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Μίκυ, σήμερα στο 
σχολείο 

συνειδητοποίησα τη 
τόση μεγάλη 

χρησιμότητα του 
Διαδικτύου! 

Μίνι, θέλεις να 
το συζητήσουμε; 
Είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον θέμα!



Καλησπέρα 
παιδιά! 

Τι συζητάτε με 
τόσο ενδιαφέρον; 

Νταίζυ σήμερα στο 
σχολείο απέκτησα 
πολλές γνώσεις για 
τη δημιουργική , 

ασφαλή και υπεύθυνη 
χρήση των 

τεχνολογιών! 

Ελάτε να 
μοιραστούμε τις 
γνώσεις μας και 
τις εμπειρίες μας! 



Παιδιά, εγώ δεν 
έχω ενημερωθεί 
ποτέ για όλα 
αυτά που μου 

λέτε…

Μην ανησυχείς! 
Τώρα θα τα 
συζητήσουμε 
εκτενέστερα! Λοιπόν 

παιδιά, 



Το διαδίκτυο είναι ένα 
εργαλείο μάθησης, 

ψυχαγωγίας, έρευνας, 
αλληλεπίδρασης!

Μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε με 

ανθρώπους που 
βρίσκονται σε άλλη 

χώρα του πλανήτη μας! 

Μίνι, εγώ ξέρω 
πως και οι 
επιστήμονες 
μιλάνε μέσω 
διαδικτύου

Εγώ μιλάω με τη 
θεία μου! Δεν 
ήξερα πως το 

διαδίκτυο βοηθάει 
σε αυτό…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Με ένα κλικ… μπορούμε 
να διασκεδάσουμε! Έγώ

λατρεύω να παίζω 
παιχνίδια στον 
Υπολογιστή! 

Και εγώ να ακούω 
μουσική μέσω 
διαδικτύου!

… όμως παιδιά 
πάντα με ¨όριο¨
και πάντα ότι 

απευθύνεται στην 
ηλικία μας!  

Εμείς με την 
οικογένειά μου 

βλέπουμε ταινίες! 
Και αυτό είναι 
ψυχαγωγία; 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



Μόλις πήρα μήνυμα
από την Νταίζη ότι 

μιλάτε για τα Θετικά 
του διαδικτύου και τις 
καλές πρακτικές που 

πρέπει να εφαρμόζουμε

Θα πω εγώ! 
Με ισχυρούς 
κωδικούς και 
προγράμματα 
antivirus! 

Ακριβώς! Εγώ 
διατηρώ τα 

Προσωπικά μου 
στοιχεία Ασφαλή! 

Πόσο χαίρομαι 
που ήρθες 
αμέσως! 

Πώς το 
πετυχαίνεις 

αυτό; 

Ωωω! Μου 
έχουν 

διαφύγει 
πολλά ….

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



Οι τόσες 
δωρεάν 

γνώσεις που 
μας 

προσφέρει! 

Εγώ διαβάζω 
καθημερινά 

άρθρα για όλο 
τον κόσμο και 
ενημερώνομαι 

για το τι 
συμβαίνει 

τώρα! 

Εγώ βοηθάω τα 
παιδιά στις 

εργασίες τους, 
αναζητώντας 
αξιόπιστες 

ιστοσελίδες και
ψηφιακές 

εγκυκλοπαίδειες! 

Νομίζω ότι έχω 
ακούσει για τα Fake 
News. Θα πρέπει να 

προσέχεις τις 
ψευδείς ειδήσεις και 

την 
παραπληροφόρηση!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



SOCIAL MEDIA

Μίνι, έλα να 
βγούμε μία 

φωτογραφία για να 
την ανεβάσουμε 
στο Instagram! 

Συμφωνείς; 

Ναι! Σου 
δίνω την 

άδεια να την 
ανεβάσεις! 

Μίνι, έλα να 
βγούμε και 
μαζί! Εγώ 

θέλω να την 
ανεβάσω στο 
facebook!

Ντόναλτ, έλα 
και εσύ! 

Ευχαριστώ παιδιά! 
Δεν μου αρέσουν οι 
φωτογραφίες ούτε οι 
κοινοποιήσεις των 
φωτογραφιών μου! 
Δεν το επιθυμώ 

αυτό! 
Καλά κάνετε και με 

ρωτάτε! 



Παιδιά πρέπει 
να σεβόμαστε 
στο διαδίκτυο 
τους φίλους 

μας, όπως και 
στην πραγματική 

ζωή! 

Μα Μίνι, οι 
φίλοι μας στο 

διαδίκτυο 
πρέπει να 

είναι οι φίλοι 
μας από την 
πραγματική 

ζωή και μόνο! 

Πολύ σωστά! 
Όλοι οι άλλοι 

είναι 
ΑΓΝΩΣΤΟΙ!!!

Επειδή εγώ πρέπει 
να φύγω, θέλω να 
γνωρίζετε ότι εάν 
κάτι σας ενοχλήσει 

ή  σας 
στεναχωρήσει στο 
διαδίκτυο, να το 
εμπιστευτείτε σε 
κάποιον ενήλικα! 

ΟΡΘΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ



Πηγές: 
https://saferinternet4kids.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://disney.fandom.com

https://theelegantbutterfly.ecrater.com
https://theelegantbutterfly.ecrater.com

https://www.google.com/imghp

https://saferinternet4kids.gr/
https://disney.fandom.com/
https://theelegantbutterfly.ecrater.com/
https://theelegantbutterfly.ecrater.com/

