
 

 

 

 

Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΣΥΖΗΤΑΕΙ…. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,  ΠΟΥ ΘΑ  ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ! 

 

  



 

  
Μου αρέσει πολύ να 

παίζω ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και να 

σερφάρω στο 

διαδίκτυο! 

Το διαδίκτυο μας αρέσει 

και είναι  χρήσιμο, όμως  

τίποτα δεν συγκρίνεται με 

τα οφέλη από το φυσικό 

παιχνίδι και τα σπορ! 



 

 

   Φαντάζει υπέροχος ο 

κόσμος του διαδίκτυου! 

Κρύβει όμως 

ορισμένους κινδύνους! 

Γι α να προστατευτώ 

στο διαδίκτυο, μαθαίνω 

τους κανόνες ελέγχου 

ορθής χρήσης , που 

είναι το εφόδιο μου 

στην ψηφιακή εποχή!  

 



 

  

Μάθε να κάνεις ορθή 

χρήση στο διαδίκτυο, 

δίχως ν’ απομονώνεσαι 

στον υπολογιστή ή στο 

κινητό! Ποτέ μην ξεχνάς 

να αθλείσαι! 

 

Απόλαυσε κα εσύ την ευτυχία της 

πραγματικής ζωής! Κάνε χρήση με όρια 

χρόνου! Βρες μπαλόνια όπως το παιδί 

της κάτω φωτογραφίας ,και πήγαινε έξω 

στη φύση παρέα μ ένα μεγάλο από την 

οικογένεια σου! Πάρε το ποδήλατο σου, 

τη μπάλα σου και κάλεσε τους φίλους 

σου! 



 

 

   Ο άνεμος φυσάει 

παιχνιδιάρικα τα 

μπαλόνια μου! 

Αντιστέκομαι, βαδίζω 

με φόρα και παίζω ένα 

σάλτο, απογειώνομαι , 

γίνομαι μέρος της 

φύσης…. Ζω, χαίρομαι! 

 

 



 

 

 

 

Διάβασε το e-book: Μαμα έχω απορίες, είναι ένα παραμύθι για μικρούς 
και μεγάλους, που έχει στόχο την αφύπνιση απέναντι στον σημαντικότερο 
κίνδυνο που κρύβει το διαδίκτυο, τον εθισμό και την επακόλουθη 
συννοσηρότητα.  Για να ξεκινήσεις την ανάγνωση πάτησε εδώ: Μαμά έχω 
απορίες 

Διάβασε το e-book:Τα παθήματα της θείας Λίνας και του Ζώη, αναφέρεται 
στις περιπέτειες των διακοπών της Λίνας και του Ζώη που στάθηκαν η 
αφορμή για να γίνουν υπεύθυνοι στην ορθή χρήση του διαδικτύου.Για να 
ξεκινήσεις την ανάγνωση πάτησε εδώ: Τα παθήματα της θείας Λίνας και 
του Ζώη 



  

 

  



 

 

 

  

 Παιδιά θα 

πρέπει να 

τηρήσετε  τη 

συμφωνία μας. 

Ναι μαμά! Σε 

μια ώρα θα 

κλείσομε τον 

υπολογιστή! 



 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι μαμά! Αυτά 

είναι προσωπικά 

δεδομένα! 

Παιδιά ποτέ να μην εμπιστεύεσθε 

αγνώστους στο ίντερνετ, ποτέ μη 

δίνετε το ονοματεπώνυμο σας, 

διεύθυνση ή τηλέφωνο! 



                                                                                                                                           

 

                                                                                  

 

 

   

 

                                                                                                                               

 

 

                

 

Ούτε λέμε σε 

ποια μέρη 

είμαστε γιατί 

μπορούν έτσι 

να μας βρουν! 



 

Παιδιά μου πάντα θα 

φέρεστε με σεβασμό  

στους διαδικτυακούς 

φίλους σας που τους 

γνωρίζετε ποιοί 

είναι, και αν τύχει να 

δείτε κάτι στο 

διαδίκτυο που σας 

φανεί παράξενο θα 

έρχεστε να μου το 

λέτε και το συζητάμε.  

Ναι μαμά όπως θέλουμε να 

μας σέβονται έτσι  σεβόμαστε 

και εμείς τους άλλους στο 

διαδίκτυο. 


