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ες που μπορε

ματος στο σ

ου δεν συμμ
στο  σχολείο

α κάνουν οι 

ευχή μόνο, τ
ρήματα  σου

χος σου ή η μ
στους γονείς
ικογένειάς μ
τηριστικά ενό
υς ανθρώπου

ίται το π

ιαδίκτυ

εξελίσσονται

για  τα «έξυ

νέων  ιστοτόπ

ν  ατόμων  π

διαθέσιμες ε

ικιακούς  πε

εί  το  παιδί

ανοήσετε τον

ας.  

οσωπικές πλ

του ευρύτερ

ιευθύνσεις, 

ωδικοί πιστω

οιος το πίεσε

σμους που π

σης 

πιστευθεί ένα

εί να σας βο

σχολείο σου;

ετέχει στις δ
ο  για  να  στα

γονείς για ν

ι θα ήθελες ν
υ;»  (μιλήστε

μεγαλύτερη 
ς τους σχετικ
μας;» 
ός καλού γον
υς;» 

παιδί μο

υο; 

ι  διαρκώς,  κ

πνα»  κινητά

πων  και    ε

που  τα  χρησ

πιλογές που

ριορισμούς 

ί  σας  και 

ν εικονικό κό

ληροφορίες 

ου περιβάλλ

τηλεφωνικο

ωτικών καρτώ

ε να δώσει π

παρατίθενται

ας έφηβος γ

ηθήσουν: 

 Με ποιον κ

δραστηριότητ
αματήσει  το

α σταματήσ

να αλλάξεις 
  για  τη  σημ

φιλοδοξία σ
κά με το πώς 

νέα;» 

P a g e

ου με 

καθώς  κάθε 

ά  τηλέφωνα 

εφαρμογών, 

σιμοποιούν. 

υ υπάρχουν, 

στη  χρήση 

μάθετε  το 

όσμο και θα 

για το ίδιο, 

λοντος. Στις 

οί  αριθμοί, 

ών. 

προσωπικές 

ι πιο κάτω. 

για κάτι που

κάθεσαι/παί

τες σας ;» 
ο  φαινόμενο

σει το φαινό

και γιατί;» 
μασία  της  κα

σου για φέτο
ς νιώθουν;» 
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υ  τον 

ίζεις/ 

ο  της 

μενο 

αλής 

ος;» 
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Award 
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P a g e
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