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 Λενιλόγιξ: 

 εικξμικόπ αμαλθαβηηιζμόπ: άγκμηα πνήζεξ Η/Υ θαη ηεξ ζοκαθμύξ ηεπκμιμγίαξ 

(π.π. πιμήγεζε ζημ δηαδίθηομ). Ακαθένεηαη θονίςξ ζε ακζνώπμοξ μεγαιύηενεξ 

ειηθίαξ πμο δεκ είκαη ελμηθεηςμέκμη με ημκ θόζμμ ηεξ πιενμθμνηθήξ ή ζε 

θμηκςκηθέξ μμάδεξ πμο δμοκ ιόγς μηθμκμμηθώκ θαη θμηκςκηθώκ ζοκζεθώκ 

απμμμκςμέκεξ απ’ ημκ οπόιμηπμ θόζμμ. 

 ηλεκηοξμική εγκλημαηικόηηηα: είκαη ε εγθιεμαηηθόηεηα πμο πνμέθορε μέζα από 

ηε πνήζε ημο δηαδηθηύμο. Πενηιαμβάκεη πενηπηώζεηξ ελαπάηεζεξ ζπεηηθά με 

πνμσόκηα ή οπενεζίεξ με ζηόπμ ημκ πανάκμμμ πιμοηηζμό, ημκ ειεθηνμκηθό ηδόγμ, 

ηε δεμμζίεοζε θονίςξ μέζς ηζημζειίδςκ θμηκςκηθήξ δηδθηύςζεξ πνμζςπηθώκ 

δεδμμέκςκ, ε μπμία μπμνεί κα μδεγήζεη ζε πνάλεηξ απειπηζίαξ ηα ζύμαηα (π.π. 

αοημθημκίεξ), ηε δηαθίκεζε πμνκμγναθηθμύ οιηθμύ (π.π. εμπόνημ ιεοθήξ ζανθόξ, 

παηδεναζηία) θιπ. Γηδηθόηενα, όζμ αθμνά ζημοξ κέμοξ, πιεζαίκμοκ ηειεοηαία ηα 

πενηζηαηηθά εθθμβηζμμύ θαη βίαξ μέζς ημο δηαδηθηύμο θαη ηςκ ζειίδςκ 

θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ με ελαηνεηηθά δοζάνεζηα απμηειέζμαηα γηα ημκ ροπηζμό 

θαη ηε δςή ηςκ παηδηώκ-ζομάηςκ. 

 

 Οοιζμξί: 

 

 Πληοξθξοική: πνόθεηηαη γηα ηε ζογθέκηνςζε, ηαληκόμεζε, επελενγαζία θαη 

δηάδμζε ηςκ πιενμθμνηώκ μέζς ειεθηνμκηθώκ οπμιμιμγηζηώκ θαη ζύγπνμκεξ 

ηεπκμιμγίαξ επηθμηκςκηώκ. 

 Διαδίκηρξ: παγθόζμημ δίθηομ δηαθίκεζεξ πιενμθμνηώκ θαη επηθμηκςκίαξ ημ 

μπμίμ πενηιαμβάκεη ηε ζύκδεζε Η/Υ θαη ηεξ πνήζεξ πνμεγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ 

επηθμηκςκηώκ. Κύνηα γκςνίζμαηα ημο είκαη ε μηθμομεκηθόηεηα θαη ε 

δηαδναζηηθόηεηα. 

 ΤΠΕ: Ωξ Τεπκμιμγίεξ Πιενμθμνίαξ θαη Γπηθμηκςκηώκ ( ΤΠΓ ) εκκμμύμε ηηξ 

μεζόδμοξ, ηηξ εθανμμγέξ θαη ηα πνμσόκηα ηεξ ζύγπνμκεξ επηζηήμεξ θαη 

ηεπκμιμγίαξ, πμο αθμνμύκ ζηε ζογθέκηνςζε θαη ειεθηνμκηθή θςδηθμπμίεζε, 

επελενγαζία, ηαληκόμεζε, επηιεθηηθή θαη ζοκδοαζηηθή ακάζονζε, δηαθίκεζε θαη 

δηάποζε, γκςζημπμίεζε θαη μειέηε ηεξ όπμηαξ πιενμθμνίαξ ζε θάζε ηεξ μμνθή 

(μέζμ), δει. θεημέκμο, ανηζμμύ, γναθήμαημξ, ήπμο, εηθόκαξ, βίκηεμ. 

 

 Ποξζθξοέπ ηηπ Πληοξθξοικήπ και ηξρ Διαδικηύξρ 

 

1. Αιιάδεη ημ ημπίμ ηεξ εθπαίδεοζεξ εηζάγμκηαξ ή βμεζώκηαξ μηα ζεηνά από 

θαηκμηόμεξ αιιαγέξ όπςξ:  

 ε πνόζβαζε ζε έκα απίζηεοημ όγθμ πιενμθμνηώκ θαη γκώζεξ,  

 ε εκίζποζε ηεξ αοηεκένγεηαξ θαη ηεξ ενεοκεηηθήξ δηάζεζεξ ημο μαζεηή,  

 ε εκίζποζε ηεξ θνηηηθήξ ηθακόηεηαξ ηςκ παηδηώκ, 

 ε βμήζεηα πνμξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ώζηε κα μνγακώκμοκ θαιύηενα ηε 

ενγαζία ημοξ θαη κα εμπιμοηίδμοκ ηηξ δηδαθηηθέξ ημοξ μεζόδμοξ 

δεμημονγώκηαξ έηζη έκα θιίμα ένεοκαξ θαη εκενγεηηθήξ μάζεζεξ μέζα 



ζηεκ ηάλε, ημ μπμίμ δηαθένεη νηδηθά από ημκ παηνμπανάδμημ θαη ανθεηέξ 

θμνέξ πιεθηηθό ηνόπμ δηδαζθαιίαξ,  

 εκηζπύεη ηεκ ζοκενγαηηθόηεηα θαη ηεκ ακηαιιιαγή απόρεςκ μαζεηώκ από 

όια ηα μένε ημο θόζμμο θιπ 

2. Σηε Δημίθεζε: 

 Γθζογπνμκίδεη ηηξ δεμόζηεξ οπενεζίεξ θαηαπμιεμώκηαξ ηε γναθεημθναηία 

θαη ειαπηζημπμηώκηαξ ημ πνόκμ πμο δαπακά θακείξ πνμθεημέκμο κα 

νοζμίζεη ηηξ οπμζέζεηξ ημο με ημ δεμόζημ, 

 ζογθεκηώκμκηαξ, μνγακώκμκηαξ θαη ανπεημζεηώκηαξ ηενάζηημ όγθμ 

δεδμμέκςκ θαη πιενμθμνηώκ,  

 βμεζώκηαξ ζημ ζπεδηαζμό γεκηθώκ θαη εδηθόηενςκ μνγακμγναμμάηςκ 

πνμθεημέκμο κα ζοκημκηζηεί θαιύηενα ε δμοιεηά θάζε δεμόζηαξ οπενεζίαξ 

θαη κα ζομβάιιεη έηζη ζηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε θαη ηε βειηίςζε ηςκ 

πανμπώκ πνμξ ημκ πμιίηε. 

3. Σηεκ Οηθμκμμία: 

 Γπηηαπύκεη ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε θαζώξ δηεθπεναηώκεη με ειάπηζημ 

πνόκμ θαη θόπμ ηηξ βαζηθέξ μηθμκμμηθέξ ιεηημονγίεξ (πνεμαημπηζηςηηθό 

ζύζηεμα, ειεθηνμκηθό εμπόνημ, δηαθήμηζε, αοημμαημπμίεζε ηςκ 

ζοκαιιαγώκ, δηαθίκεζε θεθαιαίςκ).  

 Γπηπιέμκ δεμημονγεί πηιηάδεξ ζέζεηξ ενγαζίαξ θαζώξ από μόκε ηεξ ε 

πιενμθμνηθή θαη ημ δηαδίθηομ απμηειμύκ έκα από ημοξ πημ παναγςγηθμύξ 

θαη ηαπέςξ ακαπηοζζόμεκμοξ μηθμκμμηθμύξ ημμείξ. 

4. Σημκ Πμιηηηθό Τμμέα: 

 Πνμάγεη ηε δεμμθναηία εθόζμκ πανέπεηαη γηα πνώηε θμνά μεηά ηεκ 

θιαζηθή επμπή ε δοκαηόηεηα ηεξ άμεζεξ δεμμθναηίαξ.  

o Ο πμιίηεξ μπμνεί πηα κα ζομμεηάζπεη ζε ακμηπηέξ δηαδηθηοαθέξ 

ζοδεηήζεηξ, ζε ειεθηνμκηθά δεμμρεθίζμαηα θιπ.  

o Πνμςζείηαη έηζη ε ηζεγμνία,  

o εμπμδίδεηαη μ πιήνεξ έιεγπμξ ηεξ εκεμένςζεξ από ηα παγθόζμηα 

μέζα εκεμένςζεξ θαη  

o δίκεηαη ε δοκαηόηεηα θαηαγγειίαξ θαη πενημνηζμμύ ηςκ 

αοηανπηθώκ θαζεζηώηςκ. 

5. Σηεκ Γπηθμηκςκία: 

 Βμεζά ζηε δηαμόνθςζε εκόξ μηθμομεκηθμύ πμιηηηζμμύ, αθμύ απμηειεί μηα 

πμιοζοιιεθηηθή, πμιηηηζμηθή θμηκόηεηα όπμο ημ θάζε έζκμξ ζοκεηζθένεη 

ζημκ παγθόζμημ πμιηηηζμό,  

 δηεοθμιύκεη ηεκ επηθμηκςκία θαη ηεκ θαηακόεζε μεηαλύ ακζνώπςκ από 

δηαθμνεηηθά έζκε θαη θμοιημύνεξ,  

 θαζηζηά θηήμα όιεξ ηεξ ακζνςπόηεηαξ ηα επηηεύγμαηα ζημκ ημμέα ηςκ 

ηεπκώκ θαη ηςκ γναμμάηςκ, πνμάγμκηαξ έηζη ηεκ αιιειμθαηακόεζε, ημκ 

αιιειμζεβαζμό θαη ηεκ ακεθηηθόηεηα ζηε δηαθμνεηηθόηεηα. 

6. Σηεκ θαζεμενηκόηεηά μαξ: 

 Αιιάδεη ημ ζύγπνμκμ ηνόπμ δςήξ θαη επηθμηκςκίαξ επί ηα βειηίς αθμύ 

πανέπεη ιύζεηξ θαη πνμηάζεηξ ζε όια ηα θαζεμενηκά πνμβιήμαηα 

(ζπεδηζμόξ ηαληδηώκ, πνόγκςζε θαηνμύ, GPS θιπ), 



 θαηανγεί ηηξ απμζηάζεηξ ζηεκ επηθμηκςκία (ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, 

ηειεδηαζθέρεηξ θιπ),  

 πνμςζεί εκηοπςζηαθέξ μμνθέξ ροπαγςγίαξ (ειεθηνμκηθά παηπκίδηα, 

ηαηκίεξ, μμοζηθή θιπ). 

 

 Κίμδρμξι ηξρ διαδικηύξρ και ηηπ πληοξοικήπ: 

1. Απμλέκςκζε, μμκαληά, εζηζμόξ 

2. Υπενπιενμθόνεζε, ηδεμιμγηθόξ απμπνμζακαημιηζμόξ 

3. Ηιεθηνμκηθή εγθιεμαηηθόηεηα 

4. Δηεθόιοκζε ημο ειέγπμο ηεξ ηδηςηηθήξ μαξ δςήξ θαη ηεξ δηαπόμπεοζεξ. 

5. Γιςζζηθή πεκία 

6. Αύλεζε ηεξ ακενγίαξ 

 

 Ποξηάζειπ ζρμεηήπ ςοήζηπ ηωμ Υ/Η: όπςξ θάζε θαηκμύνημ επίηεογμα ηεξ 

ηεπκμιμγίαξ, έηζη θαη ζηεκ πενίπηςζε ηςκ Η/Υ οπεύζοκμξ γηα ηεκ μνζή πνήζε 

ημο μέζμο ώζηε μη αιιαγέξ πμο αοηό επηθένεη κα είκαη πνμξ όθειμξ ημο 

ακζνώπμο θαη ηεξ θμηκςκίαξ, είκαη μ ίδημξ μ άκζνςπμξ. Γηδηθόηενα εοζύκε 

θένμοκ: 

1. Ο ίδημξ μ πνήζηεξ, μ μπμίμξ πνέπεη κα ζέηεη όνηα ζηεκ εκαζπμιεζή ημο με ημ 

δηαδίθηομ θαη κα ενεοκά, κα θηιηνάνεη θαη κα θνίκεη θάζε πιενμθμνία θαη 

πνόηαζε ώζηε κα μεκ πεηναγςγείηαη. 

2. Η μνγακςμέκε Πμιηηεία, ε μπμία μθείιεη κα δεμημονγήζεη ημ θαηάιιειμ 

κμμηθό πιαίζημ θαη κα πνεμαημδμηήζεη ηε δεμημονγία ζύγπνμκςκ ζοζηεμάηςκ 

αζθαιείαξ γηα ημ δηαδίθηομ, ώζηε κα απμθεύγμκηαη μη δοζάνεζηεξ ζοκέπεηεξ 

από ηεκ ακελέιεγθηε δνάζε εγθιεμαηηώκ, επηπεηνήζεςκ θαη θενδμζθόπςκ. 

3. Οη επηπεηνήζεηξ, μη μπμίεξ μθείιμοκ κα ζέβμκηαη ηε κμμμζεζία θαη ηε 

δεμκημιμγία θαη κα με ζοζηάδμοκ ηα πάκηα ζημ βςμό ημο θένδμοξ. 

4. Τμ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα, ημ μπμίμ μθείιεη: 

 κα εθμδηάδεη ημοξ κέμοξ θαη με πναθηηθέξ γκώζεηξ γηα ηεκ μνζή πνήζε 

ημο δηαδηθηύμο αιιά θαη με αλίεξ ώζηε μ κέμξ κα είκαη ζε ζέζε κα θνίκεη 

θαη κα πνμζηαηεύζεη ημκ εαοηό ημο θαη ημοξ γύνς ημο από ηεκ 

ακελέιεγθηε επαθή με ημ δηαδίθηομ θαη ημοξ ηόπμοξ θμηκςκηθήξ 

δηθηύςζεξ (social media).  

 Τόζμ ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ όζμ θαη μη εθπαηδεοηηθμί ζα πνέπεη ηέιμξ κα 

ιάβμοκ ζμβανά οπόρε ημοξ όιε ηεκ πνμβιεμμαηηθή πμο έπεη ακαπηοπζεί 

ζπεηηθά με ηεκ μνζή πνήζε ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηεκ εθπαίδεοζε θαη κα μεκ 

δηαθεύγεη ηεξ πνμζμπήξ όηη ε ηεπκμιμγία είκαη έκα μέζμ δηεοθόιοκζεξ 

ηεξ εθαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη όπη πακάθεηα γηα ηα πνόκηα πνμβιήμαηα 

ηεξ εθπαίδεοζεξ πμο ζπεηίδμκηαη με: 

o ηεκ οπμπνεμαημδόηεζε ηεξ δεμόζηαξ παηδείαξ,  

o ηεκ έιιεηρε μοζηαζηηθήξ επημόνθςζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ  

o θαη ημκ θαζμνηζμό ηςκ πνμηεηαημηήηςκ πμο ζα πνέπεη κα έπεη μηα 

δεμόζηα θαη δςνεάκ εθπαίδεοζε, ώζηε κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ 

ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ θαη όπη ηςκ επηπεηνήζεςκ.΄ 



5. Η μηθμγέκεηα, εθόζμκ αοηή έπεη ημκ πνώημ θαη ημκ ηειεοηαίμ ιόγμ ζηεκ μνζή 

δηαπαηδαγώγεζε ηςκ κέςκ. Οη γμκείξ ζα πνέπεη κα είκαη εκήμενμη γηα ημοξ 

θηκδύκμοξ ημο δηαδηθηύμο θαη ηεξ πμιύςνεξ εκαζπόιεζεξ ηςκ παηδηώκ με ημκ 

οπμιμγηζηή, κα πανέπμοκ ζημ παηδί μηα εονεία γθάμα δναζηενημηήηςκ ώζηε 

κα πεηύπμοκ ηεκ μοζηαζηηθή θαη όπη ηεκ εηθμκηθή ημο θμηκςκηθμπμίεζε θαη κα 

ζοδεημύκ με ημ παηδί ημοξ ηα πνμβιήμαηα πμο ακαθύπημοκ ζηε ζπμιηθή θαη 

ελςζπμιηθή ημο δςή.  

 


