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Μάθημα 1 

 

Θέμα 

Πώς να κατεβάσουμε το Viber και να δημιουργήσουμε 

λογαριασμό. 

Κατηγορία  

Επικοινωνία στο διαδίκτυο. 

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε να: 

 Κατεβάσουμε το Viber και να δημιουργήσουμε λογαριασμό στο 
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. 

 Πρόγραμμα εγκατάστασης  εφαρμογής  (π.χ. Play store) 
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Χρονική Διάρκεια:  περίπου 5 λεπτά 

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! 

 Κρύβουμε το online status!   

 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 στείλαμε.   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 διαγράψαμε αμέσως, κάποιος μπορεί να έχει ακόμη 

πρόσβαση στις φωτογραφίες μας.   

Πηγαίνουμε στις Ρυθμίσεις>  

Ιδιωτικό Απόρρητο>  

και απενεργοποιήστε τα. 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RW9A5p/x&id=61BC00245CCF73FC43CA84008B3029520BC8DFC0&thid=OIP.RW9A5p_xpUIjOrtC3ActIwHaEE&q=viber&simid=608049594677396401&selectedIndex=16&adlt=strict


VIBER  

  

 
 

5 

Πώς να κατεβάσουμε το Viber 
 

1.  Ανοίγουμε την εφαρμογή play store,  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Επιλέγουμε την εφαρμογή Viber messenger, 

 

 

 

  

  

3. Επιλέγουμε εγκατάσταση.  
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4. Επιλέγουμε  άνοιγμα, 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Επιλέγουμε συνέχεια, 

 

 

6. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του τηλεφώνου και 

επιλέγουμε συνέχεια, 

 

7. Θα λάβουμε ένα μήνυμα για επιβεβαίωση του 

αριθμού του τηλεφώνου μας. 
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8. Επιλέγουμε να επιτραπεί πρόσβαση στις επαφές 

μας. 

 

 

 

 

9. Γίνεται ενεργοποίηση του λογαριασμού μας. 

10. Επιλέγουμε να επιτραπεί στην εφαρμογή να γίνεται λήψη των 

φωτογραφιών 

 

 

 

 

 

11. Να γίνει εγγραφή ήχου  

12. Να επιτραπεί η λήψη φωτογραφιών και βίντεο. 

13. Να ΜΗΝ γίνει πρόσβαση στην τοποθεσία.   

14. Επιλέγουμε  «Σύνδεση» 

15. Αν δούμε το μήνυμα πείτε γεια σε φίλους,  

Μπράβο μας τα καταφέραμε!  
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Στόχοι Ναι Όχι 

Μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή Viber.   

Έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό  Viber.   

Αξιολόγηση Μαθήματος 
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