.

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα



Τι είναι η ψηφιακή πολιτότητα ; Ποια είναι η σημασία του;

Η Ψηφιακή Πολιτότητα, ορίζει τον όρο ως «πώς πρέπει να ενεργούμε όταν χρησιμοποιούμε ψηφιακά 
εργαλεία, αλληλεπιδρούμε με άλλους στο Διαδίκτυο και τι πρέπει να διδαχθούμε για να βοηθήσει την 
επόμενη γενιά να είναι καλύτερη προς την τεχνολογία». Είναι «οι συνεχώς αναπτυσσόμενες μορφές 
κατάλληλης, υπεύθυνης και εξουσιοδοτημένης χρήσης τεχνολογίας». Με άλλα λόγια, ο όρος περιγράφει όλα 
όσα πρέπει να διδαχθούν σε κάποιον προκειμένου να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με τον διαδικτυακό 
κόσμο με ανταπόκριση και παραγωγικότητα. Ο όρος αναφέρεται στην υπεύθυνη χρήση τεχνολογίας με 
στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν πώς να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες, αλλά εν τω μεταξύ, να μάθουν πώς να σέβονται και να προστατεύουν τον εαυτό τους και 
τους άλλους στο διαδίκτυο.

Ο ψηφιακός μας κόσμος αποτελεί περισσότερο από ποτέ μέρος της καθημερινής ζωής. Επομένως, είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε τη σημασία της ψηφιακής πολιτότητας! Το γεγονός ότι υπάρχουν συνέπειες σε 
όλες τις ενέργειές μας δεν είναι μια νέα ιδέα. Το ίδιο ισχύει και για τις ψηφιακές μας ενέργειες! Οι άνθρωποι 
χρειάζονται τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους πόρους για να πετύχουν ως διαδικτυακοί πολίτες και να 
αλληλεπιδράσουν με το ψηφιακό περιβάλλον με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση! Πρέπει να μάθουν πώς 
να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και να κάνουν καλές επιλογές! Πρέπει να είναι «ψηφιακοί πολίτες»!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 31

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα



Εννέα στοιχεία της Ψηφιακής Πολιτότητας

Υπάρχουν 9 στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη συζήτηση και την εκμάθηση της ψηφιακής πολιτότητας. Αυτά τα εννέα 
στοιχεία αποτελούν τις βάσεις που πρέπει να έχει κανείς καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της ζωής μας. Σύμφωνα 
με τον Mike Ribble, αυτά τα 9 στοιχεία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κύριες ομάδες και περιγράφονται από το ακρωνύμιο R.E.P 
που σημαίνει Σεβασμός (Respect), Εκπαίδευση (Educate) και Προστασία (Protect). Ας τα δούμε προσεκτικά:

Το R σημαίνει "Σεβαστείτε τον εαυτό σας και τους άλλους"

Ψηφιακή εθιμοτυπία. Οι ψηφιακοί πολίτες πρέπει να καταλάβουν πώς η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να επηρεάσει τους άλλους. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν και να μάθουν ότι υπάρχει ένα άτομο στο άλλο άκρο των ψηφιακών τους δραστηριοτήτων, όπως μήνυμα, tweet, 
σχόλιο ή ανάρτηση.

Ψηφιακή πρόσβαση. Είναι αλήθεια ότι, όπως στις κοινωνίες υπάρχει κοινωνική ανισότητα έτσι και  στις ψηφιακές κοινότητες, μπορεί να 
υπάρχει  ψηφιακή ανισότητα. Δεν έχει κάθε άτομο τις ίδιες ευκαιρίες σε σχέση με την τεχνολογία. Οι λόγοι πίσω από αυτό μπορεί να 
διαφέρουν και μπορεί να έχουν σχέση με φυσικά ζητήματα, κοινωνικοοικονομικά ή τοποθεσίας. Είναι ευθύνη εκείνων που έχουν 
περισσότερη πρόσβαση στην τεχνολογία να βοηθήσουν εκείνους που δεν την έχουν.

Ψηφιακός νόμος. Καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να κλέψουν, να παρενοχλήσουν και να προκαλέσουν προβλήματα σε άλλους σε μια 
κοινωνία, το ίδιο ισχύει και στον ψηφιακό κόσμο. Τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί που πρέπει να 
ακολουθήσουν στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μην μπορούν να λάβουν περιεχόμενο χωρίς άδεια ή τουλάχιστον να δώσουν πίστωση στους 
δημιουργούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 32

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα



Εννέα στοιχεία της Ψηφιακής Πολιτότητας (2)

Ψηφιακός γραμματισμός. Ο γραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση στις σύγχρονες κοινωνίες, το ίδιο 
ισχύει και για τον ψηφιακό κόσμο. Τα άτομα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ανεξάρτητα από την πηγή μέσω της 
οποίας λαμβάνουμε πληροφορίες, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να μην είναι σωστή. Πρέπει να μπορούν να 
αξιολογήσουν τις διαδικτυακές πληροφορίες και το περιεχόμενο και να αποφασίσουν για την ακρίβεια, την προοπτική 
και την εγκυρότητά τους.
Ψηφιακή επικοινωνία. Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε πολλά είδη τεχνολογίας για να διευκολύνουμε την 
καθημερινή μας επικοινωνία. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι πάντα η λύση για την 
επικοινωνία. Τα άτομα πρέπει να μάθουν πού και πότε πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογία για επικοινωνία. Πρέπει 
να σκεφτούν τα μηνύματα που επικοινωνούν, τη μέθοδο που χρησιμοποιούν και να αποφασίσουν εάν ο τρόπος και το 
κοινό είναι κατάλληλο.

Ψηφιακό εμπόριο. Η τεχνολογία μας επέτρεψε να αγοράζουμε και να πουλάμε προϊόντα και υπηρεσίες από όλο τον 
κόσμο. Αυτό προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες. Ωστόσο, το διαδικτυακό εμπόριο ενέχει κινδύνους. Τα άτομα πρέπει να 
τα γνωρίζουν και να ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν προκειμένου να παραμείνουν ασφαλή στις διαδικτυακές 
συναλλαγές

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 33

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα



Εννέα στοιχεία της ψηφιακής πολιτότητα (3)

ACTIVITIES: 
- For more about the Nine Elements of Digital Citizenship visit this and this link.

Το Π σημαίνει "Προστατεύοντας τον εαυτό σας και τους άλλους"

Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες. Οπως στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν δικαιώματα και ευθύνες για καθέναν από εμάς το ίδιο 
ισχύει και στις ψηφιακές κοινότητες! Τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν ότι τους παρέχονται ευκαιρίες όπως η πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο και σε διαδικτυακά προϊόντα και εργαλεία, αλλά πρέπει επίσης να ακολουθούν κανόνες, να γνωρίζουν πιθανούς 
κινδύνους και να συμμετέχουν στην προστασία τόσο των ίδιων όσο και των άλλων.

Ψηφιακή ασφάλεια και απόρρητο. Είναι ευθύνη όλων των διαδικτυακών χρηστών, να προστατεύουν τα εργαλεία και τα δεδομένα 
τους, έχοντας λογισμικό και εφαρμογές που αποτρέπουν τις διαδικτυακές εισβολές. Καθώς είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, όλοι έχουν 
ευθύνη για την ασφάλεια.

Ψηφιακή υγεία και ευεξία. Αυτό αφορά τη σωματική και ψυχολογική ευημερία των ατόμων στον ψηφιακό κόσμο. Η τεχνολογία 
παρέχει πολλές ευκαιρίες, αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του διαδικτύου και του πραγματικού κόσμου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 34

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα

https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever


Πώς να συμπεριφερθείτε στο διαδίκτυο; Τι είναι το Netiquette και γιατί είναι σημαντικό;

ACTIVITIES: 
- Watch this and this video about Netiquette!

Στις κοινωνίες όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άγραφοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν επικοινωνούν με άλλους, είτε 
πρόκειται για οικογένεια, φίλους, συμμαθητές ή συναδέλφους, ή ακόμα και για ξένους. Αυτοί οι κανόνες, επίσης γνωστοί ως 
«κοινωνικές εθιμοτυπίες», είναι αυτοί που σταδιακά μαθαίνουμε να ακολουθούμε καθώς μεγαλώνουμε.

Ο κόσμος μας εξελίσσεται συνεχώς. Οπως έχουμε αναφέρει, σχεδόν κανένας δεν θα διαφωνούσε ότι το Διαδίκτυο έχει γίνει μέρος της 
καθημερινής ζωής πολλών ανθρώπων. Ολοι ασκούμε πολλές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, όπως επικοινωνία με άλλα άτομα, 
μελέτη ή εργασία, διασκέδαση ή αγορές κ.λπ. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε κατά την εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων επηρεάζει εμάς καθώς και άλλους διαδικτυακούς χρήστες. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι βασικοί 
κανόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Αυτοί οι κανόνες είναι η «κοινωνική εθιμοτυπία» για το 
Διαδίκτυο ή η «Netiquette».

Σύμφωνα με το Cambridge Dictionary Net-Etiquette ή Netiquette είναι «το σύνολο κανόνων για συμπεριφορά που είναι αποδεκτή στο 
Διαδίκτυο». Οπως σε οποιοδήποτε είδος δημόσιου φόρουμ ή κουλτούρα υπάρχει ένα σύνολο κανόνων που αποφασίζουν πώς 
διεξάγονται συζητήσεις και διαδικασίες, το ίδιο ισχύει και για το Διαδίκτυο! Οι χρήστες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τον τρόπο 
με τον οποίο ενεργούν και συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο, καθώς αυτός ο τρόπος καθορίζει τι είδους «ψηφιακοί πολίτες» είναι.

Σήμερα, το Netiquette είναι πολύ σημαντικό και γίνεται όλο και περισσότερο κάθε μέρα! Ο λόγος είναι ότι σήμερα σχεδόν όλοι 
ασχολούνται με κάποιο είδος διαδικτυακής δραστηριότητας και κάποιο είδος διαδικτυακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι 
περισσότεροι από εμάς μοιραζόμαστε συνεχώς και αλληλεπιδρούμε με άτομα στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για οικογένεια, φίλους, 
γνωστούς ή ακόμα και ξένους. Ποιες είναι λοιπόν οι βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσετε; Πώς μπορούμε να 
εφαρμόσουμε το Netiquette;

Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται σεβασμό και ότι είναι 
ασφαλείς στο διαδίκτυο!
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https://www.youtube.com/watch?v=80uRE972uQ0
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8


Βασικοί κανόνες Netiquette - Τι πρέπει να κάνετε διαδικτυακά!

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για το πώς να εμπλακείτε εποικοδομητικά σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο:

Κάντε τους πραγματικούς ανθρώπους προτεραιότητα: όταν είστε με άτομα στην πραγματική ζωή, αλληλεπιδράστε μαζί τους και όχι με τις 
έξυπνες συσκευές σας!

Θυμηθείτε το κοινό σας - Μάθετε πού βρίσκεστε: Οι κανόνες Netiquette διαφέρουν ανάλογα με το τι κάνετε στο διαδίκτυο!

Να σέβεστε τους άλλους: Μην ξεχνάτε ότι όταν είστε σε σύνδεση αλληλεπιδράτε με πραγματικούς ανθρώπους, ακόμα κι αν βλέπετε μόνο ένα 
όνομα χρήστη ή μια εικόνα. Γι 'αυτό να είστε ευγενικοί και να έχετε σεβασμό! Μην ενεργείτε όπως δεν θα κάνατε στον πραγματικό κόσμο.

Να είστε ηθικοί: Ακολουθήστε τους νόμους και τους κανόνες (γραπτούς ή άγραφους) όπως θα κάνατε στον πραγματικό κόσμο. Θυμηθείτε ότι 
υπάρχουν ηθικές συνέπειες σε όλες τις ενέργειές μας!

Κάντε τον εαυτό σας να φαίνεται καλός στο διαδίκτυο - Μοιραστείτε με διακριτικότητα: Βεβαιωθείτε ότι είστε προσεκτικοί με το περιεχόμενο 
που μοιράζεστε. Είναι καλύτερα να μην μοιράζεστε κάτι ενοχλητικό, παράνομο ή ακατάλληλο! Σκεφτείτε δύο φορές πριν δημοσιεύσετε στο 
διαδίκτυο!

Σεβαστείτε την ώρα των άλλων: Οταν δημοσιεύετε στο Διαδίκτυο, κάνετε ένα σχόλιο ή στείλετε ένα μήνυμα / αλληλογραφία, χρειάζεται χρόνος 
για να διαβαστεί από άλλους! Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται για την ανάγνωση της ανάρτησής σας δεν είναι 
σπατάλη χρόνου!

Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων: Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε πληροφορίες στις οποίες έχετε προνομιακή 
πρόσβαση και αφορά άλλους! Πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες άλλων και δεν χρησιμοποιείτε ποτέ τους 
λογαριασμούς ή τις συσκευές τους χωρίς άδεια!
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Βασικοί κανόνες Netiquette - Τι πρέπει να κάνετε διαδικτυακά!
● Πραγματικός έλεγχος πριν από την αναδημοσίευση: Το διαδίκτυο είναι πλήρεις πληροφορίες που προέρχονται από κάθε είδους πηγές. 

Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ή μοιράζεστε πληροφορίες. Πρέπει να ελέγξετε όλα όσα διαβάζετε, ειδικά πριν τα 
δημοσιεύσετε ξανά!

● Απαντήστε σε άλλους άμεσα: Εάν απευθύνεστε στο Διαδίκτυο και οι άνθρωποι αναμένουν από εσάς να επικοινωνήσετε μαζί τους ή να 
απαντήσετε, συνιστάται να το κάνετε!

● Ενημέρωση διαδικτυακών πληροφοριών: Μην αφήνετε ανακριβείς ή λανθασμένες πληροφορίες στο Διαδίκτυο εάν είστε σε θέση να τις 
διορθώσετε!

● Μοιραστείτε τις γνώσεις σας: Μία από τις βασικές αρχές των διαδικτυακών κοινοτήτων είναι η κοινή χρήση! Εάν έχετε γνώσεις σχετικά με 
ένα συγκεκριμένο θέμα, να είστε ευγενικοί και να τις μοιραστείτε με άλλους!

● Διατηρήστε την διαφωνία υγιή: Είναι εντάξει να διαφωνείτε με κάποιον στο Διαδίκτυο! Απλώς θυμηθείτε ότι όταν έχετε διαφωνία, είναι 
σημαντικό να είστε ευγενικοί και να ξέρετε πότε να σταματήσετε!

● Μην φωνάζετε, παρακαλώ: Υπάρχει μια στιγμή και ένα μέρος για τα πάντα - ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ. Οι περισσότεροι αναγνώστες τείνουν να το αντιλαμβάνονται σαν να τους  φωνάζει ο συνομιλητής τους! Οποτε 
καλύτερα να μην χρησιμοποιείται τα κεφαλαία γράμματα σε μια συνομυλία!

● Διαβάστε πρώτα,  και σκεφτείτε πριν ρωτήσετε: Εάν κολλήσετε με μια ερώτηση, είναι καλύτερα να αναζητήσετε μια απάντηση στο 
διαδίκτυο προτού ρωτήσετε άλλους. Τις περισσότερες φορές δεν θα χρειάζεται να ρωτήσετε τρίτα άτομα.

● Μείνετε στο θέμα: Οταν υπάρχει μια συζήτηση στο διαδίκτυο, είναι εύκολο να ξεφύγετε από το αρχικό θέμα, ειδικά όταν συμμετέχουν 
πολλοί άνθρωποι σε αυτό! Η παραμονή στο θέμα διασφαλίζει ότι οι περιττές πληροφορίες και σχόλια δεν εμποδίζουν τους άλλους να 
βρουν τις αξιόλογες πληροφορίες.
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Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα
Τι ΔΕΝ πρέπει να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο; Βασικές συμβουλές!

ACTIVITIES: 
- Follow this and this and this link to learn more and get a better understanding of things you should post do online!

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε στο διαδίκτυο για το απόρρητο και την ασφάλειά σας

Η προσωπική σας τοποθεσία: Η κοινή χρήση της προσωπικής σας τοποθεσίας μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με το πού 
βρίσκεστε μπορεί να είναι επιβλαβής για εσάς, καθώς επιτρέπει στους καταδιώκτες να γνωρίζουν πού βρίσκεστε και σε πιθανούς κλέφτες να γνωρίζουν πού δεν 
είστε (π.χ. δεν βρίσκεστε στο σπίτι σας όταν βρίσκεστε σε διακοπές).

Η διεύθυνση του σπιτιού σας ή ο προσωπικός σας αριθμός τηλεφώνου: Η διεύθυνση και οι αριθμοί τηλεφώνου είναι δύο σημεία δεδομένων που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι κλέφτες για να κλέψουν την ταυτότητά σας! Οπως δεν θα φωνάζατε τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας σε δημόσιο χώρο στον 
πραγματικό κόσμο, συνιστάται να κάνετε το ίδιο στο διαδίκτυο!

Η οικονομική σας κατάσταση - Στοιχεία τράπεζας και στοιχεία κάρτας: Είναι σημαντικό να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές! Η κοινή χρήση 
πληροφοριών οικονομικής κατάστασης μπορεί να επιτεθεί σε πιθανές κλοπές ταυτότητας! Οι φωτογραφίες τυχόν τραπεζικών στοιχείων και πιστωτικών 
καρτών πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος!

Πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο άλλων χωρίς να ρωτήσετε: Εάν θέλετε να μοιραστείτε περιεχόμενο που περιλαμβάνει άλλους, πρέπει πρώτα να λάβετε 
την άδειά τους. Θα πρέπει να έχουν την επιλογή να διαλέξουν αν θέλουν να δημοσιευτούν online ή να μην δημοσιευτούν!

Περιεχόμενο για "Ενήλικες" - Ακατάλληλες προσωπικές εικόνες: Το Διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος, ακόμα και όταν νομίζετε ότι μοιράζεστε ιδιωτικά. Ετσι, πριν 
να δει κάποιος μια φωτογραφία σας με μαγιό από το γραφειακό σας χώρο  ή ακόμα και κάποιο παιδί, σκεφτείτε αν είναι μια σωστή κίνησή να την 
δημοσιεύσετε.

Ψευδείς ή αληθείς δηλώσεις: Η κοινή χρήση ψευδών ή αναληθών πληροφοριών είναι λάθος! Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άτομο!

Απειλές: Καθώς ΔΕΝ είναι εντάξει να απειλείς τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το ίδιο ισχύει και στο διαδίκτυο!

Παιδικές εικόνες: Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ελέγχετε τις πληροφορίες όταν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο! Οι παιδικές εικόνες πρέπει να αποφεύγονται 
στο διαδίκτυο, καθώς κανείς δεν ξέρει πώς θα τις χρησιμοποιήσουν άλλοι. Μπορούν να αποτελέσουν πηγή εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο ή ακόμη και να τους 
γίνει επίθεση από επικίνδυνα άτομα!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 35

https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/
https://www.makeuseof.com/tag/information-never-post-online/
https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/


Πώς να προστατευτείτε και να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο: 8 + 1 βασικές συμβουλές

Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Μάθετε τι είναι ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης και πώς να τον δημιουργήσετε! Να θυμάστε ότι συνιστάται η χρήση διαφορετικών 
κωδικών πρόσβασης για διαφορετικές υπηρεσίες.

Αναζητήστε κρυπτογράφηση. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που προσφέρουν κρυπτογράφηση (μάθετε πώς)! Θυμηθείτε ότι το e-mail δεν είναι κρυπτογραφημένο, 
οπότε μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού!

Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς. Μάθετε για την προστασία από ιούς και τη σημασία τους εδώ.

Να είστε προσεκτικοί με τα e-mail / με τους συνδέσμους και τα συνημμένα αρχεία. Μην εμπιστεύεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία και συνημμένα αρχεία από 
αγνώστους! Μάθετε περισσότερα εδώ!

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ενημερωμένες. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε είναι ενημερωμένες! Οι ενημερώσεις συσκευές και υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν συχνά κρίσιμες επιδιορθώσεις για τυχόν αδυναμίες της ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί στα προγράμματα ή τις συσκευές σας. Μάθετε περισσότερα 
εδώ!

Χρησιμοποιήστε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων όταν είναι διαθέσιμος. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων απαιτεί από εσάς να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας αφού 
συνδεθείτε, ακόμη και αν στείλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας εισάγοντας έναν 
κωδικό που αποστέλλεται μέσω κειμένου στο τηλέφωνό σας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Αποφύγετε τη χρήση μη ασφαλούς δημόσιου Wi-Fi. Θα πρέπει να αποφύγετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μη ασφαλές δημόσιο Wi-Fi στις συσκευές σας. Η χρήση του 
μπορεί να σας κάνει ευάλωτους σε αρπακτικές πρακτικές. Αυτός ο σύνδεσμος εξηγεί γιατί!

Να είστε προσεκτικοί από που πραγματοποιείτε σύνδεση - αποφύγετε τη χρήση δημόσιων υπολογιστών: Οι δημόσιοι υπολογιστές δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο ο προσωπικός 
υπολογιστής, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί! Ακολουθήστε συμβουλές για να διατηρήσετε τον εαυτό σας ασφαλή!

Τέλος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, να είστε προσεκτικοί με αυτά που δημοσιεύετε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 35
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Κατανόηση των εννοιών : Ορων και Προϋποθέσεων, Ιστορικό περιήγησης και Cookies

Ποιοι είναι οι Οροι και Προϋποθέσεις και γιατί είναι σημαντικό να τους διαβάζετε;

Οποιοσδήποτε ιστότοπος έχει οποιαδήποτε μορφή αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του, είτε πρόκειται για εμπορικό ιστότοπο, 
ιστολόγιο, εφαρμογή κοινωνικών μέσων ή επαγγελματικό ιστότοπο περιλαμβάνει μια σελίδα Ορων και Προϋποθέσεων. Η Συμφωνία 
(Οροι και Προϋποθέσεις) (επίσης γνωστοί ως Οροι Παροχής Υπηρεσιών και Οροι Χρήσης) είναι μια σελίδα σε έναν ιστότοπο που καθορίζει 
τα δικαιώματα και τις ευθύνες όσων χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Αποτελεί αποτελεσματικά μια σύμβαση μεταξύ του ιστότοπου και του 
χρήστη. Μερικά παραδείγματα είναι η χρήση του περιεχομένου (πνευματικά δικαιώματα), οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι 
χρήστες ενώ αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον ιστότοπο / εφαρμογή και, τέλος, κανόνες που σχετίζονται με την ακύρωση ή την αναστολή 
λογαριασμού χρήστη κ.λπ.
Οι Οροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες και συνίστανται σε τύπο νομικής συμφωνίας αλλά σε ηλεκτρονική 
μορφή. Μάθετε περισσότερα για τους Ορους και Προϋποθέσεις εδώ.

Τι είναι το Ιστορικό περιήγησης; Πού να το βρείτε και πώς να το χειριστείτε;

Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύει ένα αντίγραφο αυτού. Μέσω του 
προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο - είτε χρησιμοποιείτε Chrome, Firefox, Internet Explorer ή κάτι άλλο - ο υπολογιστής σας 
παρακολουθεί πού βρίσκεστε και δημιουργεί μια λίστα με τις σελίδες που έχετε δει. Το ιστορικό περιήγησης είναι αυτή η λίστα ιστότοπων 
που επισκεφτήκατε πρόσφατα. Αυτή η λειτουργία στοχεύει στο να διευκολύνει την εμπειρία σας στο διαδίκτυο, βοηθώντας σας να 
παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί. Ωστόσο, μπορεί να μην θέλετε πάντα να είναι διαθέσιμη αυτή η λίστα στον 
υπολογιστή σας, ειδικά εάν χρησιμοποιείται και από άλλους. Σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, το "Ιστορικό" είναι μία από τις επιλογές 
του αναπτυσσόμενου μενού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό και να το διαχειριστείτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ιστορικό περιήγησης σε αυτόν τον σύνδεσμο
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Κατανόηση των εννοιών: Ορων και Προϋποθέσεων, Ιστορικό περιήγησης και Cookies

∙ Τι είναι τα Cookies;

Ενα «cookie» υπολογιστή είναι πιο επίσημα γνωστό ως cookie HTTP, cookie Ιστού, cookie Διαδικτύου 
ή cookie προγράμματος περιήγησης. Είναι ένα πακέτο δεδομένων που λαμβάνει ένας υπολογιστής 
και μετά στέλνει πίσω χωρίς να τα αλλάξει. Ενα cookie υπολογιστή αποτελείται από πληροφορίες. 
Οταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ο ιστότοπος στέλνει το cookie στον υπολογιστή σας. Ο 
υπολογιστής σας τον αποθηκεύει σε ένα αρχείο που βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα περιήγησής 
σας. Ο σκοπός των cookies στον υπολογιστή είναι να βοηθήσει τον ιστότοπο να παρακολουθεί τις 
επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας. Αυτό δεν είναι πάντα κακό. Για παράδειγμα, πολλοί 
διαδικτυακοί λιανοπωλητές χρησιμοποιούν cookies για να παρακολουθούν τα στοιχεία στο καλάθι 
αγορών ενός χρήστη καθώς εξερευνούν τον ιστότοπο. Χωρίς cookies , το καλάθι αγορών θα 
μηδενίζεται κάθε φορά που κάνετε κλικ σε έναν νέο σύνδεσμο στον ιστότοπο. Ενας ιστότοπος 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies για να διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσής σας. Πολλοί άνθρωποι 
το βρίσκουν χρήσιμο. Υπό κανονικές συνθήκες, τα cookies δεν είναι επιβλαβή. Ωστόσο, ορισμένοι ιοί 
και κακόβουλα προγράμματα ενδέχεται να μεταμφιέζονται ως cookies ! Μάθετε περισσότερα για τα 
cookies εδώ.
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Τι υπάρχει στο Διαδίκτυο - μένει στο Διαδίκτυο! Ψηφιακό αποτύπωμα & ψηφιακό απόρρητο

Κάθε φορά που ασχολούμαστε με διαδικτυακές δραστηριότητες αφήνουμε ένα «ίχνος» που δημιουργεί μια εικόνα για το ποιοι 
είμαστε στον ψηφιακό κόσμο. Είτε πρόκειται για επίσκεψη σε ιστότοπο, μια είδηση, μια ανάρτηση ή ένα σχόλιο, οι διαδικτυακές μας 
ενέργειες συμβάλλουν σε αυτήν την εικόνα. Είναι πραγματικά δύσκολο να παρέχουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον 
αριθμό των δεδομένων που αφήνουν οι άνθρωποι, αλλά η αναμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι τα «ίχνη» μας, που ονομάζονται 
ψηφιακά ίχνη, είναι πιο δημόσια από ό, τι θα φανταζόμασταν ποτέ.

Σύμφωνα με το WhatIs, «ένα ψηφιακό αποτύπωμα που ονομάζεται μερικές φορές ψηφιακός φάκελος, είναι το σώμα των δεδομένων 
που υπάρχουν ως αποτέλεσμα  διαφοόρων ενεργειών και επικοινωνιών στο διαδίκτυο και  μπορούν κατά κάποιο τρόπο να εντοπιστούν 
από σε ένα άτομο». Περιλαμβάνει τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, τα e-mail που στέλνετε, τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα ψηφιακά ίχνη μπορούν να αναλυθούν σε ενεργά και παθητικά. Ενα "ενεργό ψηφιακό αποτύπωμα" 
περιλαμβάνει δεδομένα που υποβάλλετε σκόπιμα στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η αποστολή e-mail συμβάλλει στο ενεργό ψηφιακό 
σας αποτύπωμα, καθώς αναμένετε ότι τα δεδομένα θα εμφανίζονται και / ή θα αποθηκεύονται από άλλο άτομο. Ο σχολιασμός 
ιστολογίων ή η χρήση κοινωνικών μέσων είναι επίσης μέρος του ενεργού ψηφιακού σας αποτυπώματος. Οσο περισσότερο 
αλληλεπιδράτε στο διαδίκτυο, τόσο αυξάνεται το ενεργό ψηφιακό αποτύπωμα. Από την άλλη πλευρά, ένα "παθητικό ψηφιακό 
αποτύπωμα" είναι ένα ίχνος δεδομένων που αφήνετε ακούσια στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ο 
διακομιστής ιστού ενδέχεται να καταγράψει τη διεύθυνση IP σας, η οποία προσδιορίζει τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και την 
κατά προσέγγιση τοποθεσία σας. Αν και η διεύθυνση IP σας ενδέχεται να αλλάξει και να μην περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, 
εξακολουθεί να θεωρείται μέρος του ψηφιακού σας αποτυπώματος. Μια πιο προσωπική πτυχή του παθητικού σας ψηφιακού 
αποτυπώματος είναι το ιστορικό αναζήτησής σας, το οποίο αποθηκεύεται από ορισμένες μηχανές αναζήτησης ενώ είστε 
συνδεδεμένοι.
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Τι υπάρχει στο Διαδίκτυο - μένει στο Διαδίκτυο! Ψηφιακό αποτύπωμα & ψηφιακό απόρρητο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 30

Ολοι όσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν ψηφιακό αποτύπωμα, επομένως δεν είναι κάτι 
που πρέπει να ανησυχείτε. Ωστόσο, είναι καλό να σκεφτείτε τι ίχνος δεδομένων αφήνετε 
πίσω. Οταν μοιράζεστε πληροφορίες στο διαδίκτυο, τα επίπεδα άνεσης είναι διαφορετικά 
μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Το ψηφιακό απόρρητο αφορά τη χρήση διαδικτύου και 
συνδεδεμένων συσκευών χωρίς να διακυβεύεται το επίπεδο άνεσής σας. Το ψηφιακό 
απόρρητο σημαίνει ότι μπορείτε όχι μόνο να περιορίσετε την ανεπιθύμητη πρόσβαση στις 
πληροφορίες σας, αλλά μπορείτε να αποφασίσετε τι είναι δημόσιο και τι παραμένει 
ιδιωτικό. Ο τρόπος με τον οποίο οι διαδικτυακές υπηρεσίες συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες σας καθορίζεται από τις πολιτικές απορρήτου τους. Σε πολλές διαδικτυακές 
υπηρεσίες μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

Μερικές βασικές συμβουλές για την παροχή του απορρήτου σας στο διαδίκτυο είναι:

∙ Αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρίτου 
∙ Σκέψου πριν δημοσιεύσεις κάτι διαδικτυακά!
∙ Διάγραψε περιεχόμενο που δεν θέλεις να βρίσκεται διαδικτυακά 
∙ Ψάξε διαδικτυακά το όνομα σου
∙ Ελεγξε τις πληροφορίες από τις συσκευές που συλλέγεις 
∙ Ορίστε δικαιώματα για εφαρμογές και ιστότοπους.

Υπο-Ενότητα 4: Διαδικτυακή Πολιτότητα



Βιβλιογραφία (1)
∙ https://en.wikipedia.org/wiki/e-mail
∙ https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
∙ https://www.youtube.com/watch?v=YBzLPmx3xTU
∙ https://www.youtube.com/watch?v=6LNby4J6uA4https://accounts.google.com/signup/v2?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2

F%3Fpc%3Dtopnav-about-n-en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
∙ http://www.bu.edu/tech/support/information-security/security-for-everyone/how-to-choose-a-strong-password/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=NXOCa9kzQsk
∙ https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-new-gmail-account-quick-start-guide--cms-27574
∙ https://support.google.com/mail/answer/8154?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0
∙ https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/introduction-to-gmail/1/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=2eH0JbEE-6k
∙ youtube.com/watch?v=a9e7XNo4agE
∙ https://support.google.com/a/users/answer/9259846?hl=en
∙ https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/responding-to-e-mail/1/
∙ https://support.google.com/mail/answer/7401?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
∙ https://support.google.com/mail/answer/6576?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
∙ https://support.google.com/mail/answer/7622010?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
∙ https://support.google.com/mail/answer/186531?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
∙ https://support.google.com/mail/answer/12516?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
∙ https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
∙ https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8
∙ https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/
∙ https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook
∙ https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account

https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8


Βιβλιογραφία (2)
∙ https://computers.tutsplus.com/articles/how-to-keep-your-gmail-inbox-clean--cms-20362?_ga=2.228635801.469823077.1605340794-1675431685.1605340794
∙ https://www.youtube.com/watch?v=oVrpt-7xgDg
∙ https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8
∙ https://hiverhq.com/blog/gmail-labels
∙ https://www.youtube.com/watch?v=1Ggdxm8hY_E
∙ https://www.youtube.com/watch?v=wJfbuVrqpdc
∙ https://www.youtube.com/watch?v=U75wuP9XnMw
∙ https://hiverhq.com/blog/gmail-labels
∙ https://www.youtube.com/watch?v=g1fKhdsBig8
∙ https://www.youtube.com/watch?v=Aq1gkqQwFPohttps://www.fastcompany.com/40583060/18-gmail-settings-that-will-change-how-you-think-about-your-inbox
∙ https://support.google.com/accounts/?hl=en#topic=3382296
∙ https://support.google.com/a/users/answer/9259748?p=gmail_training&visit_id=1605437197662-6953956227053928978&rd=1
∙ https://support.google.com/mail/answer/7190?hl=en
∙ https://support.google.com/a/users/answer/9310345?hl=en
∙ https://www.makeuseof.com/tag/block-unblock-contacts-gmail/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=0D7H4p_luvs
∙ https://www.youtube.com/watch?v=9JiOOda0n3w
∙ https://www.youtube.com/watch?v=7rcG8iapnhk&list=PLnxZuVBDuMUxGgmXIrPq_n7VP1gX1QbT8
∙ https://business.tutsplus.com/articles/learn-how-to-use-gmail--cms-28860
∙ https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/setting-up-a-gmail-account/1/
∙ https://www.investopedia.com/
∙ https://makeawebsitehub.com/what-is-a-blog/
∙ https://www.bask.com/blog/what-is-an-internet-forum
∙ https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183



Βιβλιογραφία (3)
∙ https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/photo-sharing.htm
∙ https://blog.hubspot.com/customers/messaging-apps-good-bad-ugly
∙ https://www.investopedia.com/terms/s/social-networking.asp
∙ https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/social-profiles
∙ https://www.youtube.com/watch?v=cw0jRD7mn1k
∙ https://copyblogger.com/smart-people-social-media/
∙ https://www.gwsmedia.com/social-media-benefits-risks
∙ https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
∙ https://www.youtube.com/watch?v=jQ8J3IHhn8A
∙ https://www.youtube.com/watch?v=SgNIIUD_oQg
∙ https://www.youtube.com/watch?v=trH4iuebjjI&t=52s
∙ https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
∙ https://www.gwsmedia.com/social-media-benefits-risks
∙ https://www.britannica.com/topic/Facebook
∙ https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/getting-started-with-facebook/1/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=nkKnIRQO2KI
∙ https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/getting-started-with-facebook/1/
∙ https://www.facebook.com/help/ipad-app/225861947424289
∙ https://sproutsocial.com/insights/facebook-terminology-glossary/
∙ https://www.dummies.com/social-media/facebook/common-facebook-terminology/
∙ https://www.dummies.com/social-media/facebook/what-is-the-facebook-timeline/
∙ https://www.facebook.com/help/163248423739693
∙ https://www.facebook.com/help/333543230019115
∙ https://www.facebook.com/help/1017657581651994#

https://www.dummies.com/social-media/facebook/common-facebook-terminology/


Βιβλιογραφία (4)
∙ https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582
∙ https://www.facebook.com/help/146466588759199
∙ https://www.facebook.com/help/190078864497547
∙ https://www.facebook.com/help/172936839431357
∙ https://www.facebook.com/help/168009843260943
∙ https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582
∙ https://www.dummies.com/social-media/facebook/how-to-accept-a-friend-request-on-facebook/
∙ https://www.facebook.com/help/www/185285184853471?helpref=topq
∙ https://www.youtube.com/watch?v=YV8a6aBdjBU
∙ https://www.facebook.com/help/424946150928896
∙ https://www.causevox.com/blog/facebook-group-vs-facebook-page-one-use/
∙ https://www.facebook.com/help/232426073439303
∙ https://www.businessinsider.com/how-to-delete-a-post-on-facebook
∙ https://www.facebook.com/help/187302991320347
∙ https://www.youtube.com/watch?v=48_YIrTcQ0I
∙ https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav&rdrhc
∙ https://www.searchenginepeople.com/blog/facebook-graph-search.html
∙ https://www.biznessapps.com/blog/what-is-a-push-notification/
∙ https://www.gadgetsnow.com/how-to/how-to-manage-facebook-notifications/articleshow/70928453.cms
∙ https://www.lifewire.com/facebook-events-information-1240553
∙ https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=FVy6q2JHfKU
∙ https://www.youtube.com/watch?v=wkVf8BlE8rI
∙ https://www.youtube.com/watch?v=kA8dc0lkf9Q
∙ https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook



Βιβλιογραφία (5)
∙ https://gizmodo.com/how-to-find-almost-anything-on-youtube-1796098012
∙ https://buffer.com/library/create-a-youtube-channel/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8
∙ https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-easily-go-live-on-youtube-from-computer/
∙ https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
∙ https://wave.video/blog/youtube-channel-description/
∙ https://www.wikihow.com/Check-and-Manage-Your-Uploaded-Videos-on-YouTube
∙ https://www.wikihow.com/Customize-Your-YouTube-Channel
∙ https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=VtF2AgFSLAw
∙ https://support.google.com/youtube/?hl=en#topic=9257498
∙ https://support.google.com/youtube/answer/2976814?hl=en
∙ https://www.wikihow.com/Subscribe-to-a-YouTube-Channel
∙ https://blog.hootsuite.com/youtube-comments/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=T6nar5-BYPI&feature=emb_logo
∙ https://www.youtube.com/watch?v=8tj7P1nmIKQ
∙ https://www.lifewire.com/youtube-101-3481847
∙ https://www.youtube.com/watch?v=AtP874lpenI
∙ https://www.youtube.com/watch?v=ybcHjUP3TtY
∙ https://www.wikihow.com/Use-Messenger-on-a-Computer
∙ https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-use-facebook-messenger-without-a-facebook-account/
∙ https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
∙ https://www.youtube.com/watch?v=Aln56MoPEOI
∙ https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
∙ https://blog.avast.com/what-is-digital-identity-avast

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger


Βιβλιογραφία (6)
∙ https://smartbotmarketers.com/facebook-messenger-settings-tips/
∙ https://www.wikihow.com/Turn-Off-Facebook-Messenger-Notifications
∙ https://www.lifewire.com/facebook-instant-messenger-2654356
∙ https://www.businessinsider.com/how-to-unblock-on-facebook-messenger
∙ https://www.facebook.com/help/messenger-app
∙ https://www.wikihow.com/Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger
∙ https://www.lifewire.com/facebook-messenger-4103719
∙ https://www.pocket-lint.com/apps/news/facebook/138382-facebook-messenger-tips-and-tricks
∙ https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-PC-or-Mac
∙ https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-iPhone-or-iPad
∙ https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-Android
∙ https://www.youtube.com/watch?v=xH8E1KGrFFQ
∙ https://www.youtube.com/watch?v=8YB9nFmPgFI
∙ https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC
∙ https://heavy.com/tech/2014/07/how-to-use-viber-app-to-send-text-messages-and-make-free-calls/
∙ https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
∙ viber.com/en/blog/2018-04-16/making-international-calls-the-dos-and-the-donts/
∙ https://help.viber.com/en/
∙ https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
∙ https://callhippo.com/knowledge/viber-14-features-you-need-to-know-about
∙ http://www.techychennai.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
∙ https://www.businessinsider.com/how-to-create-whatsapp-account
∙ https://www.youtube.com/watch?v=y3EdIiJeTXk
∙ https://authy.com/what-is-2fa/

https://www.youtube.com/watch?v=y3EdIiJeTXk


Βιβλιογραφία (7)
∙ https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide#how-to-use-whatsapp
∙ https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
∙ https://privacyinternational.org/guide-step/3916/whatsapp-account-settings
∙ https://www.youtube.com/watch?v=KgNliKyVY2Q
∙ https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-voice-call/?lang=en
∙ https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html
∙ https://faq.whatsapp.com/
∙ https://www.whatsapp.com/contact/
∙ https://www.androidauthority.com/how-to-use-whatsapp-1097088/
∙ https://www.androidauthority.com/whatsapp-tricks-tips-867047/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=m1mflr-kQlk&feature=emb_logo
∙ https://www.lifewire.com/what-is-skype-3426903
∙ https://www.youtube.com/watch?v=H5-CgJ2XJtA
∙ https://www.youtube.com/watch?v=8vHh8ZTSDkM
∙ https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
∙ https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
∙ https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
∙ https://www.support.com/how-to/how-to-test-out-skype-audio-and-video-settings-13297
∙ https://support.skype.com/en/faq/FA34742/how-do-i-change-my-presence-status-in-skype
∙ https://www.lifewire.com/add-contacts-on-skype-4173261
∙ https://support.skype.com/en/faq/FA339/how-do-i-change-my-skype-settings
∙ https://www.wikihow.com/Do-a-Group-Video-Chat-on-Skype
∙ https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
∙ https://support.skype.com/en/skype/all/
∙ https://support.skype.com/en/contact-us/



Βιβλιογραφία (8)
∙ https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide#how-to-use-whatsapp
∙ https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
∙ https://privacyinternational.org/guide-step/3916/whatsapp-account-settings
∙ https://www.youtube.com/watch?v=KgNliKyVY2Q
∙ https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-voice-call/?lang=en
∙ https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html
∙ https://faq.whatsapp.com/
∙ https://www.whatsapp.com/contact/
∙ https://www.androidauthority.com/how-to-use-whatsapp-1097088/
∙ https://www.androidauthority.com/whatsapp-tricks-tips-867047/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=m1mflr-kQlk&feature=emb_logo
∙ https://www.lifewire.com/what-is-skype-3426903
∙ https://www.youtube.com/watch?v=H5-CgJ2XJtA
∙ https://www.youtube.com/watch?v=8vHh8ZTSDkM
∙ https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
∙ https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
∙ https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
∙ https://www.support.com/how-to/how-to-test-out-skype-audio-and-video-settings-13297
∙ https://support.skype.com/en/faq/FA34742/how-do-i-change-my-presence-status-in-skype
∙ https://www.lifewire.com/add-contacts-on-skype-4173261
∙ https://support.skype.com/en/faq/FA339/how-do-i-change-my-skype-settings
∙ https://www.wikihow.com/Do-a-Group-Video-Chat-on-Skype
∙ https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
∙ https://support.skype.com/en/skype/all/
∙ https://support.skype.com/en/contact-us/



Βιβλιογραφία (9)
∙ https://www.agespace.org/tech/skype-beginners-guide/
∙ https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
∙ https://www.youtube.com/watch?v=feAuz0otApA
∙ https://www.youtube.com/watch?v=ju9aOc2MLyo
∙ https://www.schoology.com/blog/digital-citizenship-elements-lessons-and-importance-0
∙ https://www.mlaworld.com/blog/what-is-digital-citizenship-why-is-it-so-important/
∙ https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever
∙ https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
∙ https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever
∙ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netiquette
∙ https://www.youtube.com/watch?v=80uRE972uQ0
∙ https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
∙ https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
∙ https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students/#3_Search_First,_Then_Ask
∙ https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/
∙ https://www.makeuseof.com/tag/information-never-post-online/
∙ https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/
∙ https://www.computerhope.com/jargon/p/password.htm
∙ https://www.howtogeek.com/195430/how-to-create-a-strong-password-and-remember-it/
∙ https://www.kaspersky.com/blog/whos-using-encryption-whos-not/3215/
∙ https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/
∙ https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-the-importance-of-general-software-updates-and-patches.html
∙ https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-importance-two-factor-authentication.html
∙ https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-importance-two-factor-authentication.htm

https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/


Βιβλιογραφία (10)
∙ https://www.idtheftcenter.org/keep-yourself-safe-when-using-public-computers/
∙ https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-5-ways-you-can-help-yourself-stay-secure-online.html
∙ https://whatismyipaddress.com/data-protection
∙ https://whatismyipaddress.com/data-protection
∙ https://whatismyipaddress.com/browser-history
∙ https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-are-cookies.html
∙ https://whatis.techtarget.com/
∙ https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/manage-privacy-settings/
∙ https://www.wired.com/story/how-to-check-app-permissions-ios-android-macos-windows/
∙ https://staysafeonline.org/blog/owning-your-privacy-by-managing-your-digital-footprint/
∙ https://www.youtube.com/watch?v=79IYZVYIVLA&feature=emb_logo
∙ https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
∙ https://libguides.hull.ac.uk/digitalstudent/tenrules
∙ https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/netiquette-guidelines-every-online-student-needs-to-know/https://www.howtogeek.com/398475/things

-you-should-never-post-online-but-probably-are/
∙ https://www.safety.com/social-media-safety-what-should-you-avoid-posting/
∙ https://programs.online.utica.edu/articles/TenWaysToProtectYourIdentity
∙ https://www.idtheftcenter.org/keep-yourself-safe-when-using-public-computers/
∙ https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/taking-care-your-digital-footprint/
∙ https://techterms.com/definition/digital_footprint
∙ https://whatis.techtarget.com/definition/digital-footprint
∙ https://www.igrad.com/articles/privacy-and-your-digital-footprint
∙ https://staysafeonline.org/blog/owning-your-privacy-by-managing-your-digital-footprint/
∙ https://blog.usejournal.com/what-is-digital-privacy-search-encrypt-explains-why-privacy-matters-768ec372bf00
∙ https://www.lexico.com/en/definition/browsing_history

https://blog.usejournal.com/what-is-digital-privacy-search-encrypt-explains-why-privacy-matters-768ec372bf00


Γλωσσάρι (1)
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Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι ένα από τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, μαζί 
με τον Ιστό. Σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε 
μηνύματα προς και από οποιονδήποτε έχει διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οπουδήποτε στον κόσμο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας 
μοναδικός τρόπος αναγνώρισης για έναν λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιείται τόσο για 
την αποστολή όσο και για τη λήψη μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Διαδικτύου.

Εισερχόμενα (Inbox) Τα εισερχόμενα είναι ο κύριος φάκελος στον οποίο 
αποθηκεύεται η εισερχόμενη αλληλογραφία σας.

Κωδικός πρόσβασης (password) Ο κωδικός πρόσβασης είναι μια σειρά χαρακτήρων που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη 
σε ένα σύστημα υπολογιστή.

Χρήστης (username) Το όνομα χρήστη είναι ένα όνομα που προσδιορίζει 
μοναδικά κάποιον σε ένα σύστημα υπολογιστή.

Σύνδεση (log in) Η σύνδεση είναι ένα σύνολο διαπιστευτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ενός 
χρήστη. Τις περισσότερες φορές, αυτά αποτελούνται από 
ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Διεπαφή χρήστη (User Interface) Μια διεπαφή χρήστη, που ονομάζεται επίσης "UI (User 
Interface)" ή απλώς "διεπαφή (Interface)", είναι το μέσο 
με το οποίο ένα άτομο ελέγχει μια εφαρμογή λογισμικού ή 
μια συσκευή υλικού.

Οι περισσότεροι ορισμοί όρων λαμβάνονται από το Techterms και το Cambridge 
Dictionary
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ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο SPAM Τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που λαμβάνετε.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συλλογή 
κοινοτήτων που βασίζονται στο Διαδίκτυο  και 
επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλοεπιδρούν μεταξύ 
τους στο Διαδίκτυο.

Ιστολόγιο (blog) Συντομογραφία  του "Ημερολόγιο ιστού (Web Log )", 
αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια λίστα καταχωρήσεων 
ημερολογίου που δημοσιεύτηκε σε μια ιστοσελίδα.

Φόρουμ  Ιστού (Web forum) Ενα φόρουμ Ιστού είναι ένας ιστότοπος ή μια ενότητα ενός 
ιστότοπου που επιτρέπει στους επισκέπτες να 
επικοινωνούν μεταξύ τους δημοσιεύοντας μηνύματα.

Εφαρμογές Μηνυμάτων (messaging apps) Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για να στείλετε σε 
κάποιον ένα σύντομο μήνυμα χρησιμοποιώντας κινητό ή 
υπολογιστή

Κοινονικό Δίκτυο (Social Network) Ενας ιστότοπος ή πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει 
στους χρήστες να επικοινωνούν και να μοιράζονται 
πληροφορίες στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας έναν 
υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο.

Προφίλ (Profile) Πληροφορίες για τη ζωή ενός ατόμου, την εργασία, τα 
ενδιαφέροντα κ.λπ. σε έναν ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης.
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Ειδοποιήσεις (Notification) Ενα μήνυμα που σας αποστέλλεται αυτόματα για να σας 
πει ότι υπήρξε δραστηριότητα σε έναν από τους 
λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαδυκτιακός φίλος (Online Friend) Ενας διαδικτυακός φίλος είναι ένα άτομο που προστίθεται 
στη λίστα φίλων σας σε έναν ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης.

Μου αρέσει (Like) Για να δείξετε ότι σας αρέσει κάτι σε έναν ιστότοπο 
κοινωνικής δικτύωσης κάνετε κλικ σε ένα σύμβολο ή τη 
λέξη "Μου αρέσει (Like)".

Σχόλιο (Comment) Κάτι που μοιράζεστε ή γράφετε στο διαδίκτυο που 
εκφράζει τη γνώμη σας.

Κοινή χρήση (Share) Οταν δημοσιεύεται κάτι σε έναν ιστότοπο κοινωνικών 
μέσων, ώστε να μπορούν να το δουν άλλοι, ή να 
μπορέσουν άλλα άτομα να δουν κάτι που κάποιος άλλος 
έχει ανεβάσει σε έναν ιστότοπο.

Ροή Ειδήσεων (Newsfeed) Μια ιστοσελίδα ή μια οθόνη που ενημερώνεται (= αλλάζει) 
συχνά για να εμφανίζει τα τελευταία νέα ή πληροφορίες.

Χρονοδιάγραμμα (Timeline) Εμφανίζεται σε ένα μέρος ενός ιστότοπου κοινωνικών 
μέσων όπου εκέι βλέπετε  διάφορα πράγματα όπως 
φωτογραφρίες άρθρα, βίντεο  που έχουν προστεθεί από 
εσάς ή σχετίζονται με εσάς.



Glossary (4)
ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ

 Ακολουθώ (Follow) Εάν ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο άτομο σε έναν 
ιστότοπο κοινωνικών μέσων, επιλέγετε να βλέπετε όλα 
όσα δημοσιεύει αυτός ο ιστότοπος.

 Δημοσίευση (Post) Κάτι όπως ένα μήνυμα ή μια εικόνα που δημοσιεύετε σε 
έναν ιστότοπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποκλεισμός (Block) Στα ψηφιακά μέσα, για να εμποδίσετε ένα συγκεκριμένο 
άτομο να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να 
διαβάσει όσα έχετε γράψει μπορείτε να τον αποκλείσετε.

Μεταφόρτωση (Upload) Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε προγράμματα ή 
πληροφορίες σε ένα μεγαλύτερο σύστημα υπολογιστή ή 
στο Διαδίκτυο.

Λήψη (Download) Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε προγράμματα ή 
μερικές πληροφορίες στη μνήμη ενός υπολογιστή, ειδικά 
από το Διαδίκτυο ή από έναν μεγαλύτερο υπολογιστή.

Ρυθμίσεις (Settings) Το μέρος σε κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική 
συσκευή όπου μπορείτε να ορίσετε διάφορες λειτουργίες.

Αμεσο Μήνυμα (Instant-message) Για να επικοινωνήσετε με κάποιον μέσω του Διαδικτύου 
χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία διαθέσιμη στο Διαδίκτυο 
που σας επιτρέπει να ανταλλάξετε γραπτά μηνύματα με 
κάποιον άλλο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία 
ταυτόχρονα.
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Κρυπτογράφηση (Encryption ) Η διαδικασία αλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών ή 
σημάτων σε έναν μυστικό κωδικό (= σύστημα γραμμάτων, 
αριθμών ή συμβόλων) που οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
καταλάβουν ή να χρησιμοποιήσουν χωρίς ειδικό 
εξοπλισμό.

Συνημμένο (Attachment ) Ενα αρχείο υπολογιστή που αποστέλλεται μαζί με ένα 
μήνυμα.

Ψηφιακή Πολιτότητα (Digital Citizenship) Η κατάσταση της εξειδίκευσης στη χρήση του Διαδικτύου 
προκειμένου να επικοινωνεί με άλλους, να αγοράζει, να 
πωλεί πράγματα, να συμμετέχει στην πολιτική και να 
κατανοεί πώς να το κάνει αυτό με ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο.

 Ψηφιακή εθιμοτυπία (Digital Etiquette -Netiquette) Το σύνολο κανόνων για τη συμπεριφορά που είναι 
αποδεκτή στο Διαδίκτυο.

Anti-virus Λογισμικό που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για 
την προστασία ενός υπολογιστή από μόλυνση ιού.

Ψηφιακός Αλφαβητισμός Και Πληροφοριών  (Digital 
Literacy)

Η ικανότητα χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών για εύρεση, αξιολόγηση, δημιουργία και 
επικοινωνία πληροφοριών, απαιτώντας τόσο γνωστικές 
όσο και τεχνικές δεξιότητες.

Ψηφιακό απόρρητο (Digital Privacy) Το δικαίωμα που πρέπει να έχει κάποιος για να διατηρήσει 
την προσωπική του ζωή ή τα προσωπικά του στοιχεία 
μυστικά ή γνωστά μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων 
όταν ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες.
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Ψηφιακή Ταυτότητα (Digital Identity) Η ψηφιακή ταυτότητα είναι ουσιαστικά οποιαδήποτε προσωπικά 
δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορούν να εντοπιστούν 
πίσω από τον «πραγματικό» σας ευατό.

Αδεια Δύο Παραγόντων (Two-factor Authentication) Η άδεια δύο παραγόντων είναι ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που 
χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που προσπαθούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό λογαριασμό είναι 
αυτά που λένε ότι είναι. Αρχικά, ένας χρήστης θα εισαγάγει το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, αντί να αποκτήσει 
άμεση πρόσβαση, θα πρέπει να παρέχει μια άλλη πληροφορία.

Οροι Και Προϋποθέσεις (Terms & Conditions) Οροι και Προϋποθέσεις (επίσης γνωστοί ως Οροι Παροχής Υπηρεσιών 
και Οροι Χρήσης) είναι μια σελίδα σε έναν ιστότοπο που καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες όσων χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. 
Αποτελεί μια σύμβαση μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη.

Cookies Ενα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που δημιουργούνται 
από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα 
περιήγησής σας. Σκοπός του είναι να θυμάται πληροφορίες για εσάς, 
σαν  ένα αρχείο προτιμήσεων που δημιουργήθηκε από μια εφαρμογή 
λογισμικού.

Ιστορικό Περιήγησης (Browsing History) Ενα αρχείο με τις πληροφορίες που αναζητήθηκαν από έναν χρήστη 
σε  ένα υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα (σε ένα πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού) μια εγγραφή ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε 
πρόσφατα, και αποθηκεύθηκαν με σχετικά δεδομένα.

Ψηφιακό Αποτύπωμα (Digital Footprint) Ενα ψηφιακό αποτύπωμα είναι ένα ίχνος δεδομένων που 
δημιουργείτε ενώ χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τους 
ιστότοπους που επισκέπτεστε, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που 
στέλνετε και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες.



Επικοινωνήστε μαζί μας

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


