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

Για γονείς

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.

Διδάξτε στα παιδιά σας να συμπεριφέρονται στους
άλλους όπως θέλουν να τους συμπεριφέρονται, με
καλοσύνη και σεβασμό.

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,...).
 είξτε στα παιδιά σας πώς να αναζητούν πληροφορίες
Δ
χρησιμοποιώντας πλατφόρμες προσαρμοσμένες στην
ηλικία και τις δυνατότητές τους.
Εξηγήστε τους τι είναι τα «cookies» έτσι ώστε
να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο επί του
εμφανιζόμενου περιεχομένου.

Πληροφοριακός Αλφαβητισμός
και Αλφαβητισμός των Μέσων
Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες
να μάθουν και να γίνουν δημιουργικά.
Δείξτε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο δημιουργικά, πώς να δημοσιεύουν
κείμενα και εικόνες σε διαδικτυακές πλατφόρμες
κατάλληλες για την ηλικία τους, και πώς
να αλληλεπιδρούν υπεύθυνα με άλλους με
τρόπους που προστατεύουν το απόρρητο.

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.


Διδάξτε στα παιδιά σας να είναι ανοιχτά στη
διαφορετικότητα.



Αναζητήστε μαζί τους παραδείγματα βοηθητικών
τεχνολογιών και εφαρμογών που βοηθούν τα
παιδιά να αντιμετωπίσουν ειδικές ανάγκες και
να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

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.


Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τα παιδιά
σας θα τα ενθαρρύνει να σας εμπιστεύονται όταν
τα πράγματα πάνε στραβά. Με εσάς ως δίχτυ
ασφαλείας τους, θα χτίσουν ανθεκτικότητα και θα
μπορούν να ξεπεράσουν μια οδυνηρή εμπειρία
(όπως ο εκφοβισμός).

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




Μιλήστε στα παιδιά σας για την ηθική και υπεύθυνη χρήση
του διαδικτύου, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες καλής
συμπεριφοράς τόσο εντός όσο και εκτός αυτού.
Υπενθυμίστε τους πως ό,τι κάνουν στο διαδίκτυο αφήνει
ένα ψηφιακό αποτύπωμα που συμβάλλει στη διαμόρφωση
της φήμης τους και ίσως και του μέλλοντός 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.


Η συζήτηση με τα παιδιά σας για τα αγαπημένα
τους θέματα θα τα εξασκήσει στο να εκφέρουν τις
απόψεις τους, να ακούν τις απόψεις των άλλων,
και να διαπραγματεύονται λύσεις.
Εγγράψτε τα σε δραστηριότητες που διευρύνουν
τα ενδιαφέροντά τους.

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.
Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να αντιδρούν κάθε
φορά που αισθάνονται ότι δεν γίνονται σεβαστά
τα δικαιώματά τους. Διδάξτε τα να αποκλείουν και
να αναφέρουν ανεπιθύμητες επαφές, ενοχλητικά
περιστατικά και περιεχόμενο που είναι επιβλαβές
ή αναληθές.

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



Ε γκαταστήστε φίλτρα, τείχη προστασίας και λογισμικό
προστασίας από ιούς στις συσκευές των παιδιών σας.
Υποδείξτε τους ποια από τα δεδομένα τους είναι απόρρητα.
Ενθαρρύνετέ τα να μιλούν για τις διαδικτυακές τους
δραστηριότητες, από τη στιγμή που κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στο διαδίκτυο.

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.


Γίνετε πρότυπο για τα παιδιά σας παίρνοντας
τον έλεγχο των cookies.
Μάθετέ τα πώς να τσεκάρουν ιστοχώρους, και
να κάνουν αγοραστικές επιλογές βασισμένες στην
ηθική και τη βιωσιμότητα.

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


E ducating for a video game culture –
A map for teachers and parents (2021)
Easy steps to help your children become
a Digital Citizen (2020)
Keeping young citizens busy at home
during the Corona crisis (2020)
Parenting in the digital age – positive parenting
strategies for different scenarios (2020)
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.

