
Θετικό περιεχόµενο           
στο διαδίκτυο

με την Αθηνά & τον Ερμή



Έχεις δίκιο, το διαδίκτυο είναι 
ένα εργαλείο που αν κάνουμε 
σωστή χρήση  μπορεί να μας 

βοηθήσει να  εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας και να αναπτύξουμε 

την προσωπικότητά μας.

Ερμή,  το διαδίκτυο είναι πραγματικά 
ένα καταπληκτικό εργαλείο. Με ένα 

«κλικ» μικροί και μεγάλοι μπορούν να 
βρεθούν σε έναν υπέροχο χώρο γεμάτο 

πληροφορίες και ευκαιρίες. 



Σχολιάστε

Σχολιάστε

.....
Το είδαν 105+ μέλη

Το ξέρεις ότι στο 
διαδίκτυο μπορούμε να 

βρούμε πολλές 
πληροφορίες για την 

εργασία του σχολείου; 

Ναι, αλλά πρέπει να 
αναζητούμε πληροφορίες 
μόνο από έμπιστες πηγές. 



Μπορούμε μέσω του 
διαδικτύου να 

επικοινωνούμε εύκολα με 
φίλους και συγγενείς μας 

που βρίσκονται πολύ 
μακριά και να 

ενημερωνόμαστε άμεσα 
για ότι συμβαίνει…

Εμένα μου 
αρέσει να παίζω 

παιχνίδια, να βλέπω ταινίες 
και να ακούω μουσική! Μου 

αρέσει επίσης πολύ να μιλάω με 
τους φίλους μου…



Ναι Αθηνά! Θα 
πρέπει να αναζητούμε θετικές 

εμπειρίες στο διαδίκτυο και να μη 
χαλάμε το χρόνο μας σε 

δραστηριότητες που δεν έχουν να μας 
προσφέρουν τίποτα. 

Το διαδίκτυο 
είναι κάτι θετικό  στη 
ζωή μας αρκεί να το 

χρησιμοποιούμε σωστά.

Μπράβο Ερμή! 
Είναι σημαντικό να 

παίζουμε παιχνίδια και να 
επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες 

που είναι κατάλληλες για 
την ηλικία μας.



Πρέπει να βάζεις 
μόνος σου όρια στο χρόνο 

που δαπανάς στο διαδίκτυο, 
αλλιώς απομακρύνεσαι από την 

πραγματική ζωή και τους φίλους 
σου…

Προσέχω το 
περιεχόμενο των παιχνιδιών 

να είναι πάντα κατάλληλο για την 
ηλικία μου και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό…

Μπράβο Ερμή! 
Είναι σημαντικό να 

παίζουμε παιχνίδια και να 
επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες 

που είναι κατάλληλες για 
την ηλικία μας.



Μα μπαμπά, αν κατά 
λάθος βρεθούμε 
μπροστά σε μια 

ιστοσελίδα που έχει 
ακατάλληλο περιεχόμενο 
στο διαδίκτυο τι πρέπει 

να κάνουμε; 

Πρέπει να το 
πούμε αμέσως σε έναν 

ενήλικα που εμπιστευόμαστε 
και εκείνος θα πρέπει να το 

καταγγείλει στη Safeline.gr. Είναι 
σημαντικό να μην αδιαφορούμε για το 
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο 
γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν 
καλύτερο ψηφιακό κόσμο.    



Σχολιάστε

Ερμή ξέρεις τι άλλο είναι πολύ 
σημαντικό όταν μιλάμε με 
φίλους μας στο διαδίκτυο;

Ξέρω, ξέρω! 
Πρέπει να είμαστε 

ευγενικοί και να 
ακολουθούμε τους ίδιους 

κανόνες καλής συμπεριφοράς  
που ακολουθούμε και στον 

πραγματικό κόσμο. 

Οπότε δεν απαντάμε 
ποτέ σε μηνύματα όταν 

είμαστε θυμωμένοι. Είναι 
δύσκολο να πάρουμε 
πίσω αυτά που έχουμε 

πει πάνω στο θυμό μας…



Σχολιάστε

Σκεφτόμαστε πολύ πριν 
κοινοποιήσουμε οτιδήποτε στο 

διαδίκτυο γιατί το πιο πιθανό είναι να 
μείνει εκεί για πάντα, ακόμα και αν 

εμείς προσπαθήσουμε να το 
διαγράψουμε.

Και πρέπει να 
κοινοποιούμε μόνο 

φωτογραφίες και σχόλια που 
είμαστε σίγουροι ότι δε θα 

ενοχλήσουν τους φίλους μας.



Προσέχω το 
περιεχόμενο των παιχνιδιών 

να είναι πάντα κατάλληλο για την 
ηλικία μου και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό…

Με αυτόν τον τρόπο 
επιβραβεύουμε τον κόπο των 

δημιουργών και τους βοηθάμε 
να δημιουργήσουν και άλλα 
έργα. Έτσι, απολαμβάνουμε 

περισσότερο πολιτισμό, γνώση 
και ψυχαγωγία.

Και κάτι τελευταίο Ερμή, αλλά πολύ 
σημαντικό! Να θυμάσαι πάντα ότι δεν 

επιτρέπεται να «κατεβάζεις» τραγούδια, 
ταινίες και προγράμματα από το διαδίκτυο, 

ούτε φυσικά να «ανεβάζεις» έργα που έχουν 
δημιουργήσει άλλοι, εάν δεν έχεις λάβει την 

άδειά τους.



Μόνο όλοι µαζί µπορούµε
να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο 

και ασφαλέστερο διαδίκτυο! 


