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 Τη είκαη μεπακή ακαδήηεζεξ 

Μηα μεπακή ακαδήηεζεξ, είκαη μία ηζημζειίδα με έκακ 

μεπακηζμό ακίπκεοζεξ πιενμθμνηώκ γηα ανπεία θαη θείμεκα ηα 

μπμία οπάνπμοκ ζημ δηαδίθηομ.  

Τμ πενηβάιιμκ  πνήζεξ  μηαξ μεπακήξ ακαδήηεζεξ είκαη ηέημημ 

ώζηε μ πνήζηεξ κα θάκεη μηα ακαδήηεζε ζε αοηήκ 

πνεζημμπμηώκηαξ ιέλεηξ ή θνάζεηξ πμο ημκ εκδηαθένμοκ. 

 

  Πμηεξ  είκαη μη γκςζηόηενεξ μεπακέξ ακαδήηεζεξ 

Οη γκςζηόηενεξ μεπακέξ ακαδήηεζεξ είκαη ε Google 

(www.google.com) ε μπμία όμςξ δεκ είκαη ηδηαίηενα αζθαιήξ γηα 

παηδηά θαη παναθμιμοζεί ημοξ πνήζηεξ ηεξ. Γπίζεξ, άιιεξ 

γκώζηεξ  μεπακέξ ακαδήηεζεξ είκαη ε Yahoo (www.yahoo.com) θαη 

ε Bing (www.bing.com) 

 

 Δείηε εδώ πςξ ιεηημονγεί μηα μεπακή ακαδήηεζεξ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/621 

 

 

 

http://www.yahoo.com/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/621


 

 Μεπακέξ ακαδήηεζεξ θαηάιιειεξ γηα παηδηά 

Υπάνπμοκ  μεπακέξ ακαδήηεζεξ γηα παηδηά kidrex, kidzsearch θαη 

Junior Safe Search μη μπμίεξ είκαη εηδηθά δεμημονγεμέκεξ γηα 

αζθαιή ακαδήηεζε από παηδηά. 

Γπίζεξ, οπάνπεη ε ειιεκηθή ηζημζειίδα ηεξ 

Wikipedia πμο έπεη αζθαιή μεπακή ακαδήηεζεξ γηα πιενμθμνίεξ. 

Γκώ, οπάνπεη θαη ε ηζημζειίδα YoutubeKids ε 

μπμία είκαη αζθαιήξ ηζημζειίδα γηα ακαδήηεζεξ βίκηεμ γηα παηδηά. 

 

 Πςξ θάκμομε ζςζηή ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ; 

Γηα κα θάκμομε ζςζηή ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ πνέπεη κα 

γνάθμομε μέζα ζημ πιαίζημ ακαδήηεζεξ: 

Α) Με ζςζηή μνζμγναθία θαη ζςζηά ημκηζμέκα ηεκ έθθναζε πμο 

ζέιμομε. 

Β) Με ιέλεηξ πμο κα είκαη αθνηβείξ γηα αοηό πμο ακαδεημύμε.   



 

 

 Τo KidRex είκαη μηα αζθαιήξ θαη 

θαιή ακαδήηεζεξ γηα ηα παηδηά.  
 Τμ KidRex ράπκεη απμθιεηζηηθά 

ζειίδεξ ημο Δηαδηθηύμο ζε όιμ ημκ 

ηζηό πμο ζπεηίδμκηαη με παηδία.  

 

 To kidzSearch είκαη μηα μεπακή 
ακαδήηεζεξ πμο έπεη ζπεδηαζηεί 

απμθιεηζηηθά γηα ηα παηδηά. 
 Γίκαη μηα ακελάνηεηε μεπακή 

ακαδήηεζεξ πμο δεκ ελανηάηαη από 

ηηξ νοζμίζεηξ ημο οπμιμγηζηή ζαξ. 
 Η μεπακή ακαδήηεζεξ δεκ θάκεη 

ζομβηβαζμμύξ ζηεκ πμηόηεηα ή ηηξ 
ιεπημμένεηεξ, αιιά δηαγνάθεη ημ 
πηζακό πενηεπόμεκμ ηςκ εκήιηθςκ 

ζε αοηέξ. 

 

 H Google δεμημύνγεζε ηε μεπακή 
ακαδήηεζεξ Junior Safe Search. 

 Πανέπεη ζημοξ μηθνμύξ πνήζηεξ 
ηε δοκαηόηεηα αζθαιμύξ 
ακαδήηεζεξ, απμηνέπμκηαξ ημ 

αθαηάιιειμ οιηθό. 

 

 Η Βηθηπαίδεηα είκαη έκα ζοιιμγηθό 
εγθοθιμπαηδηθό εγπείνεμα. 

 Έπεη ςξ ζηόπμ κα πανέπεη 
ειεύζενα επακαπνεζημμπμηεμέκμ 
πενηεπόμεκμ, με ακηηθεημεκηθά θαη 

επαιεζεύζημα ζημηπεία, πμο μ 
θαζέκαξ μπμνεί κα ηνμπμπμηήζεη 
θαη κα βειηηώζεη. 



 

Τμ YouTubeKids δεμημονγήζεθε γηα κα 
πανέπεη ζηα παηδηά ‘έκα πενημνηζμέκμ 
πενηβάιιμκ πμο θάκεη πημ δηαζθεδαζηηθή 

ηε δηαδηθαζία ηεξ ελενεύκεζεξ. 

 


