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Επικοινωνούμε 
με Σεβασμό

Όνομα:........................................

Σχολείο:......................................

Τάξη:...........................................
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Γειά σας 
παιδιά! Είμαι ο 

Ερμής! Μαζί θα μάθουμε 
πως  να έχουμε σωστή 

συμπεριφορά στο διαδίκτυο 
με σεβασμό απέναντι  στους  

άλλους  χρήστες!
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Μέσα Επικοινωνίας

Ποια μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να 
επικοινωνήσουν στο παρελθόν;

Γιατί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να επικοινωνούν με 
άλλους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά ή μακριά τους; 

Σήματα καπνού Ταχυδρομείο

Τηλέφωνο Τηλέγραφος

Κοιτάξτε τις παρακάτω εικόνες και συζητείστε.
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Ήξερες ότι...

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας που 
σου επιτρέπουν να επικοινωνήσεις με 
όλο και  περισσότερους ανθρώπους.

Συζητείστε σε ομάδες τους λόγους για τους οποίους η 
επικοινωνία είναι σημαντική. Έπειτα, επιλέξτε ποιες από τις 
παρακάτω προτάσεις σας φαίνονται περισσότερο σχετικές.

Μπορείς να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. 

Μπορείς να κάνεις νέους φίλους. 

Μπορείς να ενημερωθείς για νέα προϊόντα. 

Μαθαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου.

Μαθαίνεις τι συμβαίνει  σε άλλα μέρη του κόσμου. 
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Ζωγράφισε τις εικόνες...
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Κοιτάξτε τις παρακάτω εικόνες και βάλτε      στα μέσα 
επικοινωνίας που πιστεύετε ότι απευθύνονται στους 
περισσότερους ανθρώπους. 

τηλέφωνο
τηλεόραση

ραδιόφωνοemail

εφημερίδα κινητό

αφίσα ipod
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Οι επιλογές μου

Απέναντι στον 
εαυτό σου

Απέναντι στην 
οικογένεια και 

τους φίλους σου

Απέναντι 
στους άλλους

Σχεδίασε γραμμές για να αντιστοιχήσεις τις ευθύνες που έχεις:

Να πλύνω 
τα δόντια μου

Να κάνω την 
εργασία μου

Να καθαρίσω το 
δωμάτιό μου

Να βγάλω έξω 
τα σκουπίδια 

Να έχω καθαρό το 
κατοικίδιό μου

Να βοηθάω τους 
ηλικιωμένους

Να κάνω 
ανακύκλωση

Να τρώω υγιεινά

Να χρησιμοποιώ 
τη διάβαση πεζών

Να μοιράζομαι τα 
πράγματά μου με 

τους άλλους
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Ο Πραγματικός Φίλος...

Θυμάται τα καλά σου στοιχεία

Σε κάνει χαρούμενο με το 
χαμόγελό του 

Είναι πιστός
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Είναι έτοιμος να σε ακούσει

Είναι πάντα έτοιμος να σε 
βοηθήσει

Η φιλία σας είναι σημαντική 
για εκείνον 
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Ήξερες ότι...

Αν συναντήσεις κάτι στο διαδίκτυο 
που σε φέρνει σε δύσκολη θέση ή σε 
στεναχωρεί, πρέπει να μιλήσεις σε 
έναν ενήλικα που εμπιστεύεσαι. 

Κόψε τις εικόνες των συναισθημάτων και χρησιμοποίησέ τις 
στις παρακάτω ασκήσεις.
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Κόψε τις εικόνες των συναισθημάτων και κόλλησέ τις στα 
παρακάτω κουτάκια (μπορείς να επιλέξεις πάνω από ένα 
συναίσθημα). 

Η Άρτεμη έχει πρόβλημα 
ακοής και είναι πάντα μόνη 
στην αυλή γιατί κανείς δε 
θέλει να παίζει μαζί της. 

Όταν ο Ερμής χάνει σε ένα 
παιχνίδι στον υπολογιστή, οι 
φίλοι του τον κοροϊδεύουν. 

Η Αθηνά στα γενέθλιά 
της έλαβε δώρα από τους 
φίλους της. 

Κανείς δε θέλει να παίζει 
διαδικτυακά παιχνίδια με 
τον Άρη. 

Ο Ερμής βρήκε στο 
διαδίκτυο χρήσιμες 
πληροφορίες για την 
εργασία του σχολείου.
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Τι συναίσθημα σου προκαλούν οι παρακάτω εικόνες;
Κόψε τις εικόνες των συναισθημάτων και κόλλησέ τις στα 
παρακάτω κουτάκια. 
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Γράψε μέσα στην ασπίδα χαρακτηριστικά που θα ήθελες 
να βλέπουν οι άλλοι σε εσένα. Δίνονται κάποιες λέξεις 
που θα σε βοηθήσουν, αλλά μπορείς να προσθέσεις όποιο 
χαρακτηριστικό επιθυμείς.

ευγενικός

καλόκαρδος

δημιουργικός

υπεύθυνος

έξυπνος
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κέψου πριν δημοσιεύσεις!

σέκαρε τις ρυθμίσεις σου

ρια στο χρόνο ενασχόλησης

ες το σε έναν ενήλικα
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Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας 
της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.
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Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


