Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού–
Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά
αναλφάβητους ενήλικες στην ασφαλή και
δημιουργική χρήση του Διαδικτύου

Μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Επικοινωνία
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων στο Viber

1

VIBER
EduWeb: Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού– Τα παιδιά
εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενήλικες στην ασφαλή και
δημιουργική χρήση του διαδικτύου
O3A2: Εκπαιδευτικό Υλικό
Μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλικών
Συγγραφή: Αφροδίτη Λαζάρου, Χαρά Αργυρού, Πλαμένα Ιορδανόβα, Μαργαρίτα
Θεμιστοκλέους
Γενική επιμέλεια: Γεωργία Θεοφάνους
Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Έκδοση 0.1
Μάρτιος 2018

Διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική
Χρήση
–
Παρόμοια
Διανομή
4.0
Διεθνές
(CC
BY-NC-SA
4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el

Το έργο EduWeb χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2. Την αποκλειστική ευθύνη της
παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν
πληροφοριών.
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VIBER
VIBER
Μάθημα 3
Θέμα
Πώς να στείλουμε και να παραλάβουμε μηνύματα
στο Viber.
Κατηγορία
Επικοινωνία στο διαδίκτυο.
Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε να:




Στείλουμε μηνύματα
Παραλαμβάνουμε μηνύματα από άτομα που έχουμε στις επαφές σας

Ψηφιακές δεξιότητες που αναπτύσσουμε:

 Επικοινωνία και συνεργασία
 Προστασία προσωπικών δεδομένων και
ιδιωτικότητας.

Ακροατήριο
Κάθε άτομο με βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο
και Smartphones.
Τι θα χρειαστούμε:





Κινητό τηλέφωνο
Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εφαρμογή Viber εγκαταστημένη στο κινητό
τηλέφωνο.
Χρονική Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά
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VIBER
Βαθμός Δυσκολίας
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Πριν αρχίσουμε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο χρήστης έχει:




Ένα κινητό τηλέφωνο.
Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες
Το Viber είναι μια δωρεάν εφαρμογή για δωρεάν κλήσεις,
αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών.
Όλες οι κλήσεις από Viber σε Viber δεν χρεώνονται αλλά
απαιτείται σύνδεση στο internet.
Άλλα μέσα επικοινωνίας στο διαδίκτυο:

 Messenger
 WhatsApp
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VIBER
Ασφαλής χρήση διαδικτύου



Η πλοήγηση στο διαδίκτυο επιβάλλει τη χρήση
προστασίας από κακόβουλα λογισμικά. Η προστασία με
λογισμικό antivirus επιβάλλεται, ακόμη και στα
Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις>
κινητά μας!




Κρύβουμε το online status!

Ιδιωτικό Απόρρητο>
και απενεργοποιήστε τα.

Κρύβουμε την φωτογραφία του προφίλ από
άγνωστους χρήστες.



Κρύβουμε τη «Χρήση εφαρμογής». Για να
μη βλέπουν οι άλλοι ποιες εφαρμογές και ποια
παιχνίδια Viber χρησιμοποιούμε.



Προσοχή στο τι στέλνουμε! Ακόμη και αν
διαγράψουμε φωτογραφία ή βίντεο που
στείλαμε, δεν διαγράφονται από τα αρχεία του
χρήστη που το στέλνουμε. Ακόμη και αν
επιλέξουμε την επιλογή διαγραφή για όλους, o
παραλήπτης μπορεί να το αποθηκεύσει και να το
κρατάει στο κινητό του ή ακόμη να το
δημοσιεύσει στο διαδίκτυο και σε αλλά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.



Διαγράφουμε τις φωτογραφίες από το
φάκελο Viber. Όλες οι φωτογραφίες που έχουμε ανταλλάξει μέσω της
εφαρμογής, αποθηκεύονται αυτόματα. Έτσι ακόμη κι αν έχουμε κλειδώσει
την εφαρμογή ή τις διαγράψουμε αμέσως, κάποιος μπορεί να έχει ακόμη
πρόσβαση στις φωτογραφίες μας.
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VIBER
Πώς να στείλουμε μήνυμα στο Viber

1.Ανοίγουμε την εφαρμογή Viber
2.Επιλέγουμε την επαφή στην οποία θέλουμε να στείλουμε το
μήνυμα, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα

Ή

3.Επιλέγουμε την εντολή
δωρεάν μήνυμα
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VIBER
4.

i.

ii.

Πληκτρολογούμε το μήνυμα που θέλουμε:

Πληκτρολογούμε το μήνυμα

Αν θέλουμε να στείλουμε φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο
κινητό μας, τότε

iii.

Αν θέλουμε να στείλουμε φωτογραφία από την κάμερα του κινητού μας,
τότε

iv.

Αν θέλουμε να στείλουμε emoji, τότε

v. Για Ηχογράφηση
5. Επιλέγουμε την αποστολή μηνύματος
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VIBER
Πώς να παραλάβουμε μήνυμα από το Viber

1.

Ανοίγουμε την εφαρμογή Viber.

2.

Βλέπουμε ότι κάποιος μας έχει στείλει μήνυμα και έτσι πατούμε
πάνω στην συνομιλία.
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VIBER

Αξιολόγηση Μαθήματος

Στόχοι

Ναι

Όχι

Μπορώ να στέλνω μηνύματα.
Μπορώ να στέλνω φωτογραφία που
είναι αποθηκευμένη στο κινητό
Μπορώ να στέλνω φωτογραφία από
την κάμερα του κινητού
Μπορώ να στέλνω emoji.
Μπορώ να στέλνω ηχογράφηση
Μπορώ να παραλαμβάνω μηνύματα
από τους φίλους μου.
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