
 

 

 

Σεπτέμβριος 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό “Βack to school 2022-2023” 

 

 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η  επιμόρφωση σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης, είναι απαραίτητη! 

 

Και φέτος το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

δημιούργησε και δημοσιεύει μέσα από την 

ιστοσελίδα www.saferinternet4kids.gr νέο ψηφιακό 

υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα 

στην τάξη ή και στο σπίτι.  Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στο θέμα της παραπληροφόρησης και των 

διαδικτυακών παιχνιδιών. Μέσα από σχέδια 

μαθημάτων, κουίζ, βίντεο, αφίσες, παραμύθια και 

φυλλάδια δραστηριοτήτων μαθητές κάθε ηλικίας 

επιμορφώνονται και υιοθετούν έναν κώδικα αξιών 

που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους 

αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της 

τεχνολογίας.   

 To «Back to school package» το οποίο είναι 

διαθέσιμο από εδώ  

(https://saferinternet4kids.gr/back-to-school-

all/back-to-school-2022/)  απευθύνεται σε μικρά 
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παιδιά, σε μεγαλύτερα παιδιά δημοτικού, σε παιδιά γυμνασίου/Λυκείου αλλά και σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

Mέσω ενός εγχειριδίου για την παραπληροφόρηση οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν 

να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν να ξεχωρίζουν τις αληθινές από τις ψευδείς πληροφορίες κατά την 

περιήγησή τους στο διαδίκτυο, να εντοπίζουν την προπαγάνδα και να εντοπίζουν την «κρυφή ατζέντα» όσων 

διαβάζουν ή βλέπουν στο διαδίκτυο. Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών που προωθεί το 

εγχειρίδιο για την παραπληροφόρηση, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τον τρόπο αποδόμησης 

των ψευδών ειδήσεων. Σε αυτό, σημαντικό βοηθητικό ρόλο διαδραματίζουν τα περιπτωσιολογικά 

παραδείγματα που περιέχονται τα οποία είναι  εμπνευσμένα  από θέματα της επικαιρότητας. Το εγχειρίδιο 

για τους μαθητές συμπεριλαμβάνει κι ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς όπου αναλύεται ο τρόπος 

διδασκαλίας, προτείνονται απαντήσεις και θέματα περαιτέρω συζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού  έμφαση δίνεται στο ασφαλές online gaming. Mέσα 

από ένα σχέδιο μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται για να διδάξουν το σεβασμό και τις υγιείς 

σχέσεις αλληλεπίδρασής των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού παιχνιδιού. Περιλαμβάνεται και 

ένα φυλλάδιο δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές εκτός των άλλων εξετάζουν και διάφορα σενάρια που 

μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού παιχνιδιού.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Η Αθηνά μπαίνει σε νέες περιπέτειες για να διδάξει τα μικρά παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού την 

ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Μέσα από ένα νέο παραμύθι « Γιαγιά πρόσεχε στο διαδίκτυο», οι μικροί 

μαθητές μαθαίνουν πως να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον ψηφιακό κόσμο με ασφάλεια. Το παραμύθι 

συνοδεύεται από ένα τετράδιο δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας.  

 

 

Μέσω ενός φυλλαδίου οι ειδικοί της γραμμής βοήθειας Help-line.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου δίνουν συμβουλές για το πως μπορούν γονείς και κηδεμόνες να συζητήσουν με το παιδί 

ευαίσθητα θέματα όπως είναι η έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο ενώ η ενότητα 

περιλαμβάνει και ένα φυλλάδιο με οδηγίες για το πως μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις με το παιδί για 

γενικότερα θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. 

Τέλος, ένας αναλυτικός οδηγός για το online gaming παρέχει σε εκπαιδευτικούς και γονείς  την υποστήριξη 

και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαχειριστούν το χρόνο οθόνης, τις δαπάνες και την 

πρόσβαση σε περιεχόμενο, κατάλληλο για την ηλικία του κάθε παιδιού. 



 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα 

των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα 

ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και 

μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με 

την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να 

ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω 

του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για 

εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό 

εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του 

διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine 

(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου 

και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού 

οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του 

παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά 

σύνορα. 
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Μάθετε νέα και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σελίδα μας στο Facebook 

(https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828), στο Instagram 

(https://instagram.com/saferinternet4kids_gr?utm_medium=copy_link) και ακολουθήστε μας στο Twitter 

(https://twitter.com/SaferInt4Kids). 

 

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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