Γιορτάζοντας
την Παγκόσμια Ημέρα
του Παιδιού
Βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον
πραγματικό και τον εικονικό κόσμο

Για εκπαιδευτικούς

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Σύνδεση
στο διαδίκτυο
Πρόσβαση και Ένταξη
Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας,
καταγωγής ή αναπηρίας. Εναπόκειται σε κάθε ενήλικα να
βοηθήσει τα παιδιά να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.
Με τους μαθητές σας αναζητήστε μέσω
διαδικτύου επίκαιρα θέματα που σχετίζονται
με τη διαφορετικότητα και την ένταξη.
Συζητήστε τι μπορεί να γίνει ώστε όλα τα παιδιά να
έχουν ευκαιρίες για να γίνουν ψηφιακοί πολίτες.

Μάθηση και Δημιουργικότητα
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μάθουν να χρησιμοποιούν
τα ψηφιακά εργαλεία με σύνεση για να έχουν πρόσβαση σε
περιεχόμενο, να αναζητούν πληροφορίες, να συναντούν
άλλους και να μοιράζονται ιδέες χρησιμοποιώντας διάφορες
μορφές μέσων (κείμενο, γραφικά, προφορικό λόγο,...).
 ημιουργήστε με τους μαθητές σας ένα ιστολόγιο
Δ
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και
προσκαλέστε κάθε παιδί στην τάξη να συνεισφέρει
περιεχόμενο.
Διδάξτε τους να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία
δημιουργικά για να δημοσιεύουν υλικό στο διαδίκτυο.

Πληροφοριακός Αλφαβητισμός
και Αλφαβητισμός των Μέσων
Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες
να μάθουν και να γίνουν δημιουργικά.
Πραγματοποιήστε μια διαδικτυακή αναζήτηση
στην τάξη για ένα δημοφιλές θέμα που σχετίζεται
με τα διαδικτυακά δικαιώματα. Ποιες γνώσεις και
δεξιότητες πιστεύουν οι μαθητές ότι χρειάζονται
για να αξιολογήσουν το θέμα με κριτική σκέψη
και να αποκτήσουν αντικειμενική εικόνα;

Ε υημερία
στο διαδίκτυο
Ήθος και Ενσυναίσθηση
Τα παιδιά με νοητικές και σωματικές δυσκολίες έχουν
τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα παιδιά στην αξιοπρέπεια,
την αυτάρκεια και την ενεργό συμμετοχή
σε κοινότητες εντός και εκτός διαδικτύου.


Χρησιμοποιήστε μια πρόσφατη ιστορία για
ένα δυσάρεστο περιστατικό στη χώρα σας
και συζητήστε με τους μαθητές σας πώς θα
ένιωθαν αν είχε συμβεί σε αυτούς.

Υγεία και Ευημερία
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε
μορφή σωματικής και ψυχικής βίας και κακομεταχείρισης,
καθώς και από κάθε μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ευημερία τους.


Ζητήστε από τους μαθητές σας να καταγράψουν
για μια εβδομάδα τις δραστηριότητές τους και το
χρόνο που περνούν εντός και εκτός διαδικτύου.
Οργανώστε συζήτηση στην τάξη για την υγιή χρήση
της τεχνολογίας και ενθαρρύνετε τους μαθητές να
μιλήσουν για τις καταγραφές τους.

Ηλεκτρονική Παρουσία
και Επικοινωνία
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από
επιθέσεις κατά της ευημερίας και τη φήμης τους.



Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν μια
διαδικτυακή αναζήτηση με το όνομά τους.
Ήρθαν αντιμέτωποι με εκπλήξεις; Θα έδειχναν τα
ευρήματα για τον εαυτό τους στους γονείς τους;

Δ ικαιώματα
στο διαδίκτυο
Ενεργή Συμμετοχή
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν
ελεύθερα τις απόψεις τους και να συμμετέχουν
ενεργά σε ποικίλες κοινότητες.


Διεξάγετε μια συζήτηση στην τάξη για ένα
διασκεδαστικό θέμα (π.χ. ένα νέο χρώμα για
τους τοίχους της τάξης). Βάλτε τους μαθητές να
υποστηρίξουν τη γνώμη τους με επιχειρήματα
και ολοκληρώστε τη δραστηριότητα με ψηφοφορία.
Έτσι, θα δώσετε ένα μάθημα για τη δύναμη της
επιρροής και τη δημοκρατική πράξη της ψήφου.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να κατανοήσουν
τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις που
συνοδεύουν αυτά τα δικαιώματα, τόσο στο
φυσικό όσο και στο διαδικτυακό κόσμο.
Ζητήστε από τους μαθητές σας να σχεδιάσουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός φανταστικού
ιστοχώρου. Ποια δικαιώματα έχουν οι χρήστες και
πώς αυτά έχουν αντίκτυπο στις υποχρεώσεις τους;

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα
τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού.


Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν
μερικούς «ισχυρούς» κωδικούς πρόσβασης και να τους
δοκιμάσουν σε έναν ιστοχώρο που ελέγχει κωδικούς
για να δουν πόσο ισχυροί είναι στην πραγματικότητα.
Τι περιλαμβάνει ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης;
Πόσο εύκολα μπορεί να «σπάσει»;

Δ ικαιώματα
στο διαδίκτυο

Καταναλωτική Συνείδηση

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μάθουν πώς να εντοπίζουν
ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ και παραβίασης
του απορρήτου, και να κατανοούν ότι μπορούν να
επηρεαστούν και να παραπλανηθούν εάν παίρνουν
τις διαφημίσεις που βλέπουν τοις μετρητοίς.


Ζητήστε από τους μαθητές να καταγράψουν για
μια εβδομάδα όλα τα προϊόντα που βλέπουν να
διαφημίζονται και που θα ήθελαν να αγοράσουν.



Βοηθήστε τους να αναλύσουν τον αντίκτυπο
που έχουν τα προϊόντα που κατέγραψαν στη
βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον
πραγματικό και τον εικονικό κόσμο.
Άλλες εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με
την Εκπαίδευση όσον αφορά την Ψηφιακή Πολιτειότητα
Educating for a video game culture – A map for
teachers and parents (2021)
Digital citizenship education – Trainers’ Pack (2020)
 igital Citizenship Education – Lesson plans for
D
educators available at https://www.coe.int/en/web/
education/new-materials
Digital Citizenship Education Handbook (2019)
Bullying: perspectives, practice and insights (2017)
Internet Literacy Handbook (2017)
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα:
www.coe.int/education
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Tο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος
οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει
σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη.

