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Μάθημα 2 

Θέμα 

Πώς να προσθέσουμε άτομα και να δημιουργήσουμε 

ομάδα στο Viber. 

Κατηγορία  

Επικοινωνία στο διαδίκτυο. 

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε να: 

 Να δημιουργήσουμε ομάδα στο Viber. 

 Να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε άτομα στην ομάδα του Viber  
 

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 5 λεπτά 
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Βαθμός Δυσκολίας 

 

     

        

1       2      3        4        5 

 
Πριν αρχίσουμε βεβαιωνόμαστε 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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Ασφαλής χρήση διαδικτύου 

 Η πλοήγηση στο διαδίκτυο επιβάλλει τη χρήση 

προστασίας από κακόβουλα λογισμικά. Η προστασία με 

λογισμικό antivirus επιβάλλεται, ακόμη και στα κινητά μας! 

 Να κρύψουμε το online status!   

  Να κρύψουμε την φωτογραφία του προφίλ 

από άγνωστους χρήστες. 

 Να κρύψουμε τη «Χρήση εφαρμογής».  Για 

να μη βλέπουν οι άλλοι ποιες εφαρμογές και ποια 

παιχνίδια Viber χρησιμοποιείτε.  

 Προσοχή στο τι στέλνουμε! Ακόμη και  αν 

διαγράψουμε φωτογραφία ή βίντεο που 

στείλαμε,  δεν διαγράφονται από τα αρχεία του 

χρήστη που το στέλνετε.  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 σας.  
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Πώς να δημιουργήσουμε ομάδα στο Viber 

1.  Ανοίγουμε την εφαρμογή Viber  

 

  

 

  

2.  Επιλέγουμε το τοξάκι που βρίσκετε κάτω στο δεξί μέρος 

(Μόλις ανοίξεις το Viber) 
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Πώς να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε άτομα από μια 
ομάδα στο Viber 

3. Επιλέγουμε τα άτομα που θέλουμε να προσθέσουμε στην 

ομάδα. 

 

 

Ή 

 

 
 
 

 

4.   Πώς να αφαιρέσουμε άτομα στο Viber: 

Πρώτα πατάμε συνεχόμενα πάνω στο άτομο που θα διώξουμε. 

Μετά επιλέγουμε διαγραφή και το άτομο διαγράφετε από την 

ομάδα.        
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Στόχοι Ναι Όχι 

Μπορώ να αφαιρέσω άτομα στο Viber;   

Μπορώ να προσθέσω άτομα στο Viber;   

Μπορώ να δημιουργήσω ομάδα στο Viber;   

Αξιολόγηση Μαθήματος 
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