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Στόχος της Ενότητας 
Η Εκπαιδευτική Ενότητα για τον Ψηφιακό Γραμματισμό για πρόσφυγες παρέχει πληροφορίες, 
υλικό και δραστηριότητες που απαιτούνται για την αναβάθμιση ή τον επαναπροσδιορισμό 
των ψηφιακών ικανοτήτων, καθώς και για την εκπαίδευση του ψηφιακού γραμματισμού και 
της ψηφιακής ιθαγένειας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Ψηφιακό Γραμματισμό, την Ψηφιακή Αφήγηση και 
του Photovoice για πρόσφυγες στο πλαίσιο του έργου SEE.TELL.LISTEN. Αυτή η ενότητα 
παρέχει μια εισαγωγική προσέγγιση στον ψηφιακό κόσμο, επιτρέποντας στους 
συμμετέχοντες να αποκτήσουν ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των άλλων δύο 
ενοτήτων, καθώς και για την καθημερινή ζωή στον ψηφιακό κόσμο. 

Η παρούσα ενότητα προορίζεται για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εργαζόμενους που 
εργάζονται με ενήλικες αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ωστόσο η 
φύση της μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από το ευρύ κοινό δεδομένου ότι παρέχει πληροφορίες και πόρους για 
όσους ενδιαφέρονται να ανάπτυξη αυτών των θεμάτων. Στοχεύει επίσης να είναι διδακτική 
για τους ίδιους τους εκτοπισμένους, οι οποίοι θεωρούνται μεγάλοι χρήστες της τεχνολογίας 
αλλά με χαμηλά ποσοστά ψηφιακού γραμματισμού. 

Αυτή η ενότητα αντιμετωπίζει ένα χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ ενηλίκων προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο, δηλαδή την ανάγκη κατανόησης του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας με 
αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο, υπογραμμίζοντας θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και της ασφάλειας. 

Οι αλλαγές που επέφερε το Διαδίκτυο απαιτούν προσεκτικές εκτιμήσεις σχετικά με την 
ευθύνη και την υπευθυνότητα που σχετίζονται απαραίτητα με τον σεβασμό των άλλων και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εκπαιδευτική Ενότητα σχετικά με τον Ψηφιακό 
Γραμματισμό για πρόσφυγες είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
εκμεταλλευτούν τα άτομα τις διάφορες ευκαιρίες και να αντιμετωπιστούν διάφορες 
προκλήσεις που φέρνει το Διαδίκτυο. 

Η ψηφιακή εποχή είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος με μεγάλο περιεχόμενο που 
δημιουργείται και διαγράφεται καθημερινά. Γνωρίζοντας ότι το περιεχόμενο αυτής της 
ενότητας μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένο σε οποιαδήποτε στιγμή, καταβλήθηκε μεγάλη 
προσπάθεια προκειμένου να παρέχονται ενημερωμένες αναφορές που είναι σχετικές με 
ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η ψηφιακή εποχή έφερε νέες τεχνολογίες των οποίων ο αντίκτυπος και η επιρροή αυξάνονται 
εκθετικά. Σήμερα το 55% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι χρήστες του Διαδικτύου και το 
66% είναι μοναδικοί χρήστες κινητών 1. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό κόσμο επιτρέποντας μια σειρά από επιτεύγματα όπως: 

 
 
1 “Global Digital Statshot”. We are Social. 2019. Βλ: https://tinyurl.com/y4ql6yay 

https://tinyurl.com/y4ql6yay
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επιτυχημένη απόδοση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών 
υπηρεσιών, πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και ευκαιρίες, αποτελεσματική επικοινωνία 
και έκφραση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται 
με την έννοια του ψηφιακού γραμματισμού που κυμαίνεται από βασικές έννοιες του 
Διαδικτύου έως την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που παρέχει το Web 2.0. 

Αυτές οι δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας για τους αιτούντες και τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας. Με τον υψηλότερο αριθμό καταγεγραμμένων εκτοπισμένων 
ανθρώπων να υπερβαίνουν τα 70 εκατομμύρια και ο αριθμός των προσφύγων να είναι 
σχεδόν 26 εκατομμύρια άνθρωποι, οι απαντήσεις σε αυτήν την «κρίση» έχουν μειωθεί. Η 
εκτεταμένη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έδωσε έμφαση στους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο, ενισχύοντας την άποψη του κοινού για ψηφιακά συνδεδεμένους 
πρόσφυγες. Αυτή η «κρίση» διαφέρει από τις προηγούμενες λόγω του κεντρικού ρόλου των 
ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό το νέο ψηφιακό οικοσύστημα στην πληροφόρηση και την 
επικοινωνία που κυριαρχεί στο Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τους πρόσφυγες, που 
έχει εξαιρετική σημασία κατά το ταξίδι τους και την εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής. 
Εξαιτίας αυτού, ένας αυξανόμενος αριθμός πρωτοβουλιών που εστιάζουν στο ψηφιακό 
διαδραματίζουν τώρα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσφύγων και των μεταναστών. 
Αυτές οι πρωτοβουλίες κυμαίνονται από εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργία 
εφαρμογών για κινητά, MOOCs (Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα) και πολλά άλλα. 

Οι φορητές συσκευές, όπως τα smartphone, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο να 
διευκολύνουν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα κινητά τηλέφωνα είναι 
σήμερα ένα στοιχειώδες όργανο επιβίωσης. Αυτό ισχύει για τους 5.117 δισεκατομμύρια 
χρήστες κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων, καθώς αυτός είναι ο 
πιο εύκολος τρόπος να διατηρήσουν επικοινωνία με τους συγγενείς και τις κοινότητες τους. 
Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 2 η 
σύνδεση μεταξύ των προσφύγων έχει τη δύναμη να ενισχύσει την ασφάλεια, την προστασία, 
την υγεία, τη διαβίωση και την αυτονομία.  

Η βιβλιογραφία για αυτό το θέμα, αν και εξακολουθεί να είναι σπάνια, παρέχει σημαντικά 
ευρήματα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κέντρο προσφύγων από την Συρία 
στην Ελλάδα3 πάνω από το 80% των προσφύγων θεώρησε ότι το smartphone ήταν σημαντικό, 
ωστόσο η δυνατότητα απόκτησής του αποκαλύπτει ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού. Οι 
γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κινητό τηλέφωνο (το 67% των γυναικών έχουν 
τηλέφωνο σε σύγκριση με το 94% των ανδρών) και είναι συνηθισμένο για μια οικογένεια να 
μοιράζεται μία συσκευή.4 Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης ένα στοιχείο που σχετίζεται 
με την κατοχή κινητού τηλεφώνου, με άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο να είναι 
πιο πιθανό να διαθέτουν. Οι Mason και Buchmann διαπίστωσαν ότι τα νεότερα μέλη της 
οικογένειας ήταν πιο έμπειρα όσον αφορά την τεχνολογία, δείχνοντας στους ενήλικες πώς να 
χρησιμοποιούν τα smartphone ή χρησιμοποιώντας τα μόνοι τους. Τα επίπεδα τεχνολογικής 

 
 
2 “Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity can Improve Refugee Well-Being and 
Transform Humanitarian Action”. 2016. 
3Latonero et.al. 2018. 
4 Mason and Buchmann. 2016. 
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παιδείας είναι εξαιρετικά χαμηλά μεταξύ των προσφύγων, περιορίζοντας την ευρύτερη χρήση 
τεράστιων δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ένα smartphone. Αυτά τα ευρήματα 
υποστηρίζουν την ανάγκη και τη σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για τους πρόσφυγες, που έχουν σχεδιαστεί για τις τρέχουσες ψηφιακές προκλήσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των φύλων. 

Η επικοινωνία και η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών στο πλαίσιο των προσφύγων είναι 
υψίστης σημασίας, συνεπώς η ικανότητα επικοινωνίας θεωρείται ως ένας σημαντικός 
παράγοντας ενδυνάμωσης και σύνδεσης 5 . Όσον αφορά τη χρήση smartphone για 
επικοινωνία, προτιμάται η κλήση και η αποστολή SMS.6 Τα φωνητικά μηνύματα και οι κλήσεις 
χρησιμοποιούνται ευρέως ως εναλλακτική λύση στη γραφή λόγω αναλφαβητισμού (ειδικά για 
την πληκτρολόγηση λατινικών γραμμάτων). Ωστόσο, το σχετικό κόστος και η ανάγκη βασικού 
γραμματισμού δημιουργούν εμπόδιο στη χρήση αυτών των υπηρεσιών.7 Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στις εφαρμογές μηνυμάτων να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία, 
με το 94% να χρησιμοποιεί το WhatsApp, το 78% να χρησιμοποιεί το Facebook και το 9% να 
χρησιμοποιεί το Skype. 8  Άλλες υπηρεσίες όπως Viber, Telegram, Line και WeChat 
χρησιμοποιούνται επίσης για επικοινωνία με φίλους και συγγενείς. Αυτές οι υπηρεσίες 
επιτρέπουν την κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο και φωνητικών μηνυμάτων που είναι και 
αυτά βασικά για τους αναλφάβητους. Το e-mail δεν χρησιμοποιείται συνήθως, με την 
πλειοψηφία να μην έχει λογαριασμό email.9 

Οι πρόσφυγες είναι κυρίως χρήστες Android και οι εφαρμογές είναι τα πιο χρησιμοποιημένα 
εργαλεία, αν και η λήψη νέων εφαρμογών δεν είναι συνηθισμένη πρακτική. Οι υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας, όπως παιχνίδια και λήψη μουσικής, χρησιμοποιούνται περισσότερο.10 

Το Διαδίκτυο μέσω του προγράμματος περιήγησης σπάνια χρησιμοποιείται και η 
πλειοψηφία δεν είναι εξοικειωμένη με τις ιστοσελίδες. Τα smartphone χρησιμοποιούνται 
κυρίως ως εργαλεία επικοινωνίας και όχι τόσο ως πηγές πληροφοριών. Οι πληροφορίες 
προέρχονται κυρίως από τον ίδιο τον κύκλο των προσφύγων λόγω των υψηλών επιπέδων 
δυσπιστίας απέναντι στις «επίσημες» πηγές. Η Internews11 παρατήρησε ότι οι διαθέσιμες 
πληροφορίες στις ιστοσελίδες στις οποίες είχαν πρόσβαση οι πρόσφυγες δεν ήταν ακριβείς, 
διευκολύνοντας έτσι την διάδοση φημών. 

Όταν μιλάμε για τεχνολογία, κινητά τηλέφωνα και κοινωνικά μέσα, είναι απαραίτητο να 
εξετάσουμε το ζήτημα της ψηφιακής ταυτότητας. Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να έχουμε 
κατά νου ότι η απόδειξη ταυτότητας είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ενός 
smartphone. Σύμφωνα με την έρευνα της GSMA, οι πρόσφυγες χρησιμοποιούν ήδη τα 
τηλέφωνά τους για να καταγράψουν βασικά στοιχεία ταυτότητας ή για να αποθηκεύσουν τα 

 
 
5 GSMA. “The digital lives of refugees: How displaced populations use mobile phones and what gets in 
the way”. 2019. 
6Joynes and James. “An overview of ICT for education of refugees and IDPs”. 2018. 
7 GSMA. 2019. 
8Latonero et.al. 2018. 
9 Mason and Buchmann. 2016. 
10Idem. 
11 Di Giovanni. “Lost”. See: https://tinyurl.com/lostsyria 

https://tinyurl.com/lostsyria


  

5 
 
 

 

έγγραφα ταυτότητάς τους για γρήγορη πρόσβαση. Αυτό αυξάνει τις ανησυχίες σχετικά με το 
απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ευαισθησία του απορρήτου και 
των πληροφοριών διερευνάται από την ομάδα της Latonero. Πληροφορίες όπως αριθμοί 
τηλεφώνου, μηνύματα και ονόματα θεωρήθηκαν ευαίσθητα αλλά όχι η τοποθεσία ή η 
ημερομηνία γέννησης. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 
απορρήτου των προσφύγων. Η ασφάλεια και οι «υπεύθυνες πρακτικές δεδομένων» είναι 
ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε άτομα που διαφεύγουν από καταπιεστικά 
καθεστώτα και έχουν υποστεί διώξεις ή ακόμη και μετανάστες με αμφίσημο νομικό 
καθεστώς. Υπό αυτήν την έννοια, τα θέματα ασφάλειας δεν αφορούν μόνο το άτομο αλλά και 
τους συγγενείς τους. 

Η έλλειψη υπολογιστών για χρήση σε κέντρα υποδοχής καθώς και στο σπίτι στις χώρες 
υποδοχής καθιστά το smartphone και τις φορητές συσκευές πολύ σημαντικά. Τα smartphone 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας, αναζήτησης πληροφοριών, 
εκμάθησης και διασκέδασης. Παρά τα οφέλη από τη χρήση smartphone, το κόστος του 
Διαδικτύου παραμένει ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη συνολική χρήση του, καθώς 
προτιμάται η χρήση υπηρεσιών εκτός σύνδεσης. 

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία και οι συστάσεις από τις μελέτες ήταν καθοριστικές για αυτό το 
εκπαιδευτικό μοντέλο ψηφιακού γραμματισμού για τους πρόσφυγες για να επικεντρωθεί 
στην αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του smartphone και άλλων φορητών συσκευών, 
καθώς και σε όλες τις δυνατότητες του Web 2.0. 

 

Περιεχόμενο των διαφορετικών συνεδριών 
Η Εκπαιδευτική Ενότητα για τον Ψηφιακό Γραμματισμό για τους πρόσφυγες χωρίζεται σε δέκα 
συνεδρίες που μαζί αποτελούν μια εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
πλοηγηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο Διαδίκτυο, αποκτώντας δεξιότητες και 
μαθησιακούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να επηρεάσουν τον εικονικό κόσμο αντί να 
επηρεαστούν από αυτόν. 

Κάθε συνεδρία παρέχει βασικές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα μαζί με εργαλεία 
και στρατηγικές για την εκπαίδευση του ψηφιακού γραμματισμού σε ενήλικες πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο. Μέσα από μια απλή γλώσσα, κάθε συνεδρία παρέχει μια επισκόπηση των 
κύριων στοιχείων του Διαδικτύου και των παραγώγων μέσων και συσκευών του, παρέχοντας 
δεδομένα, συμβουλές και πηγές για πρόσθετες πληροφορίες. Περαιτέρω βάση δίνεται σε 
θέματα ασφάλειας και δεοντολογίας που προωθούν τον προβληματισμό σχετικά με την 
τεχνολογία και τη χρήση της για ψηφιακή ιθαγένεια. 

Όλες οι συνεδρίες ακολουθούν την ίδια δομή παρέχοντας τους στόχους και την 
προβλεπόμενη διάρκεια. Ακολουθούνται από μια εισαγωγική σημείωση που δίνει 
πληροφορίες και πλαίσιο σε κάθε θέμα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και εξηγούνται οι 
δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν. Παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για να 
κατανοήσουμε και να αναπτύξουμε το θέμα σε μεγαλύτερο βαθμό. Στο τέλος παρουσιάζεται 
επίσης ένα τμήμα σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το θέμα και ορισμένες καλές 
πρακτικές που ακολουθούν. Αυτά τα μέρη είναι απαραίτητα για την ασφαλή χρήση του 
Διαδικτύου και θα πρέπει να παρουσιάζονται και να συζητούνται προσεκτικά. Οι ερωτήσεις 
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και οι συμβουλές σχετικά με κάθε θέμα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεδριών και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση ως στοιχείο ψυχαγωγίας. 

Οι συνεδρίες πιστεύεται ότι βοηθούν ευάλωτες ομάδες ή άτομα με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο που αγωνίζονται να γίνουν μέρος της κοινωνίας υποδοχής, προσαρμοσμένα ώστε 
να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού. Όλες οι δραστηριότητες πιστεύεται ότι 
προσαρμόζουν τα περισσότερα επίπεδα αλφαβητισμού, ωστόσο ορισμένες συνεδρίες δεν 
είναι κατάλληλες για αναλφάβητους. Αυτές οι συνεδρίες προσδιορίζονται στην παρακάτω 
λίστα για αναπροσαρμογή ή προηγούμενους σκοπούς: 

Συνεδρία Περιγραφή  Καταλληλότη
τα για 

αναλφάβητο
υς 

1. Σύνδεση Μια εισαγωγή στο Διαδίκτυο. Εξερευνούν και 
μαθαίνουν πώς να κατεβάζουν εφαρμογές. 

Ναι  

2. Ξεκινήστε την 
αναζήτηση 

Βοηθά τους συμμετέχοντες να αναζητούν 
αποτελεσματικά μέσω του WWW. 

Περιορισμέν
η 

3. Έχετε μήνυμα Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται στη χρήση 
του e-mail. 

Όχι  

4. Το Cloud Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαχειριστούν τα 
αρχεία τους μέσω μιας υπηρεσίας αποθήκευσης 
δεδομένων. 

Περιορισμέν
η 

5. Κοινωνικοποίηση Μια εισαγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
που υπογραμμίζει τους κινδύνους και την καλή 
χρήση τους. 

Ναι  

6. Skype Δραστηριότητες που επιτρέπουν στους 
συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας, δηλαδή 
το Skype. 

Ναι  

7. Αγορές μέσω 
διαδικτύου 

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στις κύριες πτυχές 
των ασφαλών αγορών στο διαδίκτυο και των 
μεθόδων πληρωμής. 

Περιορισμέν
η 

8. Αναζήτηση 
εργασίας 

Η συνεδρία συμπληρώνει τις απαιτήσεις 
πρόσληψης θέσεων εργασίας και τις ψηφιακές 
δεξιότητες, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να 
«πλοηγούνται» αποτελεσματικά στην αγορά 
εργασίας. 

Όχι  

9. Ξεπεράστε τα 
γλωσσικά εμπόδια 

Αυτή η συνεδρία βοηθά στη χρήση εργαλείων 
μετάφρασης και εκμάθησης γλωσσών. 

Περιορισμέν
η 
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10. Μετακίνηση Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βοηθούν τους 
συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το 
περιβάλλον τους και να μετακινηθούν εύκολα 
στην πόλη με τα πόδια ή με τα μέσα μεταφοράς. 

Περιορισμέν
η 

 

Στο τέλος, μπορείτε να βρείτε τις λέξεις με έντονα γράμματα στο γλωσσάρι και κάθε φορά 
που βλέπετε το σύμβολο του διαμαντιού  σημαίνει ότι είναι εργαλείο, λογισμικό ή 
εφαρμογή. 

Μεθοδολογία 
Η Εκπαιδευτική Ενότητα για τον Ψηφιακό Γραμματισμό για τους πρόσφυγες χρησιμοποιεί 
συμμετοχικές τεχνικές βασισμένες σε θεωρητικά πλαίσια με μη τυπικές μεθόδους 
εκπαίδευσης. Οι ενεργές και συμμετοχικές μέθοδοι πρέπει να ευνοούνται επιτρέποντας 
στους συμμετέχοντες να είναι ενεργοί παράγοντες στη μαθησιακή τους διαδικασία. Η 
ενότητα παρέχει διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν ομαδικά ή μεμονωμένα, 
δίνοντας χώρο για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

Η ενότητα ακολουθεί κριτήρια που ταιριάζουν στην αναμενόμενη καμπύλη μάθησης, ωστόσο 
παρέχει κάποια ευελιξία στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης που 
προσαρμόζεται σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό δίνει επίσης τη δυνατότητα να 
επιμηκυνθεί ή να συντομευτεί η εκπαίδευση ανάλογα με τα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης των 
συμμετεχόντων, καθώς και να αλλάξει η σειρά των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες 
της ομάδας. Λόγω της δομής τους, οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
εκπαιδευτικές συνεδρίες μεμονωμένα, καθιστώντας δυνατή την προσθήκη των συνεδριών σε 
άλλες ενότητες ή σε εκπαιδευτικά μαθήματα. Όλες οι δραστηριότητες είναι ωστόσο για 
ενήλικες, ωστόσο μπορούν επίσης να προσαρμοστούν και για νέους. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες εστιάζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές και εργαλεία, 
ωστόσο η προσαρμοστικότητα της ενότητας επιτρέπει σε κάθε δραστηριότητα να 
προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εφαρμογή. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να επιλεγούν με βάση τις 
ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων, τις διαθέσιμες συσκευές, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 
κ.λπ. 

Ως συμπλήρωμα των συνεδριών, συνιστάται η χρήση οπτικής βοήθειας, ειδικά όταν 
καθοδηγείτε τους συμμετέχοντες σε μια σειρά βημάτων. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες 
να κατανοήσουν καλύτερα τις πληροφορίες και να ακολουθήσουν αποτελεσματικά τις 
διαδικασίες. Ορισμένες μέθοδοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εργαλεία όπως ψηφιακές 
παρουσιάσεις ή σύνδεση μέσω καλωδίου ή ασύρματη σύνδεση συσκευής σε οθόνη, 
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν οπτικά κάθε βήμα. Μια εναλλακτική 
λύση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός οδηγού με φωτογραφίες που απεικονίζουν 
κάθε βήμα. Το τελευταίο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιλογές, όπως μετάφραση των 
βασικών διαδικασιών στην κύρια ομιλούμενη γλώσσα της ομάδας, καθώς επίσης ένα καλό 
πρακτικό μακροχρόνιο σύνολο ψηφιακών ενεργειών. 

Για να μεταδώσετε αποτελεσματικά τις συνεδρίες απαιτείται όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν 
ενημερωμένη φορητή συσκευή (smartphone, tablet ή υπολογιστή). Ο εκπαιδευτής πρέπει να 
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εγγυάται ότι κάθε συσκευή είναι ενημερωμένη με όλες τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να φέρουν φορτιστές σε περίπτωση εξάντλησης της 
μπαταρίας. Είναι επίσης σημαντικό η εκπαίδευση να πραγματοποιείται σε χώρο που είναι 
εξοπλισμένος με πρίζες που επιτρέπουν τη φόρτιση των συσκευών καθώς και με επαρκή 
παροχή δικτύου. 

Παρά την προσεκτικά σκεπτόμενη ακολουθία, ο εκπαιδευτής έχει κάποια ελευθερία να 
επιλέξει τις συνεδρίες που θα εφαρμόσει προσθέτοντας ή προσαρμόζοντας εξοπλισμό και 
δραστηριότητες. Όσον αφορά τις τεχνικές κατάρτισης, ορισμένες μέθοδοι προτιμώνται όπως 
η δυναμική της ομάδας και οι προσομοιώσεις. Δεδομένης της φύσης της εκπαίδευσης, οι 
δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου και ενεργοποίηση συνιστώνται για λόγους  
παροχής κινήτρων, συμμετοχής, ομαδικότητας ή επίλυσης προβλημάτων. 

Δεξιότητες του εκπαιδευτή 
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να μιλά την ίδια γλώσσα με τους συμμετέχοντες, είτε 
πρόκειται για τη μητρική τους γλώσσα είτε για μια δεύτερη που όλοι καταλαβαίνουν. Η 
γλώσσα είναι ένα από τα κύρια εμπόδια ακόμη και για άτομα που είναι προχωρημένοι 
μαθητές. Αποφύγετε τις διπλές έννοιες και τα αστεία και χρησιμοποιήστε απλό λεξιλόγιο. 

Δεδομένης της αδυναμίας της ομάδας, είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτής να έχει εμπειρία 
στη συνεργασία με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
συγκεκριμένα ζητήματα όπως η έλλειψη κινήτρων. 

Είναι επιτακτική ανάγκη ο εκπαιδευτής να είναι συμπονετικός και υπομονετικός. Οι ενήλικες 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν πολλά πράγματα να μάθουν (γλώσσα, γεωγραφία, 
συνήθειες κ.λπ.) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
δοθεί όλος ο χρόνο; που απαιτείται για να μάθουν ένα ακόμα νέο πράγμα. Η εκπαιδευτική 
ομάδα πρέπει επίσης να δώσει πρόσθετη προσοχή σε αναλφάβητους συμμετέχοντες, 
βοηθώντας σε οποιοδήποτε βήμα απαιτείται. 

Η εκπαιδευτική ομάδα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι σημαντικό το μήνυμα να μεταδοθεί 
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν πραγματικά τι λέγεται και μην 
αποδεχτείτε απλώς ένα «ναι» ως απάντηση. Πολλές έννοιες είναι δύσκολες και άγνωστες, 
οπότε η επανάληψη, η πιο αργή ομιλία και η χρήση οπτικών βοηθημάτων μπορεί να 
αποτελούν μέρος της ρουτίνας του εκπαιδευτή. 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε μορφή ευρωκεντρισμού και να 
αναγνωρίσουν ότι ο τρόπος που λειτουργούμε δεν είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλοι. Ο 
σεβασμός είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, αλλά και για τον 
πολιτισμό και την ταυτότητά τους. 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι λειτουργίες των εφαρμογών και των εργαλείων στις 
δραστηριότητες, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να έχει κάποιες γνώσεις για το πώς 
λειτουργούν. Συνεπώς συνιστάται η εκπαιδευτική ομάδα να διερευνήσει προηγουμένως τα 
αναφερόμενα προγράμματα και εργαλεία. 
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Δεδομένο! 

Τα smartphone έχουν 100 φορές 
μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από τον 
μέσο δορυφόρο. 

Πηγή: 
Nasahttps://tinyurl.com/nasasmartphone 

Συνεδρίες 

1. Σύνδεση  
Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Κατανοήσουν τις έννοιες και την ορολογία σχετικά με το Διαδίκτυο 
• Μάθουν πως να συνδεθούν σε ένα δίκτυο Wi-Fi  
• Θα εξοικειωθούν με προγράμματα περιήγησης και πως να «σερφάρουν» στο δίκτυο 
• Θα μάθουν πως να κατεβάζουν εφαρμογές 

Χρόνος   
80 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το Διαδίκτυο, επίσης γνωστό ως World Wide Web (www), είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
υπολογιστών που συνδέονται μέσω διακομιστών. Όλοι αυτοί οι διακομιστές συνδέονται 
μεταξύ τους επιτρέποντας τη μετάδοση και κοινή χρήση δεδομένων από το ένα σημείο στο 
άλλο. Για να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο, απαιτείται μια συσκευή που μπορεί να συνδεθεί 
μέσω φυσικών καλωδίων Ethernet ή ασύρματα, όπως με δεδομένα κινητού τηλεφώνου ή Wi-
Fi. Αυτές οι συσκευές μπορούν να είναι υπολογιστές, smartphone, tablet ή κονσόλες 
παιχνιδιών. 

Μόλις συνδεθεί η συσκευή, ο κόσμος είναι στα 
χέρια σας! Το Διαδίκτυο είναι σαν μια 
τεράστια βιβλιοθήκη πληροφοριών και για να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή απαιτείται ένα 
πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό είναι σαν ένας 
δρόμος προς ένα πιο έγκυρο μέρος στο 
Διαδίκτυο. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη 
ποικιλία προγραμμάτων περιήγησης που 
μπορούν να επιλεγούν όπως το Google 
Chrome, ο Internet Explorer ή το Microsoft Edge, το Mozilla Firefox, το Opera, το Safari κ.λπ. 
Παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικές δυνατότητες, όλα έχουν πρόσβαση στον ιστό. Αυτά 
τα προγράμματα περιήγησης μπορούν επίσης να κατεβαστούν δωρεάν σε μορφή εφαρμογής 
για φορητές συσκευές. Μια εφαρμογή είναι ένα λογισμικό που μπορεί επίσης να είναι μια 
συντόμευση για μια ιστοσελίδα. 

 
1. Εισαγωγή στο διαδίκτυο 

→ Καταιγισμός ιδεών για τις δυνατότητες του Διαδικτύου: Τι μπορεί να κάνει το 
Διαδίκτυο για εσάς; Πώς το διαδίκτυο διευκολύνει τη ζωή σας; 

→ Δώστε μια σύντομη περιγραφή για το διαδίκτυο και τα προγράμματα περιήγησης. 

2. Σύνδεση  

https://tinyurl.com/nasasmartphone
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→ Οι συμμετέχοντες συνδέονται σε σύνδεση Wi-Fi: επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και 
εισαγάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο 
είναι ασφαλές! 

3. Κατεβάστε την εφαρμογή 
→ Κάντε μια ενημέρωση σχετικά με τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων 
→ Οι συμμετέχοντες κατεβάζουν την εφαρμογή ενός προγράμματος περιήγησης – 

θυμηθείτε ότι οι περισσότερες συσκευές έχουν ήδη ένα καθορισμένο πρόγραμμα 
περιήγησης, συνεπώς επιλέξτε ένα άλλο για να κατεβάσετε. 

→ Εξηγήστε τη διαδικασία λήψης  
Πρόσβαση στο app store της συσκευής αναζήτηση της εφαρμογής επιλέξτε λήψη 

Σημείωση: το app store εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που διαθέτει η συσκευή: App 
Store για iOS, Google Play για Android, Microsoft Store για Windows, μεταξύ άλλων. 

4. Καλωσορίσατε στο διαδίκτυο  
→ Οι συμμετέχοντες βρίσκουν το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης και το 

ανοίγουν. 

→  Κάντε μια ενημέρωση για τις ιστοσελίδες και τις αρχικές σελίδες. 

o η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται εξαρτάται από κάθε σύνδεση, αλλά είναι 
συνήθως μια πρόσκληση για να αναζητήσετε. 

o η σελίδα χωρίζεται σε δύο: η ιστοσελίδα στο κέντρο και στο πάνω μέρος μια 
γραμμή διευθύνσεων όπου πληκτρολογείτε την ιστοσελίδα στην οποία 
θέλετε να μεταβείτε ή κάτι που θέλετε να αναζητήσετε. Το στρογγυλό βέλος 
ανανεώνει τη σελίδα σε περίπτωση που η σύνδεση είναι πολύ αργή. Υπάρχει 
μια γραμμή εργαλείων που δείχνει ένα βέλος προς τα πίσω που επιτρέπει τη 
μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα, καθώς και ένα βέλος προς τα εμπρός 
που επιτρέπει την μετακίνηση παρακάτω. 

5. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες και 
κάθε συμμετέχων αναφέρει πιο σημείο βρήκε πιο ενδιαφέρον. 
 

 

 

Συμβουλή για εξοικονόμηση χρημάτων 

Οι εφαρμογές πρέπει να ενημερώνονται κατά καιρούς. Αυτή η διαδικασία είναι συνήθως 
αυτόματη και όταν ενημερώνονται χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της συσκευής. Εφόσον 
δεν έχουν όλες οι εφαρμογές την ίδια χρήση, οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν για αυτές 
τις αυτόματες ενημερώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει στο one-stop app shop σε κάθε 
λειτουργικό σύστημα. 
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Περαιτέρω πληροφορίες 

• Εξερευνήστε ιστοσελίδες και τμήματα τους όπως τα πολλαπλά πεδία που μπορούν 
να εντοπιστούν  (.org, .gov, .com). 

• Δώστε πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό ασφαλών ιστότοπων (https: //). 
Κίνδυνοι 

• Παρόλο που φαίνεται ότι κανείς δεν σας βλέπει στο Διαδίκτυο, πρέπει να γνωρίζετε 
ότι αφήνετε πάντα ένα ίχνος σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε (διεύθυνση IP). 

• Τα μη ασφαλή ή άγνωστα δίκτυα μπορεί να είναι επικίνδυνα. Να είστε προσεκτικοί με 
τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi, ακόμη και αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. 

 

Βέλτιστη πρακτική 

- Το πρόγραμμα δεδομένων Διαδικτύου πρέπει να επιλεγεί με βάση τη χρήση που 
γίνεται. Εάν απαιτούνται λήψεις, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ένα σχέδιο χωρίς 
περιορισμούς. Υπολογίστε τις πιθανές υπερβολικές δαπάνες από παιδιά και εφήβους. 

- Συνιστάται να απενεργοποιείται το Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του ύπνου για θέματα 
ασφάλειας δεδομένων και υγείας. 

- Συνιστάται να ρυθμίσετε ένα κλείδωμα οθόνης. Στη συνέχεια απαιτείται κωδικός 
πρόσβασης για πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής. 

- Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τις συζητήσεις σχετικά με την εμπειρία των παιδιών 
τους στο διαδίκτυο και να μάθουν μαζί τους. 
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2. Ξεκινήστε την αναζήτηση 

Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Μάθουν πώς να κάνουν αναζήτηση περιεχομένου στο Διαδίκτυο 

• Μάθουν πώς να επιλέγουν  περιεχόμενο και πληροφορίες 
 
Διάρκεια  
60 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το Διαδίκτυο διαθέτει αμέτρητες πληροφορίες! Το περιεχόμενο είναι τόσο μεγάλου που 
μερικές φορές είναι δύσκολο να βρούμε αυτό που πραγματικά θέλουμε να μάθουμε. Για 
αυτό, οι μηχανές αναζήτησης και τα εξαρτήματά τους αποτελούν μεγάλη βοήθεια. Μια 
μηχανή αναζήτησης σάς επιτρέπει να βρείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστό, όπως τις 
τελευταίες ειδήσεις, τον καιρό του αύριο, συνταγές, ένα εξαιρετικό πέναλτι, πώς 
σχηματίζονται σύννεφα και πολλά άλλα! Η μηχανή αναζήτησης συλλέγει και οργανώνει 
πληροφορίες που, σύμφωνα με τα αρχεία αναζήτησής σας, θεωρούνται πιο κατάλληλες για 
εσάς. Τα αποτελέσματα είναι ένας συνδυασμός συνδέσμων ιστοτόπου, εικόνων, βίντεο, 
άρθρων και άλλων τύπων αρχείων. Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης με πιο διάσημη τη 
Google. 
 
1. Ώρα για αναζήτηση και εξερεύνηση! 

→ Κάντε μια εισαγωγή στις μηχανές αναζήτησης ιστού και ρωτήστε τους 
συμμετέχοντες τι θα ήθελαν να γνωρίζουν καλύτερα. 

→  Με βάση τις ιδέες που δίνονται επιλέξτε ένα θέμα για αναζήτηση. 

→  Οι συμμετέχοντες δίνουν λέξεις-κλειδιά για το θέμα και δημιουργείται μια λίστα. 

→ Κάθε συμμετέχων πληκτρολογεί μία λέξη στη γραμμή διευθύνσεων - θα 
εμφανιστούν χιλιάδες αποτελέσματα! 

→ Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις ιστοσελίδες και να 
χρησιμοποιήσουν το βέλος πίσω και εμπρός για να επιστρέψουν στη σελίδα 
αποτελεσμάτων. 

→ Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξερευνήσουν τους διάφορους τύπους αρχείων και 
εργαλείων που σχετίζονται με την αναζήτηση. 

2. Προχωρημένη αναζήτηση 
→ Εξηγήστε πώς οι συμμετέχοντες μπορούν να περιορίσουν την αναζήτηση 

πληκτρολογώντας συγκεκριμένες λέξεις και συνδυασμούς και χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία ιστότοπου του Goggle. 



  

13 
 
 

 

→ Οι συμμετέχοντες κάνουν την αναζήτησή τους πιο συγκεκριμένη, προσπαθώντας να 
πλησιάσουν τις πληροφορίες που αναζητούν. 

→ Αναλογιστείτε τον τύπο των πληροφοριών που εμφανίζονται και τον τύπο των 
ιστότοπων. 

 

3. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→  Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες. 

Περαιτέρω πληροφορίες 

• Εξετάστε τις υπηρεσίες υποστήριξης του Google’s:https://tinyurl.com/kpvvlcc 
• Δώστε μερικές συμβουλές για το πως να περιορίσουν την αναζήτηση τους 

χρησιμοποιώντας το  Google. 

 

Κίνδυνοι  

• Θυμηθείτε ότι τα αποτελέσματα που προσφέρουν οι μηχανές αναζήτησης βασίζονται 
σε πληροφορίες από τη δική σας χρήση της συσκευής. Τα cookie και η γεωγραφική 
τοποθεσία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το άτομο και τα ενδιαφέροντά του που 
θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσωπική προοπτική σε ένα ζήτημα που 
αναζητήθηκε. Διαγράψτε τακτικά τα cookie και το ιστορικό από το πρόγραμμα 
περιήγησής σας. 

• Ορισμένες πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να είναι άσχετες ή να στερούνται 
αξιοπιστίας. Απαιτείται κριτική σκέψη και κάποιο επίπεδο σκεπτικισμού κατά την 
επιλογή πληροφοριών. 

 

 

 

 

Ακολουθούν ορισμένες (μεταξύ τόσων άλλων) λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για μια πιο συγκεκριμένη αναζήτηση στο Google: 
• "_" (αστερίσκοι) - χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή φράση ή 

έκφραση π.χ. “Πικάντικη σάλτσα κοτόπουλου” 

• Σήμα πλην (-) - χρησιμοποιήστε το σήμα του πλην  για να εξαλείψετε το σχετικό περιεχόμενο 
π.χ. μαύρο jaguar – αυτοκίνητο 

• Σήμα συν (+) - περιλαμβάνει αυτόματα μια συγκεκριμένη λέξη στην αναζήτηση π.χ. θέσεις 
εργασίας + ξενοδοχείο. 

               

https://tinyurl.com/kpvvlcc
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3. Έχετε μήνυμα 
Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Κατανοήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους από τη δημιουργία λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Μάθουν πώς να ορίσουν έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια 
λίστα επαφών 

• Μάθουν πώς να συνδεθούν και να στείλουν e-mail 

• Μάθουν πώς να επισυνάπτουν αρχεία σε ένα e-mail. 
 

Χρόνος  
60 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα σύστημα αποστολής μηνυμάτων και αρχείων μέσω 
του Διαδικτύου. Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δύο μέρη: το τοπικό όνομα 
που αναφέρεται στο χρήστη και το όνομα τομέα που είναι ο οργανισμός που παρέχει την 
υπηρεσία. Μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει πάντα ένα "@". Υπάρχουν ορισμένοι πάροχοι e-
mail, οι οποίοι χρησιμοποιούνται περισσότερο από άλλους, όπως Gmail, Outlook και Yahoo. 

Εκτός από το ότι είναι ένα μέσο επικοινωνίας, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
είναι πολύ σημαντικές για την αναγνώριση των χρηστών σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών (μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, υπηρεσίες κ.λπ.) που χρησιμεύουν για τη σύνδεση. 

 
1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

→ Ενημερώστε για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

→ Εστίαση σε ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας. 

→ Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για 
έναν φανταστικό λογαριασμό e-mail. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της και 
εξηγεί γιατί πιστεύει ότι είναι ασφαλής. 

2. Λήψη ενός E-mail 
→ Οι συμμετέχοντες δημιουργούν έναν λογαριασμό Gmail - οι συμμετέχοντες που ήδη 

έχουν θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους. 

→ Οι συμμετέχοντες ορίζουν τον λογαριασμό τους αλλάζοντας την εικόνα προφίλ, 
συμπεριλαμβανομένης μιας υπογραφής κ.λπ. 

→ Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια λίστα επαφών με τις διευθύνσεις των άλλων 
συμμετεχόντων.  
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→ ® Οι συμμετέχοντες συνθέτουν ένα e-mail για το καλύτερο ηλιοβασίλεμα που έχουν 
δει, επισυνάπτουν ένα αρχείο και το στέλνουν σε άλλο συμμετέχοντα. 

3. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες στέλνουν ένα e-mail στον συνεργάτη προσδιορίζοντας 
το καλύτερο μέρος της συνεδρίας. Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιδέες που 
έλαβαν. 

 
Κίνδυνοι 

• Ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ανεπιθύμητα και ορισμένα 
"προωθημένα" μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να είναι ψευδή. 
Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση e-mail. 

• Ορισμένα e-mail ενδέχεται να περιέχουν ιούς. Να είστε λίγο προσεκτικοί με 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας μη αξιόπιστης πηγής και τα ύποπτα 
συνημμένα. 

• Τα ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να ζητήσουν 
προσωπικά στοιχεία. Μην δίνετε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τραπεζικά 
στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης) σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

• Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εύκολο κάποιος να τα παραβιάζει. 
Αυτό είναι πιο ανησυχητικό δεδομένου ότι τα e-mail χρησιμοποιούνται για την είσοδο 
στις περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Δημιουργήστε έναν ισχυρό κωδικό 
πρόσβασης προκειμένου να το αποτρέψετε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αποτελούνται από περισσότερους από 8 
χαρακτήρες, αριθμούς, γράμματα (κεφαλαία και πεζά) και άλλα σύμβολα ή χαρακτήρες. 
Αυτά δεν πρέπει να αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία όπως ονόματα ή ημερομηνία 
γέννησης και για κάθε σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικός κωδικός 
πρόσβασης. 
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4. Το Cloud 
Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Κατανοήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους των υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων 
cloud 

• Μάθουν πώς να προσθέτουν αρχεία στο cloud 

• Μάθουν πώς να έχουν  πρόσβαση σε αρχεία στο cloud 

Χρόνος  
60 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Οι σκληροί δίσκοι και τα USB δεν χρειάζονται πλέον για να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε 
σημαντικά έγγραφα ή τις φωτογραφίες από τα γενέθλια του περασμένου έτους. Σήμερα 
υπάρχουν πολλές επιλογές αποθήκευσης για κάθε αρχείο. Αυτό ονομάζεται «cloud». 
Δεδομένου ότι είναι στο Διαδίκτυο, η πρόσβαση σε δεδομένα είναι πολύ πιο εύκολη, 
χρειάζεται μόνο μια συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
αποθήκευση, ο συγχρονισμός και η κοινή χρήση αρχείων. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες 
φιλοξενίας αρχείων όπως το Dropbox, το Google Drive ή το OneDrive.. 
 
1. Εισαγωγή στο Cloud 

→ Συζητήστε με τους συμμετέχοντες τι γνωρίζουν για τις υπηρεσίες αποθήκευσης 
δεδομένων. 

→ Οι συμμετέχοντες αναζητούν στο Διαδίκτυο ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. 
Γνωρίζουν περισσότερα για αυτές τις υπηρεσίες και το μοιράζονται με την ομάδα. 

→ Αναπτύξτε το θέμα, εάν χρειάζεται. 

2. Το Cloud 
→ Οι συμμετέχοντες κατεβάζουν την εφαρμογή Google Drive και συνδέονται με τους 

λογαριασμούς τους στο Google. 

→ Οι συμμετέχοντες δημιουργούν τρεις φακέλους - Προσωπικά, Εργασία και 
Διασκέδαση - και οργανώνουν τα αρχεία που έχουν στη συσκευή τους - παρατηρήστε 
ότι υπάρχει μια επιλογή για «σάρωση» εγγράφων. Άλλες εφαρμογές όπως το Abby 
FineScanner ή το CamScanner μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σάρωση 
εγγράφων. 

→  Ένας εθελοντής συμμετέχων δημιουργεί έναν φάκελο ομάδας και καλεί όλους τους 
συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση - αυτός ο φάκελος είναι πλέον ο χώρος 
πρόσβασης και κοινής χρήσης αρχείων που αφορούν το μάθημα. 

→ Οι συμμετέχοντες ανεβάζουν αρχεία και κατεβάζουν κοινόχρηστα αρχεία από το 
φάκελο. 
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3. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Δημιουργήστε ένα έγγραφο στον κοινόχρηστο φάκελο. 

→ Κάθε συμμετέχων γράφει σχετικά με το καλύτερο και το χειρότερο μέρος της 
συνεδρίας στο κοινόχρηστο έγγραφο. 
 

Βέλτιστη πρακτική 

- Πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τη μεταφόρτωση και την κοινή χρήση ευαίσθητου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο. 

- Τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό και ιούς. Είναι σημαντικό να 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φίλτρο προστασίας από ιούς κατά τη λήψη αρχείων. 
Ορισμένες εφαρμογές anti-virus είναι τα Avastv, Bitdefender ή Kaspersky Mobile 
Antivirus. 

- Συνιστάται η αντιγραφή όλων των μεταφορτωμένων εγγράφων και αρχείων και τα 
πρωτότυπα να αποθηκεύονται σε μια συσκευή. 

 
 
5. Κοινωνικοποίηση 
Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Κατανοήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων 

• Κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αποτελεσματικά αυτές τις 
υπηρεσίες 
 

Χρόνος  
60 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες όπου άτομα με κοινά ενδιαφέροντα 
μπορούν να συνδεθούν και να μοιραστούν περιεχόμενο όπως πληροφορίες, φωτογραφίες, 
βίντεο, ειδήσεις, προσωπικές εμπειρίες και πολλά άλλα. Η κοινωνική δικτύωση έχει 
διάφορους σκοπούς και αποτελέσματα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικοινωνούν 
μεταξύ τους, να οργανώνουν εκδηλώσεις ή να διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Μερικά 
από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι τα Facebook, Instagram και Twitter. 
 
1. Εισαγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

→ Ενημερώστε σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των πιο δημοφιλών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 
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→ Επιλέξτε τρία προφίλ στο Facebook π.χ. ένα προσωπικό από μια διασημότητα, μια 
εταιρεία, μια ΜΚΟ. Σημείωση: μια εναλλακτική λύση είναι να ζητήσετε από τους 
συμμετέχοντες να σκεφτούν τρία αντίστοιχα προφίλ. 

→ Οι συμμετέχοντες αναλύουν τα τρία προφίλ και προβληματίζονται σχετικά με την 
οπτική ταυτότητα (π.χ. εικόνα προφίλ κ.λπ.) των προφίλ, δίνοντας προσοχή στις 
πληροφορίες που παρέχονται. 

→ Ενημερώστε για τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

2. Εξερευνήστε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης   
→ Κάθε συμμετέχων δημιουργεί έναν λογαριασμό σε μια πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης και καθορίζει τον κύριο στόχο για τη χρήση του - οι συμμετέχοντες που 
έχουν ήδη έναν (και δεν θέλουν να έχουν περισσότερους) θα βοηθήσουν τους 
υπόλοιπους. 

→ Εξηγήστε ορισμένες λειτουργίες αυτών των υπηρεσιών. 

→ Ενημερώστε για θέματα ασφάλειας και ψηφιακής ταυτότητας. 

→ Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να επιλέξει προσωπικές φωτογραφίες που θα 
ανέβουν σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες 
αναλύουν τις φωτογραφίες και εντοπίζουν τις προσωπικές πληροφορίες που 
αποκαλύπτονται. Οι ομάδες δίνουν βαθμολογία από 1 έως 5 σε κάθε φωτογραφία, με 
το 5 να είναι το μέγιστο επίπεδο απορρήτου. Οι ομάδες παρουσιάζουν και 
αιτιολογούν τις επιλογές τους. 

→ Κάντε μια σύνοψη της δραστηριότητας ρωτώντας εάν οι συμμετέχοντες σκέφτονται 
αυτές τις πτυχές κατά τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων. Θα ήθελαν να το δουν 
όλοι (ειδικά οι γονείς, τα παιδιά τους ή το αφεντικό); 

3. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Εξηγήστε ότι το δωμάτιο χωρίζεται από μια αόρατη γραμμή με ένα «καλό» μέρος και 
ένα «κακό». Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν στο δωμάτιο 
σύμφωνα με τη γνώμη τους σχετικά με τη συνεδρία. Όσο πιο μακριά απομένουν από 
τη γραμμή, τόσο πιο ακραίο είναι το συναίσθημα (δηλαδή πολύ μακριά από τη 
γραμμή που υποδηλώνει το «καλό» μέρος σημαίνει «μου αρέσει πραγματικά»). 

→ Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται και εξηγούν τις επιλογές τους. 

 
Κίνδυνοι 

• Η αίσθηση της ανωνυμίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει την αίσθηση της 
ενδυνάμωσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διατύπωση σχολίων ή τη 
δημοσίευση περιεχομένου που συνήθως δεν θα μπορούσε να ειπωθεί σε συνομιλίες 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν τους χρήστες σε εμπορικό περιεχόμενο και 
εκμετάλλευση ιδιωτικών δεδομένων. 
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• Συνήθως οι χρήστες εκτίθενται σε περιεχόμενο που σχετίζεται μόνο με μία πλευρά, 
σχετικό με τις προσωπικές πεποιθήσεις και απόψεις. Αυτό περιορίζει την επέκταση 
της γνώσης και την προσωπική ανάπτυξη. 

•  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση 
ψευδών ή προκατειλημμένων πληροφοριών. Να υποπτεύεστε τις άγνωστες πηγές 
ελέγχοντας την αξιοπιστία του περιεχομένου και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή όταν 
προσθέτετε «φίλους». 

• Η έλλειψη διαδικασίας επαλήθευσης επιτρέπει τη δημιουργία προφίλ για 
παραπλάνηση και ηλεκτρονικό ψάρεμα των χρηστών.  

• Να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες και το υλικό που μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης υπόκεινται σε παγκόσμια άδεια που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν, να 
αντιγράφουν, να αναπαράγουν, να τροποποιούν και να δημοσιεύουν σε κάθε μέσο ή 
υπηρεσία διανομής. 

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ασκήσουν στα άτομα μεγάλη κοινωνική 
πίεση για να είναι ενδιαφέροντα και τέλεια. 
 

Βέλτιστη πρακτική 

- Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο είναι δημόσιες, εκτός εάν ο 
χρήστης διασφαλίσει το απόρρητό του (μερικές φορές εξακολουθεί να είναι 
διαθέσιμο για να το δει ο καθένας). Ως εκ τούτου, κάθε πληροφορία και περιεχόμενο 
που δημοσιεύεται πρέπει να είναι ανάλογα με αυτό που κάποιος θα μετέδιδε 
δημόσια. 

- Μόλις δημοσιευτεί κάτι, ο χρήστης χάνει τον έλεγχο του ποιος το βλέπει και πώς 
χρησιμοποιείται αυτό το περιεχόμενο, για παράδειγμα οι εικόνες μπορούν να 
αντιγραφούν και να τροποποιηθούν εύκολα. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται 
πρέπει να είναι μόνο αυτό που αισθανόμαστε άνετα να το δουν όλοι. 

- Προστατέψτε τις προσωπικές πληροφορίες, συγκεκριμένα πληροφορίες που αφορούν 
την ταυτότητα και την τοποθεσία. Ποτέ μην δημοσιεύετε στοιχεία επικοινωνίας και 
ευαίσθητα στοιχεία (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, αριθμός ταυτότητας) 

- Μην δημοσιεύετε πράγματα που είναι προσβλητικά, υποτιμητικά ή ταπεινωτικά για 
άλλους. 

- Κατανοήστε τα όρια. Διατηρήστε μια υγιή χρήση των μέσων. Η εμμονή για συνεχή 
έλεγχο του προφίλ και των «likes» μπορεί να είναι σημάδι ότι απαιτείται «διακοπή 
από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Το Forest είναι μια εφαρμογή που 
μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε το χρόνο που περνάτε στο τηλεφώνο σας. 

Δεδομένο! 

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι περνούν 2 ώρες την ημέρα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, αυτό ανέρχεται σε 5 
χρόνια και 4 μήνες της ζωής τους! 

Πηγή: Mediakix:https://tinyurl.com/mediakix 

https://tinyurl.com/mediakix
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- Πριν από τη δημοσίευση περιεχομένου που βρέθηκε στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι 

δεν παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα άλλων Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένας 
νόμος που προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών. Προσέξτε τη λογοκλοπή, 
καθώς είναι σαν να κλέβετε τη δουλειά άλλων ανθρώπων. 

- Ορισμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί έχουν δημοσιεύσει περιεχόμενο με 
συγκεκριμένη άδεια γνωστή ως Creative Commons. Αυτές οι άδειες είναι δωρεάν και 
επιτρέπουν στον συγγραφέα να παραχωρήσει άδεια σε άλλους για να χρησιμοποιούν 
τη δουλειά του. Ανάλογα με την άδεια χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
περιεχόμενο χωρίς να πιστώσετε τον συντάκτη, σε αντίθεση με το περιεχόμενο που 
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και χρειάζεται άδεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το αποκλειστικό δικαίωμα όλων των δημιουργών σχετικά με 
την αναπαραγωγή, τη διανομή, τη δημόσια προβολή και άλλα. Το περιεχόμενο που βρίσκεται 
κάτω από αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει ταινίες, μουσική, λογοτεχνία, λογισμικό κ.λπ. Τα 
πνευματικά δικαιώματα προορίζονται να προστατεύσουν την αρχική έκφραση της 
δημιουργικότητας και να δώσουν στον συγγραφέα (-εις) δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

Ορισμένες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Λήψη ταινιών και μουσικής χωρίς την κατάλληλη πληρωμή 

• Εγγραφή ταινιών σε δημόσιους χώρους 

•  Χρήση φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο άλλων χωρίς άδεια 

• Αντιγραφή κώδικα λογισμικού, blog, βιβλίων ή podcast χωρίς άδεια 

• Οτιδήποτε αντιγράφεται από εργασία άλλου χωρίς συγκατάθεση 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα EUIPO FAQ: 
https://tinyurl.com/y5bbgkgm 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y5bbgkgm
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6. Skype 
Αποτελέσματα  
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Μάθουν πως να δημιουργούν και να ορίζουν έναν λογαριασμό Skype  
• Μάθουν πώς να δημιουργούν μια λίστα επαφών και να πραγματοποιούν κλήσεις 

ήχου και βίντεο 
 

Χρόνος  
40 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει ροές επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων παντού. Το Skype είναι μια από 
τις πιο γνωστές υπηρεσίες για συνομιλία. Με το Skype μπορεί κανείς να κάνει συνομιλίες με 
ήχο, βίντεο και κείμενο, καθώς και να στέλνει αρχεία και να μοιράζεται οθόνες. 
 
1. Εισαγωγή στο Skype 

→ Οι συμμετέχοντες προβληματίζονται σχετικά με τις διαδικτυακές υπηρεσίες 
επικοινωνίας. 

→ Ενημέρωση σχετικά με το Skype.. 

2. Ξεκινήστε το Skype 
→ Οι συμμετέχοντες κάνουν λήψη της εφαρμογής Skype - όσοι έχουν ήδη Skype 

βοηθούν τους  άλλους. 

→ Κάθε συμμετέχων δημιουργεί έναν λογαριασμό Skype, παρέχοντας μόνο τις 
απαραίτητες πληροφορίες - αποφύγετε ειδικούς χαρακτήρες για το Skype ID. 

→ Ενημερώστε για θέματα απορρήτου και ασφάλειας. 

3. Ελάτε σε επαφή 
→ Κάθε συμμετέχων αναζητά τον λογαριασμό του άλλου συμμετέχοντα και τον 

προσθέτει στις επαφές του. 

→ Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες ξεκινούν μια βιντεοκλήση, χρησιμοποιώντας επίσης 
όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες (κείμενο, αποστολή αρχείων, κοινή χρήση οθόνης 
κ.λπ.) - αυτό μπορεί να απαιτεί από τους συμμετέχοντες να απλωθούν κατά μήκος 
του χώρου.  

4. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τη γνώμη τους για τη συνεδρία 

 
Κίνδυνοι  
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• Με δημόσιο προφίλ, ενδέχεται να εμφανίζονται αιτήματα από άγνωστα άτομα. Αυτά 
τα αιτήματα ενδέχεται να έχουν κακή πρόθεση. Να είστε προσεκτικοί με αιτήματα 
από άγνωστα άτομα. 

• Τα κοινόχρηστα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Βεβαιωθείτε 
ότι τα αρχεία έχουν σαρωθεί για ιούς. 

 

 

7. Αγορές μέσω διαδικτύου 

Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Κατανοήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις online υπηρεσίες πληρωμών 

• Μάθουν πώς να αγοράζουν προϊόντα με ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

 
Χρόνος  
80 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει την πώληση και την αγορά προϊόντων online. Σχεδόν τα 
πάντα από παντού μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά. Μπορείτε να έχετε εύκολα 
πρόσβαση σε κινεζικό πράσινο τσάι ή γαλλικά προϊόντα μαλλιών. Οι αγορές είναι πλέον 
ευκολότερες και βολικές! Πολλές επιλογές πληρωμών είναι διαθέσιμες ως εναλλακτική λύση 
για την εισαγωγή πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών στοιχείων. Διατίθενται διαδικτυακές 
κάρτες με περιορισμένο ποσό, καθώς και πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες πληρωμών.  
 
1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

→ Εξηγήστε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. 

→ Οι συμμετέχοντες κάνουν μια λίστα με πράγματα που θα ήθελαν να αγοράσουν, αλλά 
δεν μπορούν να τα βρουν κοντά τους. 

→ Σύμφωνα με τα στοιχεία στις λίστες, κάντε μια ενημέρωση σχετικά με διαδικτυακές 
πλατφόρμες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν εν 
συντομία αυτούς τους ιστότοπους. Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές 
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν πώς θα μπορούσαν να αγοραστούν 
αυτά τα αντικείμενα. 

→ Ενημερώστε για βασικές πτυχές όπως το νόμισμα, τη διαθεσιμότητα στην παράδοση 
στη χώρα, τα τέλη κ.λπ. 

2. Ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου 
→ Σε ομάδες οι συμμετέχοντες αναζητούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία (π.χ. 

διακοπές με σταθερό προϋπολογισμό, smartphone ή εισιτήρια για συναυλία). Κάθε 
ομάδα παρουσιάζει την καλύτερη επιλογή αγοράς και την αιτιολογεί. 



  

23 
 
 

 

→ ®Εξηγήστε τις διαδικασίες αγοράς μέσω διαδικτύου. 
 

3. Υπηρεσίες πληρωμής 
→ Πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής. 
→ Εισαγωγή στο PayPal και ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας για υποστήριξη 

στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού εάν το επιθυμούν. 

→ Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές και τα οφέλη της από 
την μη καταβολή διεθνών τελών, καθώς είναι μια καλή εναλλακτική λύση για 
συναλλαγές χρημάτων. Μερικά παραδείγματα είναι τα N26 και Revolut. 

 

4. Έλεγχος των οικονομικών 
→ Ενημερώστε για τις διαδικτυακές δυνατότητες ελέγχου των οικονομικών και για τη 

διαχείριση των αποταμιεύσεων. Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες ως istosel;idew 
όπως το BudgetSimple.com και το Budgt.ch ή ως εφαρμογές όπως το Mint ή το 
Spendee. 

→ Οι συμμετέχοντες αναζητούν και εξερευνούν αυτές τις υπηρεσίες και τις δυνατότητές 
τους. 

5. Σύνοψη και αξιολόγηση  
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι τους άρεσε περισσότερο από τη συνεδρία και γιατί. 
 

Κίνδυνοι 

• Προστατέψτε τα τραπεζικά σας στοιχεία και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, καθώς 
και προσωπικά στοιχεία σας. Μην αποθηκεύετε ποτέ αυτές τις προσωπικές 
πληροφορίες σε ιστοσελίδες. 

Online πωλητές λιανικής: 
- AliExpress 
- Amazon 
- Cashback World  
- eBay 
- Gear Best  
- Ubuy 

Online αγορές ανά κατηγορία: 
- ASOS – μόδα  
- Better World Books – βιβλία 
- Deal Extreme – τεχνολογία 
- Etsy – χειροποίητα και vintage προϊόντα 
- Net-a-Porter – μόδα για γυναίκες 
- SousChef – διεθνές σούπερ μάρκετ υψηλής 
ποιότητας 

https://www.aliexpress.com/
https://www.amazon.com/
https://www.cashbackworld.com/
https://www.ebay.com/
https://www.gearbest.com/
https://www.ubuy.com.kw/ubuy.com/?page=ubuy
https://www.asos.com/
https://www.betterworldbooks.com/
https://www.etsy.com/?ref=lgo
https://www.net-a-porter.com/
https://www.souschef.co.uk/


  

24 
 
 

 

• Αποφύγετε τη χρήση δημόσιου Wi-Fi για να πληρώσετε για τις αγορές σας. Οι hacker 
μπορούν να καταγράψουν τα προσωπικά σας στοιχεία. 

• Θυμηθείτε ότι μόλις εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης για να πραγματοποιήσετε μια 
αγορά σε μια κινητή συσκευή, ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να παραμείνει ενεργός 
για έως και 15 λεπτά, επιτρέποντας σε άλλη αγορά να γίνει κατά λάθος. Βεβαιωθείτε 
ότι δεν πραγματοποιούνται ακούσια άλλες αγορές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με 
τη χρήση της συσκευής από παιδιά. 

• Οι διαδικτυακές αγορές είναι γρήγορες και εύκολες, αλλά είναι δύσκολο να 
παρακολουθείτε τις δαπάνες σας. Διαχειριστείτε προσεκτικά τα οικονομικά σας και 
ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας. 

• Καμία μέθοδος πληρωμής δεν είναι απολύτως ασφαλής, γι 'αυτό δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την online πληρωμή και πραγματοποιήστε αγορές μόνο από 
αξιόπιστους προμηθευτές και ασφαλείς σελίδες. 

 

 

8. Αναζήτηση εργασίας  
Αποτελέσματα 
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Μάθουν πώς να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό βιογραφικό 

• Θα γνωρίσουν τις πλατφόρμες που βοηθούν στην αναζήτηση εργασίας 

• Μάθουν πώς να αναζητούν και να υποβάλλουν αίτηση για εργασία. 
 

Χρόνος  
80 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθορίζουν τη σημασία ενός βιογραφικού σημειώματος. 
Αυτό είναι απαραίτητο για όσους αναζητούν νέες ευκαιρίες εργασίας. Διάφορες πλατφόρμες 
προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες, όπως δημιουργία online βιογραφικού, αναζήτηση 
ευκαιριών εργασίας, προσφορά της εργασίας σας, μεταξύ άλλων. Το EURES είναι μια πύλη 
που προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το Europass 
επιτρέπει τη δημιουργία και την ενημέρωση του βιογραφικού στο Διαδίκτυο. Το LinkedIn 
είναι ένα κοινωνικό δίκτυο αφιερωμένο στην επαγγελματική δικτύωση με τους εργοδότες να 
ανακοινώνουν θέσεις εργασίας και τα άτομα που αναζητούν εργασία να δημοσιεύουν 
επαγγελματικές πληροφορίες στο προφίλ τους. Για κάθε περιοχή υπάρχουν πολλές εθνικές 
πλατφόρμες που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. 
 
1. Εισαγωγή στη σημασία ενός καλού βιογραφικού σημειώματος 

→ Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι θεωρούν πιο σημαντικό σε ένα βιογραφικό 
σημείωμα. 
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→ Οι συμμετέχοντες αναλύουν ένα παράδειγμα βιογραφικού Europass και συζητούν τα 
κύρια χαρακτηριστικά του. 

2. Δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος στο διαδίκτυο 

Ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη 
δραστηριότητα ή να μεταβείτε κατευθείαν στο σημείο 3. 

→ Οι συμμετέχοντες συνδέονται στην πύλη Europass και συμπληρώνουν εν συντομία τις 
πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία βιογραφικού. Ενημερώστε τους 
συμμετέχοντες ότι το βιογραφικό μπορεί να ενημερώνεται εύκολα όποτε επιθυμούν, 
εάν το κατεβάσουν ως αρχείο PDF. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτυπώσετε το πρότυπο 
και να το δώσετε στους συμμετέχοντες. Μπορείτε να το βρείτε εδώ: 
https://tinyurl.com/europasstemplate 

→ Οι συμμετέχοντες εξάγουν το βιογραφικό Europass στην επιθυμητή μορφή στην 
επιλεγμένη τοποθεσία (συσκευή, e-mail, Google Drive κ.λπ.). 

3. Δημιουργία ενός προφίλ LinkedIn  
→ Κάντε μια εισαγωγή στο LinkedIn ως πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αναζήτηση εργασίας και για σύνδεση με ένα επαγγελματικό δίκτυο στο διαδίκτυο. 

→ Οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα προφίλ LinkedIn, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πληροφορίες και στην εικόνα προφίλ. Εξηγήστε τη σημασία των «πρώτων 
εντυπώσεων». 

4. Αναζήτηση εργασίας 
→ Κάθε συμμετέχων σκέφτεται μια θέση εργασίας για την οποία θα μπορούσε να είναι 

κατάλληλος. 

→ Οι συμμετέχοντες αναζητούν τοπικές ευκαιρίες εργασίας σχετικά με τη θέση που 
σκέφτηκαν. 

→ Οι συμμετέχοντες εξερευνούν τις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες εργασίας που 
εμφανίζονται, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες και τις απαιτήσεις των 
θέσεων εργασίας. 

→  Καθοδήγηση των συμμετεχόντων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις 
εργασίας. 

5. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

 

Κίνδυνοι  

• Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε ευαίσθητες πληροφορίες. Μην αποκαλύπτετε 
τη διεύθυνσή σας, τους αριθμούς των εγγράφων ή τα οικονομικά σας στοιχεία στο 
βιογραφικό σας σημείωμα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εργασίας. 

•  Ανεβάστε το βιογραφικό σας μόνο σε αξιόπιστες ιστοσελίδες και πλατφόρμες. 
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• Το βιογραφικό σημείωμα και οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες εργασίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές απάτες. Να είστε προσεκτικοί με τα e-mail που 
προσφέρουν ευκαιρίες εργασίας και απαιτούν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως 
οικονομικές λεπτομέρειες. 
 

Περεταίρω πληροφορίες 

• Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επιτυχούς αναζήτησης θέσεων εργασίας στο 
διαδίκτυο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://tinyurl.com/onlinejobtips 

• Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επιτυχούς αναζήτησης εργασίας στο LinkedIn, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://tinyurl.com/y45y9ew4 

 

9. Ξεπέρασε τα γλωσσικά εμπόδια  
Αποτελέσματα  
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Μάθουν πως να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μετάφρασης και εφαρμογές 

• Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών 
 
Χρόνος 
60 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Η γλώσσα είναι η κύρια μορφή επικοινωνίας και η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας όχι μόνο 
βελτιώνει την ατομική παραγωγικότητα μέσω της αναβάθμισης, αλλά αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο για την ένταξη. Η εκμάθηση μιας γλώσσας μπορεί να είναι γρήγορη, εύκολη και 
δωρεάν! Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες όπως 
μετάφραση, βιβλία φράσεων ή μαθήματα εκμάθησης. Οι εφαρμογές μετάφρασης είναι πολύ 
χρήσιμες για τη διαμεσολάβηση. Εφαρμογές όπως η Μετάφραση Google και το iTranslate 
προσφέρουν κείμενο, ομιλία και ορισμένες μεταφράσεις εικόνων ακόμη και σε λειτουργία 
εκτός σύνδεσης. Πιο εξειδικευμένη είναι η εφαρμογή Tarjimly ειδικά κατασκευασμένη για να 
βοηθήσει τους εκτοπισμένους. Το Refugee Phrasebook είναι ένα πολύγλωσσο εργαλείο που 
προσφέρει χιλιάδες χρήσιμες λέξεις και φράσεις που μπορούν να ληφθούν και να 
εκτυπωθούν. Το Google Chrome έχει τη δυνατότητα να μεταφράζει ιστοσελίδες διατηρώντας 
την ακεραιότητά τους. Για εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν τη μητρική γλώσσα, υπάρχουν 
ορισμένα εργαλεία για τη μετάφραση του περιεχομένου της εφαρμογής, όπως μια επιλογή 
στο Google Translate (δείτε: https://tinyurl.com/y5ymz4jx) ή SnapTrans. Για μαθητές γλωσσών 
εφαρμογές όπως το Duolingo και το Memrise  μπορεί να προσφέρει διαδραστικούς και 
διασκεδαστικούς τρόπους για να μάθετε μια άλλη γλώσσα.  

 
1. Εισαγωγή στη διαδικτυακή μετάφραση 

→ Ενημερώστε για τις διάφορες διαθέσιμες υπηρεσίες για κατανόηση και εκμάθηση 
γλωσσών. 

https://tinyurl.com/onlinejobtips
https://tinyurl.com/y45y9ew4
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→ Οι συμμετέχοντες κατεβάζουν την εφαρμογή Μετάφραση Google και εξερευνούν την 
υπηρεσία - όσοι έχουν ήδη την εφαρμογή βοηθούν τους άλλους. 

. 

2. Ξεκινώντας τη μετάφραση 
→ Οι συμμετέχοντες σκέφτονται μια συνταγή και γράφουν τα απαραίτητα συστατικά. 

→  Κάθε συμμετέχων αναζητά τη μετάφραση των συστατικών στην τοπική γλώσσα. 

→ Οι άλλες δυνατότητες (ομιλία και εικόνα) μπορούν να διερευνηθούν μέσω 
συνομιλιών σε ζεύγη χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και τη χρήση βιβλίων και 
εικόνων για μετάφραση μέσω κάμερας. 

3. Μαθαίνοντας γλώσσες 
→ Ενημερώστε εν συντομία σχετικά με τη δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών μέσω 

διαδικτυακών υπηρεσιών. 

→ Οι συμμετέχοντες αναζητούν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, 
προσδιορίζοντας τα οφέλη τους. 

4. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

 
Κίνδυνοι 

• Οι Όροι Χρήσης των περισσότερων υπηρεσιών μετάφρασης δηλώνουν ρητά ότι οι 
πληροφορίες που υποβάλλονται στις υπηρεσίες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από αυτές. Αυτό επηρεάζει κυρίως τις εμπιστευτικές πληροφορίες των εταιρειών, 
ωστόσο θα πρέπει να προσέξουμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται για 
μετάφραση. 

10. Μετακίνηση  
Αποτελέσματα  
Οι συμμετέχοντες θα:  

• Μάθουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες χαρτογράφησης του διαδικτύου. 
 

Χρόνος 
40 λεπτά 
 
Πως λειτουργεί 

Το Διαδίκτυο έχει κάνει τις ζωές μας ευκολότερες επιτρέποντας την εξοικονόμηση χρημάτων 
και χρόνου για την καθημερινή μας ζωή. Μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες είναι οι 
χάρτες που παρέχουν διάφορους τύπους γεωγραφικών πληροφοριών. Αυτές οι υπηρεσίες 
επιτρέπουν την αναζήτηση γεωγραφικών σημείων, τη λήψη οδηγιών, τη λήψη πληροφοριών 
όπως την κυκλοφορία και τις μεταφορές και έχουν πανοραμική θέα στην περιοχή. Οι πιο 
δημοφιλείς υπηρεσίες είναι οι Χάρτες Google, Rome2Rio και Waze. 
 
1. Εισαγωγή στους Χάρτες Google  
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→ Κάντε μια ενημέρωση για τις διαδικτυακές υπηρεσίες χαρτογράφησης και τους 
Χάρτες Google. 

→ Σε ζευγάρια οι συμμετέχοντες σκέφτονται ένα τριήμερο ταξίδι που ονειρεύονται, 
προγραμματίζοντας τον προορισμό, τις στάσεις και την επιστροφή. 

→ Κάθε ζευγάρι παρουσιάζει την πορεία του. Αφήστε την ομάδα να συζητήσει σχετικά 
με τη σκοπιμότητα των σχεδίων. 

2. Ανακαλύπτοντας νέα μέρη 
→ Οι συμμετέχοντες κατεβάζουν την εφαρμογή Χάρτες Google και εξερευνούν τις 

δυνατότητές της - όσοι έχουν ήδη την εφαρμογή βοηθούν τους άλλους. 

→ Κάθε ζευγάρι εισέρχεται στον προγραμματισμένο προορισμό και επαληθεύει εάν η 
πορεία που σχεδίασαν είναι εφικτή. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην ομάδα. 

→ Οι συμμετέχοντες διερευνούν τις επιλογές κυκλοφορίας και μεταφοράς, καθώς και τις 
οδικές και δορυφορικές εικόνες και ελέγχουν για εναλλακτικές διαδρομές. 

3. Σύνοψη και αξιολόγηση 
→ Κάντε μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων και διαδικασιών. 

→ «Στόχοι» με λέξεις στο κέντρο, σχετικές με την εκπαίδευση, τοποθετούνται σε όλη την 
αίθουσα: λογιστικά, εκπαιδευτές, μεθοδολογία, περιεχόμενο, χρησιμότητα κ.λπ. 

→ Οι συμμετέχοντες τοποθετούν ένα σημάδι σε κάθε «στόχο». Όσο πιο κοντά στον 
στόχο (μέση) είναι το σημάδι, τόσο πιο θετική η άποψη τους. 

→ Οι συμμετέχοντες αιτιολογούν τις απαντήσεις και δίνουν προτάσεις για περαιτέρω 
εκπαίδευση. 
 

Κίνδυνοι 

• Χρησιμοποιώντας προγράμματα πλοήγησης που καταγράφουν τα μέρη που έχετε 
επισκεφτεί και ποιες διαδρομές ακολουθείτε, είστε πιο ευάλωτοι στην 
παρακολούθηση. 

• Δώστε άδεια για να είναι γνωστή η τοποθεσία σας μόνο σε αξιόπιστες εφαρμογές και 
εργαλεία. 

 
 

Χρήσιμες εφαρμογές 

• Abby FineScanner -σκανάρετε κάθε έντυπο έγγραφο χωρίς σαρωτή 

• Avast - προστατεύστε τη φορητή συσκευή σας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα. 

• Bitdefender - προστατεύστε τη φορητή συσκευή σας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα. 
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• CamScanner –  σκανάρετε κάθε έντυπο έγγραφο χωρίς σαρωτή 

• Clue – οι γυναίκες μπορούν να παρακολουθούν τον μηνιαίο κύκλο τους και να σχεδιάζουν 

καλύτερα το μέλλον 

• Cookpad – μοιραστείτε και μάθετε νόστιμες συνταγές από όλο τον κόσμο 

• Dropbox - έχετε πάντα μαζί σας οποιοδήποτε έγγραφο και αρχείο 

• Duolingo - μάθετε νέες γλώσσες εύκολα 

• EverNote – κρατήστε σημειώσεις εύκολα 

• Feedly - ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα 

• Forest – ελέγξτε το χρόνο που περνάτε στο κινητό σας 

• Google Assistant – ο προσωπικός σας βοηθός 24/7 

• Google Maps - πηγαίνετε οπουδήποτε χωρίς να χαθείτε 

• Google Translate – μεταφράστε τα πάντα, από κείμενα, ήχο, εικόνες, ιστοσελίδες και εφαρμογές 

• iTranslate - μεταφράστε κείμενα, ήχο και εικόνες 

• Kaspersky Mobile Antivirus -  προστατεύστε τη φορητή συσκευή σας από ιούς και κακόβουλα 
προγράμματα 

• LastPass – διαχειριστείτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης με ασφάλεια 

• Libby - διαβάστε οποιοδήποτε βιβλίο από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη  

• LinkedIn - το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματίες και άτομα που αναζητούν εργασία  

• Lumosity – κρατήστε το μυαλό σας ενεργό επιλύοντας παιχνίδια και παζλ 

• Memrise - μάθετε νέες γλώσσες από φυσικούς ομιλητές 

• Microsoft Word - ένα από τα βασικά ψηφιακά εργαλεία    

• Mint - ελέγξτε τα οικονομικά σας 

• N26 – η διαδικτυακή τράπεζα που σας επιτρέπει να μεταφέρετε χρήματα και να ελέγχετε τα 

οικονομικά σας 

• OneDrive - έχετε συγχρονισμένο οποιοδήποτε έγγραφο και αρχείο και πάντα μαζί σας 

• PayPal -  αποστολή, λήψη χρημάτων και πληρωμή με ασφάλεια στο διαδίκτυο  

• PicsArt – επεξεργαστείτε φωτογραφίες σαν επαγγελματίας 

• Pinterest - να κοινωνικό δίκτυο όπου μπορείτε να βρείτε εικόνες και πληροφορίες που σχετίζονται 

με οποιοδήποτε θέμα 

• Rome2Rio - μάθετε πώς να φτάσετε παντού με τρένο, λεωφορείο, πλοίο, αυτοκίνητο ή αεροπλάνο   

• Sago Mini Friends – μια εξαιρετική επιλογή για να διασκεδάζουν τα παιδιά ενώ μαθαίνουν 

• Shazam – σας αρέσει ένα τραγούδι αλλά δεν ξέρετε ποιανού είναι;  Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη 
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λύση. 

• SnapTrans - μεταφράστε κείμενο μέσα σε εφαρμογές 

• Spendee - ελέγξτε τα οικονομικά σας 

• Spotify – ακούστε κάθε άλμπουμ και τραγούδι 

• Stitcher - ακούστε podcasts με βάση τις προτιμήσεις σας 

• Tarjimly - μετάφραση κατ 'απαίτηση ειδικά για εκτοπισμένους 

• TransferWise Money Transfer –εύκολη μεταφορά χρημάτων 

• Xender – η αποστολή μεγάλων αρχείων είναι αδύνατη μέσω e-mail, μοιραστείτε τα με αυτήν την 

εφαρμογή 

• Waze - μάθετε πού είναι πιο έντονη η κίνηση και ποιες οι εναλλακτικές λύσεις οδήγησης 

• WhatsApp - επικοινωνήστε με φίλους και συγγενείς μέσω κειμένου, φωνητικών κλήσεων ή 

βιντεοκλήσεων 

• Workout Trainer - γυμναστείτε και παραμείνετε υγιείς με αυτήν την εφαρμογή  

• WPS Office – έχετε όλα όσα προσφέρει το Microsoft Office στη συσκευή σας 
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Γλωσσάρι 
 

Ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία 

E-mail που είναι ανεπιθύμητα.  

Ανεπιθύμητα 
Ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα e-mail συνήθως 
ανακατευθύνονται σε έναν συγκεκριμένο φάκελο στο λογαριασμό e-mail σας. 

Ασύρματη Μια σύνδεση που δεν χρειάζεται καλώδια.  

Αρχείο  Ένα μέρος πληροφοριών που είναι ηλεκτρονικό π.χ. κείμενο, εικόνες, βίντεο. 

Android Λειτουργικό σύστημα από την Google για φορητές συσκευές. 

Anti-virus 
Λογισμικό ασφαλείας που προστατεύει τη συσκευή σας από κακόβουλα 
προγράμματα που μπορούν να καταστρέψουν και να κλέψουν πληροφορίες 
από τη συσκευή σας. 

Blog Μια ιστοσελίδα που λειτουργεί σαν ημερολόγιο. 

Bluetooth Ένα ασύρματο δίκτυο για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών. 

Γραμμή 
διευθύνσεων 

Ο χώρος στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης όπου μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. 

Γραμμή εργαλείων 
Ένα μενού επιλογών συνήθως στην κορυφή πολλών λογισμικών και 
προγραμμάτων περιήγησης. 

Cloud Προγράμματα που αποθηκεύουν δεδομένα προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου. 

Cookies 
Μικρά αρχεία που λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας από τους 
ιστότοπους που επισκέπτεστε. Αυτά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
προτιμήσεις σας. 

Διεύθυνση IP  
Μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου είναι ένας αριθμός που εκχωρείται 
σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Αυτό δείχνει τη 
διασύνδεση δικτύου και τη γεωγραφική θέση σας. 

Εικονίδιο 
Μια εικόνα που αντιπροσωπεύει τη δράση ή τη λειτουργία ενός 
προγράμματος.  
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Εφαρμογή  
Ένα κομμάτι λογισμικού που μπορεί επίσης να είναι σαν μια συντόμευση σε 
μια ιστοσελίδα. 

E-mail/ Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Ένας τρόπος αποστολής μηνυμάτων και αρχείων μέσω του Διαδικτύου. 

Emoticon 
Χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε μηνύματα κειμένου για να εκφράσουν 
συναισθήματα ή καταστάσεις. 

Ηλεκτρονικό 
ψάρεμα 

Κακόβουλες προσπάθειες που παρουσιάζονται ως αξιόπιστες εταιρείες για να 
δώσετε προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή ιστοσελίδες.  

Ηλεκτρονικό 
εμπόριο 

Το εμπόριο που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου. 

Hacker 
Ένα άτομο που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι 
αποθηκευμένες στη συσκευή σας για κακόβουλους σκοπούς. 

Hardware Σετ φυσικών μερών και εξαρτημάτων ψηφιακών συσκευών.  

Hotspot 
Συνήθως δημόσιες τοποθεσίες με Wi-Fi που επιτρέπουν δωρεάν ασύρματη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Ιός 
Ένα κακόβουλο πρόγραμμα που αντιγράφεται και εξαπλώνεται σε άλλες 
συσκευές και επηρεάζει τις λειτουργίες τους. 

Ιστοσελίδα Μια σελίδα που είναι στο διαδίκτυο.  

Ιστορικό 
(πρόγραμμα 
περιήγησης) 

Ιστορικό επισκέψεων ιστοσελίδων  που διατηρεί το πρόγραμμα περιήγησης. 

ID Η ταυτότητά σας για είσοδο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή προγράμματα. 

Κακόβουλο 
λογισμικό 

Κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.  

Κωδικός πρόσβασης 
Μυστικός συνδυασμός χαρακτήρων (γράμματα, αριθμοί, κ.λπ.) που 
προστατεύει προσωπικές πληροφορίες. 

Λειτουργικό 
σύστημα 

Βασικό λογισμικό στη συσκευή σας που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεται για να 
λειτουργήσει. 
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Λήψη  Η μεταφορά αρχείων από το Διαδίκτυο στη συσκευή σας. 

Λογισμικό  
Ένα σύνολο κωδικών, δεδομένων και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία υπολογιστών, smartphone και άλλων συσκευών. 

Μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης 

Ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται και να μοιράζονται 
πληροφορίες μεταξύ τους. 

Μεταφόρτωση Η δημοσίευση ενός αρχείου στο διαδίκτυο.  

Μηχανή αναζήτησης 
Μια μεγάλη βάση δεδομένων με συνδέσμους από διάφορες ιστοσελίδες που 
μπορούν να αναζητηθούν. 

MP3 Η επέκταση αρχείου ήχου, σχετικά μικρή. 

MP4 Επέκταση αρχείου βίντεο. 

Όνομα χρήστη Ένα όνομα που σας αναγνωρίζει και σας εισέρχεστε σε υπηρεσίες. 

Πρόγραμμα 
περιήγησης 

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που επιτρέπει την προβολή ιστότοπων. 

Προφίλ Πληροφορίες που σας περιγράφουν στους άλλους χρήστες.  

Προώθηση 
(μηνύματα) 

Για να στείλετε ένα e-mail ή ένα μήνυμα που λάβατε σε άλλο άτομο. 

PDF Επέκταση αρχείου από την Adobe που είναι δύσκολο να επεξεργαστεί κανείς. 

Σάρωση  
Για μεταφορά εγγράφων σε ψηφιακά αρχεία με τη βοήθεια υλικού (σαρωτή) ή 
λογισμικού (εφαρμογές) 

Σύνδεσμος  
Ένα κομμάτι κειμένου ή εικόνας που όταν κάνετε κλικ σας ανακατευθύνει σε 
μια ιστοσελίδα. 

Σύνδεση 
Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία εισάγοντας προσωπικά στοιχεία όπως 
κωδικούς πρόσβασης. 

Συνημμένο Ένα αρχείο που αποστέλλεται με e-mail. 

Smartphone Ένα κινητό τηλέφωνο που μπορεί να κάνει τις λειτουργίες ενός υπολογιστή. 

Streaming Ένα βίντεο ή ήχος που αναπαράγεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ιστοσελίδα. 
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Αυτό σας επιτρέπει να το παρακολουθείτε και να το ακούτε κατά τη λήψη του. 

Τομέας  Είναι σαν μια διεύθυνση για ιστοσελίδες. 

USB 
Το Universal Serial Bus είναι μια φυσική σύνδεση που συνδέει υλικό μέσω 
καλωδίου. 

Wi-Fi 
Μια επωνυμία που χρησιμοποιείται για συσκευές που έχουν πρόσβαση σε 
ασύρματα δίκτυα. 
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