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Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) 
 

Όραμα του ΚΕΠΑ αποτελεί η συνεχής προώθηση της διά βίου μάθησης 
και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας. 

 

 

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης 
ψηφιακών δεξιοτήτων  

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
(6 ώρες) 

 
Περιεχόμενο / Ενότητες Διδασκαλίας 

 

1. 1η Συνάντηση (3 ώρες) 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα - Συστάσεις 
• Αλληλογνωριμία Εκπαιδευτή/Συμμετεχόντων 
• Στόχος προγράμματος 
• Τήρηση ωραρίου, 75% παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού 
• Ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή 
• Επιβεβαίωση στοιχείων 
• Εγγραφή στην διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με» 

Σχετικές Ιστοσελίδες/Πύλες  
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
• Αστυνομία Κύπρου 
• Ηλεκτρονικές Εγκυκλοπαίδειες 

Κίνδυνοι από το Διαδίκτυο 
• Απώλεια προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων 
• Ασφάλεια Κωδίκων  
• Απαραίτητοι κανόνες ασφάλειας για υπολογιστές 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
• Ύποπτα emails, αναγνώριση και έλεγχος συνημμένων αρχείων 
• Fishing 
• Πληρωμές σε λάθος τράπεζα  
• Απάτες και εκφοβισμοί 

Ιοί & Κακόβουλα Λογισμικά/Προγράμματα ασφάλειας  
• Ιοί και άλλα malwares 
• Antivirus και Firewall 
• Web filtering 
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2. 2η Συνάντηση (3 ώρες) 

Ηλεκτρονικές Αγορές  
• Αναγνώριση ασφαλών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
• Επικοινωνία, Αποστολή (τρόπος/κόστος), τρόποι πληρωμής και επιστροφές 

Κοινωνικά δίκτυα και προγράμματα επικοινωνίας 
• Facebook/Twitter/Youtube/Instagram/Skype/Messenger/Viber (Ενημέρωση) 
• Εκφοβισμός - Bulling 
• Κίνδυνοι /Προστασία 

Ηλεκτρονικό έγκλημα 
• Πλαστοπροσωπία 
• Αποπλάνηση ανηλίκων  
• Εκφοβισμοί και εκβιασμοί/Sextrotion 

Συμβουλές & Βοήθεια 
• Συμβουλές για παιδιά και εφήβους 
• Αστυνομία (ιστοσελίδα/τηλέφωνα) 

Χρήση εξωτερικών συσκευών/Υλικού (external devices) 
• Αποφυγή χρήσης USB ή άλλων εξ. Συσκευών/δίσκων χωρίς την χρήση Antivirus 
• Αποφυγή χρήσης πειρατικού υλικού (Software) ή εφαρμογών με σπασμένους 

κωδικούς 

Πλοήγηση/Περιήγηση στο διαδίκτυο 
• Περιήγηση και αναζήτηση πληροφοριών/Μηχανές αναζήτησης/Wildcard Characters 
• Δημιουργία σελιδοδεικτών (Bookmarks) για γρήγορη πρόσβαση σε συνδέσμους 
• Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων/Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων 
• Κατέβασμα λογισμικών/εφαρμογών/αρχείων από το διαδίκτυο με ασφάλεια 
• Ταξινόμηση Φακέλων και αρχείων 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και 

χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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