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Tα δικαιώματα του 
παιδιού στον ψηφιακό 

κόσμο



Παιδί: 1-18 ετών
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Ψηφιακό 
περιβάλλον
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2018-2019
14000 παιδιά

https://play.k
ahoot.it/
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Οδηγίες του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τον 
σεβασμό, την 
εκπλήρωση και την 
προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού 
στο ψηφιακό περιβάλλον

 

https://www.living-democracy.gr/textboo
ks/volume-5/part-3/documents-and-teac
hing-material-1/

 
https://padlet.com/user_1412445044/jzf
cd8339dqxb76h

 



Κίνδυνοι/προκλήσεις διαδικτύου
1. Η  παραπληροφόρηση/η προπαγάνδα/η 

χειραγώγηση της σκέψης
2. Κυβερνοεκφοβισμός
3. Σεξουαλική κακοποίηση
4. Επιθετική συμπεριφορά
5. Η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων
9
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Tα δικαιώματα του 
παιδιού και τα Μέσα 

Επικοινωνίας



H Σύµβαση (54 άρθρα) για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού  

υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών 

στις 20 Νοεµβρίου του 1989. (Ελλάδα 
2 /12/ 1992). 
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Άρθρο 12 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη 
εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα 
διάκρισης το δικαίωµα ελεύθερης 
έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε 
οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, 
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 
παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και το 
βαθµό ωριµότητάς του. 
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Άρθρο 13 1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της 
ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό 
περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, 
λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών 
οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, 
υπό µορφή προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, 
ή καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο 
της επιλογής του. 
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Άρθρο 17 Τα Συµβαλλόµενα Κράτη 
αναγνωρίζουν τη σηµασία του έργου που 
επιτελούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 
φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε 
ενηµέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από 
διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ' 
αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της 
κοινωνικής, πνευµατικής και ηθικής ευηµερίας 
του, καθώς και της σωµατικής και πνευµατικής 
υγείας του. 
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Μιντιακός 
Γραμματισμός
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Γραμματισμός της 
πληροφορίας

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Να ορίζουν και να διατυπώνουν τις 
ανάγκες τους για την πληροφορία

Να αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις λειτουργίες των ΜΕ στις 
δημοκρατικές κοινωνίες

Να εντοπίζουν και να έχουν 
πρόσβαση στην πληροφορία

Να αναγνωρίζουν τις προυποθέσεις κάτω από τις οποίες τα μέσα 
εκπληρώνουν τις λειτουργίες τους

Να αξιολογούν την πληροφορία Κριτικά να αξιολογούν το περιεχόμενο κάτω από το φως των λειτουργιών 
των ΜΕ

Να οργανώνουν την πληροφορία Να εμπλέκονται, να ασχολούνται με τα ΜΕ για την προσωπική έκφραση, τον 
διαπολιτισμικό διάλογο και τη δημοκρατική συμμετοχή

Να χρησιμοποιούν με ηθικό τρόπο την 
πληροφορία

Να αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες του για την παραγωγή 
αυθεντικού περιεχομένου ως  χρήστες

Να διαχέουν την πληροφορία  

Να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 
δεξιότητες για την επεξεργασία της 
πληροφορίας

 



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ Να βρίσκει και να χρησιμοποιεί την πληροφορία

ΑΝΑΛΥΣΗ Να κατανοεί τα μέσα και να τα αξιολογεί 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ
Α 

Να παράγει και να διαμοιράζει μηνύματα και 
υλικό 

ΔΡΑΣΗ Να απαιτεί τα δικαιώματά του και να επικοινωνεί 
υπεύθυνα



Γενικά χαρακτηριστικά των ΜΕ

Αποσιώπηση/παράλειψη
Επιλεκτικότητα
Ειδήσεις και σχόλια συμπλέκονται
Απουσία βιβλιογραφικών αναφορών
Παραπληροφόρηση/fake news
Γενίκευση
Σάτιρα
Αποσπασματικές δηλώσεις/Aπόσπαση δηλώσεων από το 
συνολικό περιεχόμενο
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Click baits

Έχεις γεννηθεί πριν από το 1972; 
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Οi 5 βασικές 
ερωτήσεις για 
τον κριτικό 
έλεγχο των ΜΕ 



Οι 5 βασικές ερωτήσεις
1. Ποιός είναι ο συγγραφέας 
και ποιός ο σκοπός του 
μηνύματος; 
2. Τι τεχνικές 
χρησιμοποιούνται για την 
προσέλκυση του 
ενδιαφέροντός σου; 
3. Πώς μπορούν 
διαφορετικοί άνθρωποι να 
ερμηνεύσουν διαφορετικά 
το μήνυμα; 

4. Ποιες αξίες, 
τρόπος ζωής και 
απόψεις 
εκπροσωπούνται ή 
παραλείπονται από 
αυτό το μήνυμα; 
5. Γιατί στέλνεται 
αυτό το μήνυμα; 
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1. Ποιός είναι ο συγγραφέας και ποιός ο σκοπός 
του μηνύματος;Τα μέσα 

επικοινωνίας δεν 
είναι «φυσικά»

 
αν και φαίνονται 
«πραγματικά»
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ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΜΕ
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Πολλές από τις τεχνικές των 
ΜΕ λειτουργούν καλά χάρη 

στις εικόνες



Η σχέση εικόνας κειμένου

Το κείμενο περιέχει 
πολλές λεπτομέρειες

Οι εικόνες είναι μια 
πηγή πληροφοριών 
πιο συναισθηματική 
και πειστική

Οι λεζάντες στις 
φωτογραφίες είναι 
συχνά τα πρώτα 
στοιχεία που θα 
διαβαστούν σε μια 
δημοσίευση
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Οι δημοσιεύσεις με 
εικόνες διαμοιράζονται 
πιο συχνά από αυτές 
χωρίς
Σημαντικά: το κάδρο, το φως, η 
οπτική γωνία
https://jamboard.google.com/d/17fGr4xAEAHypd8v
eyuJFitdJovX7Fc2WLTtOah_68rA/viewer?f=7
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Παγωμένη 
Βενετία - To 
μοντάζ ως 
καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα

Το μεγάλο κανάλι της Βενετίας
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Εισαγωγή λεπτομέρειας για δημιουργία εντυπώσεων
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Το νόημα μιας 
εικόνας μπορεί 
να αλλάξει με τη 
χρήση κειμένου  

37

Μείνετε στα σπίτια σας. Στρατιωτικά ελικόπτερα απόψε θα ψεκάσουν 
φυτοφάρμακο κατά του κορονοϊού



Το νόημα μιας 
εικόνας μπορεί 
να αλλάξει με τη 
χρήση κειμένου  
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Τι εντυπώσεις, 
συναισθήματα, 

σκέψεις 
προκαλεί η 

φωτογραφία; 
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Το κάδρο ερμηνεύεται 
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Ιs this what we’ve 
become?

41
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The picture of Child Abuse 

for political gain



Στην πραγματικότητα επρόκειτο για 
φωτογραφία από σόου κατά του Τράμπ στο 
Ντάλλας. Ήταν πέρα για πέρα fake. 

Eξυπηρέτησε πολιτικούς σκοπούς. 
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H προοπτική αλλάζει την ερμηνεία
44



Από την περιοδεία της Τheresa Μay  
Μάιος 2017 45



Από την περιοδεία της Τheresa Μay  
Μάιος 2017 46



Ποια θα επιλέγατε να αναρτήσετε ως αντικειμενικοί 
παρατηρητές;
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Ο κορμοράνος του Σαντάμ
48



Τρόποι και στόχοι χειρισμού φωτογραφιών
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Tεχνική Σκοπός

Απαλείφοντας λεπτομέρειες Για βελτίωση εμφάνισης (π.χ. Αφαίρεση ρυτίδων) 
ή απομάκρυνση ανεπιθύμητων στοιχείων

Εισάγοντας λεπτομέρειες Για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου, να προστεθούν στοιχεία σε μια σκηνή 
για να αλλάξει ο τόνος σε μια φωτογραφία

Φωτομοντάζ Για να φανεί μια σχέση ή να δημιουργηθεί μια 
εντελώς καινούρια φωτογραφία

Ψευδής/απατηλή λεζάντα Αυτό που φέρεται να απεικονίζει μια φωτογραφία 
παραποιείται για να διαστρεβλωθεί το νόημα



1. Αντίστροφη 
αναζήτηση 
εικόνας

2. Κριτική σκέψη
3. Δημιουργικότητα 

/εξάσκηση
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 🎨                           

Οι μαθητές περιγράφουν και ερμηνεύουν 2 φωτογραφίες
(αντίθεση χρωμάτων, προοπτική, το κάδρο, τι υπάρχει 
έξω από το κάδρο κλπ)
Δημιουργούν αφίσες με μηνύματα για τη σημασία του 
μιντιακού γραμματισμού
Επεξεργάζονται φωτογραφίες 
Δημιουργούν φωτο κόμικ με θέμα τον μιντιακό 
αλφαβητισμό (επιλέγουν φωτογραφία, πρόγραμμα 
επεξεργασίας, speech bubbles)                                              
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Έκθεση Selfie🎨                           

Έκθεση Selfie Μπορεί η φωτογραφία να δείχνει πρόσωπα, 
αλλά μπορεί να δείχνει και άλλα μέρη του σώματος, 
όπως χέρια ή πόδια. Απευθείας ή με αντανακλάσεις και 
μέσω καθρεφτών. Ακόμη και η λήψη της σκιάς είναι ένα 
παράδειγμα αυτοπροσωπογραφίας. Μπορούν οι 
μαθητές να επεξεργαστούν τα πορτρέτα, περικόπτοντας, 
προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις χρώματος ή 
χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- Έκθεση Selfie🎨                           

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ζωγραφικής ή 
σχεδίου με στόχο την πρωτοτυπία.

Τέλος, παρουσιάζουν τις φωτογραφίες και συζητούν τα 
μέσα που χρησιμοποιούν σε αυτές.

Μπορείτε να κάνετε μια έκθεση ψηφιακών εικόνων και 
βίντεο στο διαδίκτυο. (Προσοχή στο απόρρητο).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 🎨                           

Οι μικροί μαθητές μπορούν να αρχίσουν από το 
περιτύλιγμα των δώρων, τα κουτιά των τροφίμων, τις 
διαφημίσεις για παιδικά παιχνίδια ή  βίντεο-παιχνίδια 
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Έλεοοοςςς!!! Πάλι τηλεκπάιδευση;



Μηνύματα για να πάρουν μαζί τους οι μαθητές

Ευαισθητοποιήσου

Παραπληροφόρηση, 
σάτιρα, click baits δεν 
είναι το ίδιο. 
Ενημερώσου και 
πρόσεξε τις 
συνυποδηλώσεις στις 
διαφημίσεις και στις 
εικόνες και τα βίντεο 
που έχουν υποστεί 
επεξεργασία
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Πειράζοντας εικόνες

Μπορεί να έχει 
πλάκα, αλλά έχει και 
συνέπειες. 
Κατασκευάζεις ψεύδη 
που μπορεί να 
καταστρέψουν ζωές.
Μη διαμοιράζεις 
υλικό, αν δεν είσαι 
σίγουρος για την 
προέλευσή του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» | 4ος Κύκλος
«Παιδική προστασία»

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου και δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής 
προστασίας

Ψηφιακός γραμματισμός εκπαιδευτικών
και 

έφηβοι ως συν-παραγωγοί 
06/03/2021



Μαθήτρια 12 χρονών

Instagram λογαριασμός
Youtube βίντεο/ 2 ώρες την ημέρα
Έχει παρακολουθήσει ακατάλληλο/βίαιο 
περιεχόμενο
Έχει  μοιραστεί πολύ προσωπικές 
φωτογραφίες στο διαδίκτυο
Έχει αποδεχθεί αίτημα φιλίας από άγνωστο
Ενημερώνεται κυρίως από δημοσιεύσεις σε 
κοινωνικά δίκτυα  και από αναρτήσεις 
φίλων 61
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Κίνδυνοι 
διαδικτύου - 
Cyberbulling



Τα παιδιά και οι έφηβοι 
εκτίθενται σε διαδικτυακό 
εκφοβισμό, κακοποίηση, 
προσβλητική συμπεριφορά 
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https://internetsafety.pi.ac.cy/kids-cyberbullying

https://www.youtube.com/watch?v=XhPUPa3hN9I&t
=7s
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https://jamboard.google.com/d/1NOcF4oqbd6-u7a1ToTDNJiTAYfAmsCUN9_rfhq3eUH0/viewer?f=0     Kάνετε 
ένα screen shot τα παρακατω

● 👉Σύντομα παρουσιάστε τον εαυτό σας στην ομάδα

● 👉Έχετε 6 λεπτά στη διάθεσή σας. Διαβάστε τα sticky notes 
σχετικά με το παραδοσιακό bullying και το online bullying.

● 👉Bρείτε τις διαφορές σημείο προς σημείο τακτοποιώντας τις 
σημειώσεις (sticky notes) στην κατάλληλη γραμμή και στήλη.

● 👉Συγκρίνετε-Συζητήστε, αναφέρετε περιστατικά που έχουν 
πέσει στην αντίληψή σας.

● 👉Προτείνετε έναν από την ομάδα σας να παρουσιάσει 
βασικά σημεία της συζήτησης.



https://wordwall.net/play/11085/576/547 
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Aπό πότε αρχίζει 
να δημιουργείται 
η ψηφιακή 
ταυτότητα των 
παιδιών;
(Γράψτε στο τσατ)
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

68



Want big 
impact?

Use big image.

69

https://jamboard.google.com/d/1wJI
cxEShN09tLIX-3iUNMVRtxd5shp9
NtHo8PupLGwU/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/11eMqszS3a
W51XJ6SHkMAXLRanDe6sXZONgWs82_M
p9Y/edit?usp=sharing



Το 86% των νέων θέλουν 
να γίνουν influencers

https://morningconsult.com/influencer-report-engaging-
gen-z-and-millennials/
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Influencers
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https://www.lifo.gr/now/tech_science/271107/oi-viral-star-toy-tiktok-tha-kerdizoyn-1-ekat-do
l-ana-post-mexri-to-2021



Θέλουμε να δείχνουμε πιο όμορφοι πιο 
ευτυχισμένοι 
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Η πλατφόρμα Flipgrid
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H πλατφόρμα Canva
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Δημιουργία video-Windows 10/ 
Photos
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Κίνδυνοι 
διαδικτύου - 
Σεξουαλική 
κακοποίηση



Σεξουαλική κακοποίηση

Tα κρούσματα 
διαδικτυακής 
σεξουαλικής 
κακοποίησης εις βάρος 
παιδιών αυξήθηκαν στις 
χώρες της ΕΕ.
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https://www.youtube.com/watch?v=M_2rXM3W5gQ
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Καμπάνια ενημέρωσης 

της Europol: «Say No!»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Συναισθηματική 
στήριξη

Επίσημη 
Αναφορά

Οδηγίες 
Ασφαλούς 
χρήσης του 
διαδικτύου

80

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536481/IPOL_S
TU%282015%29536481_EN.pdf 



Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα θύμα;

81

Ακούω

Δίνουμε τον χρόνο 
που χρειάζονται για 
να μας εμπιστευτούν 
και να βρουν την 
ευκαιρία να μάς 
εκμυστηρευτούν

Δρω

Αν πέσει στην 
αντίληψή μας 
περιστατικό, αποτελεί 
προτεραιότητά μας η 
ανάληψη δράσης. 
Όσο πιο γρήγορα 
δράσουμε, τόσο 
λιγότερες οι 
επιπτώσεις

Συνεχίζω

Παρακολουθώ την 
περίπτωση, γιατί οι 
συνέπειες είναι 
μακροχρόνιες και 
χρειαστεί να 
αναλάβουμε δράση εκ 
νέου

 

http://enimerosi.moec.
gov.cy/archeia/1/ypp6
797b



Κίνδυνοι διαδικτύου - 
προσβλητική 
συμπεριφορά/τοξική 
κουλτούρα στα 
διαδικτυακά παιχνίδια



Τοξική κουλτούρα 
στα διαδικτυακά 
παιχνίδια

Eπιθετική συμπεριφορά. 
Στοχοποίηση λόγω 
φυλής/εθνικότητας, 
θρησκείας, ικανότητας, 
φύλου ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού

Η χρήση ταπεινωτικών 
χαρακτηρισμών 
δημιουργεί έναν 
αφιλόξενο χώρο.
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Κυριαρχεί η αντίληψη στις 
κοινότητες των παιχνιδιών 
ότι η άσχημη 
συμπεριφορά  είναι 
δεδομένη/κάτι που 
είθισται, 

αναπόσπαστο μέρος 
της απόλαυσης ενός 
παιχνιδιού

όποιος ενοχλείται 
πρέπει ή να γίνει 
σκληρόπετσος ή να 
σταματήσει να παίζει 
μαζί με άλλους. 
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Έκθεση στην 
παραπληροφόρηση.
Oι επιθέσεις λόγω φύλου 
αποθαρρύνουν τα 
κορίτσια από το παιχνίδι.

Τα κορίτσια στερούνται 
τα γνωστικά οφέλη που 
σχετίζονται με την 
επιτυχία σε 
τεχνολογικές διαδρομές 
καριέρας
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https://www.adl.org/free-to-play-2020
https://www.wired.com/story/toxicity-in-gaming-is-dangerous-he
res-how-to-stand-up-to-it/



Τι να κάνουμε για τις διακρίσεις στην κουλτούρα των 
βιντεοπαιχνιδιών; 

Να γνωρίσουμε αυτήν την κουλτούρα
Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τη ρητορική 
μίσους, την προσβλητική συμπεριφορά και τις 
διακρίσεις στην κουλτούρα των βιντεοπαιχνιδιών
Να γνωρίσουμε τα online εργαλεία για την 
ασφάλεια στα διαδικτυακά παιχνίδια
Να δημιουργούμε ασφαλείς μαθησιακές 
κοινότητες offline και online
Nα αποδομούμε τις προκαταλήψεις για τα 
παιχνίδια και να ποικίλλουμε τη δημοφιλή εικόνα 
του παίκτη

https://www.
ecampusnew
s.com/2014/
11/19/diversi
ty-education-
gaming-377/
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Ψηφιακός 
γραμματισμός



Ορισμοί
Οι ψηφιακοί γραμματισμοί είναι οι 
ικανότητες εκείνες που ταιριάζουν 
σε ένα άτομο για να ζήσει, να 
μάθει και να εργαστεί σε μια 
ψηφιακή κοινωνία. 
https://www.jisc.ac.uk/full-guide/d
eveloping-digital-literacies
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Ορισμοί

Ψηφιακή ιθαγένεια 
(UNESCO 2016) 

να βρίσκει, να έχει πρόσβαση, να 
χρησιμοποιεί και να δημιουργεί 
πληροφορίες αποτελεσματικά 

να αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες και με 
το περιεχόμενο με τρόπο ενεργό, κριτικό, 
ευαίσθητο και ηθικό· 

και  να πλοηγείται στο διαδικτυακό 
περιβάλλον και στο περιβάλλον ΤΠΕ με 
ασφάλεια και υπευθυνότητα, ενώ γνωρίζει 
τα δικαιώματά του.  
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Ψηφιακός 
Γραμματισμός 
Εκπαιδευτικών
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   Γ      Δ
    Α             Β

Κατανόηση- του ψηφιακού κόσμου των μαθητών μου

Η
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χαμηλή υψηλή
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μη
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υψ
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Πού τοποθετώ τον 
εαυτό μου;
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Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Α, 
ενθαρρύνετε τον εαυτό σας και 
αναπτύξτε την περιέργειά σας - 
προσπαθήστε να ερευνήσετε τι 
κάνουν οι μαθητές στον ψηφιακό 
κόσμο. Αναζητήστε άρθρα, 
έρευνες ή απλώς μιλήστε με τους 
μαθητές. Δοκιμάστε μόνοι σας 
κάποια κοινωνικά δίκτυα ή 
κάποια εργαλεία. Πώς νιώθετε, 
όταν τα χρησιμοποιείτε.
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Εάν βρίσκεστε στην περιοχή 
Β, μπορεί να γνωρίζετε καλά 
τον ψηφιακό κόσμο των 
παιδιών, αλλά πιστεύετε ότι 
τα ψηφιακά εργαλεία δεν 
είναι για εσάς. 

Ζητήστε από τους μαθητές 
να σας δείξουν ποια 
εργαλεία και θέματα θα 
μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν στο σχολείο.
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 Εάν βρεθήκατε στην περιοχή Γ, 
αισθάνεστε άνετα με την 
τεχνολογία. Ίσως να μην 
γνωρίζετε καλά πώς τα παιδιά 
αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά 
μέσα. Συνεχίστε την επικοινωνία 
με τους μαθητές, προσπαθήστε 
να ανακαλύψετε ποιος είναι ο 
ψηφιακός κόσμος τους.
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Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Δ, 
γνωρίζετε καλά τον ψηφιακό 
κόσμο των μαθητών και είστε οι 
ίδιοι καλοί στη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων. Θα μπορούσατε να 
γίνεται ένας καλός πόρος στο 
σχολείο για να στηρίξετε την 
αναπτυξιακή τους πορεία στον 
ψηφιακό κόσμο.

 



Ο ρόλος μας

1. Να κατανοήσουμε την ψηφιοποίηση της κοινωνίας

2. Να γνωρίζουμε πώς θα σχεδιάζουμε και θα 
αξιολογούμε μια ψηφιακή δραστηριότητα 

3. Να υποστηρίζουμε τους μαθητές μας στον 
γραμματισμό των μέσων και της πληροφορίας

4. Να υποστηρίζουμε τους μαθητές μας στις 
επικοινωνιακές δεξιότητες
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Ο ρόλος μας

5. Να υποστηρίζουμε τους μαθητές μας στην ψηφιακή 
δημιουργικότητα 

6.Να υποστηρίζουμε τους μαθητές μας στις δεξιότητες για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο

7.Να γνωρίζουμε πώς να αξιολογούμε τη δική μας δουλειά και 
τις δεξιότητές μας
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Δικτυογραφία
https://rm.coe.int/168093586f
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/what-is-cyberbullying/
https://saferinternet4kids.gr/press-newsletter/researchresults/
https://digital-competence.eu/dc/
https://saferinternet4kids.gr/nea/surveyparents2021/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources
/discipline/english/literacy/multimodal/Pages/visualmetalanguage.asp
x#link79
https://www.edutopia.org/article/student-created-videos-classroom
https://www.jisc.ac.uk/full-guide/developing-digital-literacies

98



Ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;  ✋
Μπορείτε να με βρείτε:
vsereti@sch.gr
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