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ΟδηγΙΕσ χρησησ

Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια 
διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση.

για την καλύτερη χρήση του απαιτείται 
σύνδεση στο διαδίκτυο.

Kάνοντας κλικ στα στοιχεία με γκρι χρώμα 
μεταφέρεστε στις ανάλογες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις.

Καλή διασκέδαση!
Καλή ανάγνωση!

Αλχασίδης Νικόλαος (Δάσκαλος – Τ4Ε) 
✉: nalchas@hotmail.com 

Παπαδοπούλου Ανδριανή (Δασκάλα – Τ4Ε)  
✉: anpap77@gmail.com

Τσιάντας Γεώργιος (Δάσκαλος – Τ4Ε) 
✉: getsiantas@hotmail.com
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Ευρωπαϊκή στρατηγική για 
καλύτερο internet για τα παιδιά
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα της πρόσβασης των παιδιών στο 
διαδίκτυο προς όφελος της κοινωνικής και πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Ωστόσο επιθυμεί να τα 
προστατέψει και από κινδύνους που διατρέχουν όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο. Οι σχετικές οδηγίες 
που έχει εκδώσει έχουν στόχους όπως:

Επιμέλεια κειμένων: 
Αλχασίδης Νικόλαος (Δάσκαλος Τ4Ε)
Παπαδοπούλου Ανδριανή, (Δασκάλα Τ4Ε) 
Τσιάντας Γεώργιος (Δάσκαλος Τ4Ε)

•	 Να	δώσει	κίνητρα	για	την	παραγωγή	δημιουργι-
κού και εκπαιδευτικού online υλικού για τα παιδιά 
και	να	προωθήσει	θετικές	online	πρακτικές	για	μι-
κρά παιδιά

•	 Να	ενισχύσει	την	ενημέρωση	και	την	χειραφέ-
τηση	 των	 χρηστών	 μέσα	 από	 την	 καλλιέργεια	
του	 ψηφιακού	 αλφαβητισμού	 (digital	 literacy)	
και	της	διαδικτυακής	ασφάλειας	σε	όλα	τα	σχο-
λεία της Ε.Ε

•	 Να	δημιουργήσει	ένα	ασφαλές	διαδικτυακό	περι-
βάλλον	με	προσωπικές	ρυθμίσεις	κατάλληλες	για	
την	κάθε	ηλικία,	με	την	ευρύτερη	χρήση	εργαλεί-
ων	ελέγχου	για	τους	γονείς	και	τη	διαβάθμιση	του	
περιεχομένου	με	κριτήριο	την	ηλικία.	

•	 Να	 καταπολεμήσει	 τη	 σεξουαλική	 παρενόχληση	
των παιδιών στο διαδίκτυο.

Γι'	αυτό	 το	λόγο	η	ΕΕ	έχει	 χρηματοδοτήσει	δράσεις	
αναφορικά	 με	 την	 ασφάλεια	 του	 παιδιού	 και	 ιστο-
σελίδες	 στις	 οποίες	 μπορεί	 να	 καταγγείλει	 παράνο-
μες	δραστηριότητες,	όπως	η	ιστοσελίδα	της	Ελλάδας	
saferinternet.gr.	
http://www.saferinternet.gr/
‘Έχει	επίσης	ορίσει	την	Ημέρα	Ασφαλούς	Διαδικτύου	
με	εκδηλώσεις	που	πραγματοποιούνται	κάθε	χρόνο.
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Ιστοσελίδες για μαθητές

Kid’s corner.	 Το	 Kid’s	 corner	 (http://europa.eu/kids-corner/
index_en.htm)	 είναι	 μία	 πλατφόρμα	 όπου	 τα	 παιδιά	 μπορούν	
μέσα	από	παιχνίδια	κι	εφαρμογές	να	μάθουν	πράγματα	για	την	
Ευρώπη,	και	για	τα	δικαιώματά	τους.
Farmland	 Το	 farmland	 (http://www.farmland-thegame.eu/
game_el.html)	είναι	ένα	εκπαιδευτικό	παιχνίδι	με	θέμα	τις	τρο-
φές	που	 καταναλώνουμε.	 Για	 την	προέλευση	 τους	 και	 για	 την	
φροντίδα	των	ζώων	ώστε	να	παράγονται	τρόφιμα	που	κάνουν	
καλό	στην	υγεία	μας.
QuestCity.	 Το	 QuestCity	 (www.questcity.com.cy)	 είναι	 ένα	
παιχνίδι	 που	 έχει	 βραβευτεί	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Κοινότητα	
με	 το	 «Comenius-EduMedia	 Award”.	 Το	 παιχνίδι	 έχει	 στόχο	
να	προετοιμάσει	και	να	ευαισθητοποιήσει	 τα	παιδιά,	σχετικά	
με	το	πώς	να	αντιδράσουν	σε	καταστάσεις	έκτακτης	ανάγκης	
και	να	τους	διδάξει	βασικές	διασωστικές	και	πρώτες	βοήθει-
ες.	Ο	μαθητής	μπορεί	να	παίξει	το	παιχνίδι	στα	Ελληνικά	και	
σε άλλες γλώσσες. 
U4Energy. Το	 U4Energy	 (http://www.u4energy.eu/web/guest/
resources)	είναι	ένας	δικτυακός	τόπος,	όπου	τα	παιδιά	μπορούν	
να	μάθουν	για	 την	ορθή	χρήση	 των	πηγών	ενέργειας	και	 τον	
τρόπο	αξιοποιούνται	από	διάφορα	σχολεία	της	Ευρώπης.
Μπορούν	επίσης	να	λάβουν	μέρος	σε	διαγωνισμούς	και	να	γί-
νουν	φίλοι	και	υποστηρικτές	των	δράσεων	του	U4Energy.

...και για δασκάλους

Teachers4Europe.	 To	 Teachers4Europe	 (www.
teachers4europe.gr)	 είναι	 ένα	 πρόγραμμα	 της	 Ευρω-
παϊκής	 Επιτροπής	 (χάρη	 στο	 οποίο	 εσύ	 κρατάς	 αυτό	
το	 βιβλιαράκι	 στα	 χέρια	 σου).	 Μέσα	 από	 αυτή	 την	
πλατφόρμα	επικοινωνίας	δάσκαλοι	από	όλη	την	Ελλάδα	ενημε-
ρώνονται	για	τις	εξελίξεις	στην	Ευρώπη,	μεταφέροντας	τις	γνώ-
σεις τους στις σχολικές κοινότητες, ώστε να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά	τα	δικαιώματα	μας	ως	ενεργών	ευρωπαϊκών	πολιτών.																																																																																																																			
Στα	 τρία	 χρόνια	 της	 πιλοτικής	 εφαρμογής	 του	 προγράμματος	
επιμορφώθηκαν	220	εκπαιδευτικοί,	 και	δόθηκε	σε	περισσότε-
ρους	από	10000	μαθητές	η	ευκαιρία	να	μάθουν	καλύτερα		την	
Ευρώπη.
e-twinning. Το	e-twinning	είναι	η	κοινότητα	μάθησης	των	σχο-
λείων	της	Ευρώπης.	Μέσα	από	αυτήν	μαθητές	και	εκπαιδευτι-
κοί	μπορούν	να	συνδεθούν		(www.etwinning.net)	και	να	συνερ-
γαστούν	με	άλλα	σχολεία	της	Ευρώπης	σε	26	γλώσσες.	Μέχρι	
σήμερα	συμμετέχουν	περίπου	230.277	μεμονωμένα	μέλη	 και	
περισσότερα	από	5.462	έργα	μεταξύ	δύο	ή	περισσότερων	σχο-
λείων από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα

Κοινωνικά	Δίκτυα	 (Social	Media)	ονομάζουμε	τις	διαδικτυακές	
(internet	based)	τεχνολογικές	πλατφόρμες	οι	οποίες	επιτρέπουν	
τη	δημοσίευση	περιεχομένου	και	πληροφοριών,	την	ανάπτυξη	κατ’	
αρχήν επικοινωνιακών και στη συνέχεια κοινωνικών, πολιτικών 
και	οικονομικών	σχέσεων	και	δεσμών	μεταξύ	των	ανθρώπων	 
(economu.wordpress.com).	
Oι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εικονικές κοι-
νότητες,	όπου	οι	χρήστες	του	Διαδικτύου	έχουν	τη	δυνατότητα	
να	δημιουργήσουν	τα	εικονικά	τους	προφίλ	και	να	αναπτύξουν	
ένα	 δίκτυο	 επαφών,	 με	 τις	 οποίες	 μπορούν	 να	 επικοινωνούν	
μέσω	της	ιστοσελίδας.	Οι	πιο	διαδεδομένες	πλατφόρμες	κοινω-
νικής	δικτύωσης	παγκοσμίως	αυτή	τη	στιγμή	είναι	το	Myspace,	
το	twitter	και	το	facebook.	
Επειδή	μέρα	με	 τη	μέρα	όλο	και	περισσότεροι	πολίτες	 της	ΕΕ	
χρησιμοποιούν	 τα	 κοινωνικά	 δίκτυα,	 	 η	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	
εκτός	από	 τις	 παραδοσιακές	 μεθόδους	 επικοινωνίας	 χρησιμο-
ποιεί	και	αυτές	τις	πλατφόρμες	για	να	συνδεθεί	με	τους	πολίτες.		
Η Επιτροπή διακρίνει τα κοινωνικά δίκτυα στις παρακάτω κα-
τηγορίες:
•	 Επικοινωνία	αναφορικά	με	πολιτικές	προτεραιότητες		
•	 Επικοινωνία	με	ομάδες	πολιτών	που	ενδιαφέρονται	για	ειδι-

κά	ζητήματα	της	ΕΕ
•	 Χρήση	των	κοινωνικών	μέσων	για	τη	βελτίωση	των	ικανοτή-

των των υπαλλήλων της 
•		 Επικοινωνία	με	ομάδες	πολιτών	που	ενδιαφέρονται	για	ειδι-

κά	ζητήματα	της	ΕΕ

«Μάθε τα δικαιώματά σου». Στον ιστότοπο της ΕΕ παιδιά και εφήβοι 
μαθαίνουν τα δικαιώματα τους με παιχνίδια, βίντεο και κόμικς
 
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=EL
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