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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Best Children’s Online Content European Award 2011»
Βράβευση των Εθνικών νικητών
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ε.Ε. και του προγράμματος Saferinternet είναι η προώθηση
ποιοτικού διαδικτυακού υλικού προς μικρά παιδιά, ενθαρρύνοντας τα με αυτό τον τρόπο να μάθουν από
μικρή ηλικία να πλοηγούνται σε ιστοσελίδες που προάγουν τη μάθηση, που καλλιεργούν δεξιότητες και που
προωθούν τις θετικές πλευρές του Διαδικτύου.
Στο παραπάνω πλαίσιο και με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day),
βραβεύονται σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2011, οι νικητές του Διαγωνισμού «Best Children’s Online Content
European Award 2011» στην κεντρική εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στους χώρους του
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και
Επαγρύπνησης INSAFE (www.saferinternet.org) και το Πρόγραμμα Πλαίσιο Safer Internet της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (http://ec.europa.eu/saferinternet). Στην Ελλάδα διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η Δράση
Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ως Εθνικού εκπροσώπου του Δικτύου
INSAFE.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι :
α) να προωθήσει και να προβάλλει ποιοτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και
το οποίο ήδη υπάρχει online, και
β) να ενθαρρύνει την παραγωγή ποιοτικού online περιεχομένου που στοχεύει να ωφελήσει παιδιά με κάποιο
τρόπο (να διδάξει, να πληροφορήσει, να καλλιεργήσει και να διεγείρει την φαντασία, να δημιουργήσει
νέες δυνατότητες κ.λπ.).
Οι 3 πρώτοι νικητές του διαγωνισμού για την κατηγορία «Οργανισμoί και Ενήλικες Ιδιώτες» είναι:
 1ο βραβείο – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για την ιστοσελίδα του www.imeakia.gr
 2ο βραβείο – Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για την ιστοσελίδα του www.mikrosanagnostis.gr
 3ο βραβείο – Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για την ιστοσελίδα του kids.oasp.gr.
Στη κατηγορία «Νέοι 12-17 ετών» οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην δώσουν βραβεία.
Στις επόμενες σελίδες δίδεται συνοπτική περιγραφή των ιστοχώρων – νικητών.
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Σύντομη περιγραφή των βραβείων
1o βραβείο – ιστοχώρος imeakia.gr
Ο δικτυακός κόμβος imeakia.gr του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 412 ετών παρέχοντας πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Είναι διασυνδεδεμένος με το επιστημονικό
περιεχόμενο των υπόλοιπων κόμβων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και με τις εκπαιδευτικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Έχει υλοποιηθεί με τη
φιλοσοφία της δικτυακής πύλης (Portal) και περιέχει πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών και παιχνιδιών.
Με ξεναγούς 10 ήρωες καρτούν, οι μικροί διαδικτυακοί επισκέπτες μπορούν να ασχοληθούν με διάφορα
παιχνίδια (γνώσεων, μνήμης, δράσης, λογικής), να χρωματίσουν-εκτυπώσουν εικόνες ζωγραφικής, αλλά και
να «κατεβάσουν» (download) χρήσιμες εφαρμογές για τον υπολογιστή τους (wallpapers και screensavers).
Ακόμα, τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν την ψηφιακή έκδοση της παιδικής εφημερίδας «Του Κόσμου τα
Νέα» και να γίνουν μέλη της παιδικής λέσχης Ιμεάκια club. Επίσης, μπορούν να συνομιλήσουν και να
ανταλλάξουν απόψεις με τους φίλους και συμμαθητές τους μέσα από το φόρουμ, να εκφράσουν την γνώμη
τους σε ψηφοφορίες, να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, αλλά και να διηγηθούν ιστορίες από
τα ταξίδια τους ή τον τόπο τους, στέλνοντας παράλληλα συνταγές, τραγούδια, παραμύθια και φωτογραφίες,
μέσα από την ενότητα «Τα ΙΜΕάκια ταξιδεύουν…». Τέλος, η δικτυακή πύλη imeakia.gr συνδέεται με τους
εκπαιδευτικούς και ιστορικούς κόμβους του ΙΜΕ, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα του επιστημονικού έργου του
και περιέχουν πρωτότυπο ιστορικό και αρχαιολογικό περιεχόμενο, αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό κάθε είδους,
στοιχεία εικονικής πραγματικότητας, διαθέσιμα ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, καθώς και
στο ευρύ ελληνικό και διεθνές κοινό.
2o βραβείο – ιστοχώρος mikrosanagnostis.gr
Ο Μικρός Αναγνώστης είναι ο νέος κόμβος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για την προώθηση του βιβλίου και
της ανάγνωσης σε παιδιά 6-12 ετών. Σκοπός του είναι να εμπνεύσει στα παιδιά μια θετική στάση απέναντι
στην ανάγνωση, περνώντας το μήνυμα ότι το διάβασμα εκτός σχολείου είναι πρωτίστως ψυχαγωγία και
διασκέδαση.
Με περιεχόμενο που ανανεώνεται σε μηνιαία βάση, ο Μικρός Αναγνώστης προσφέρει ένα σημαντικό πλούτο
πληροφοριών, ψυχαγωγικών μέσων και ερεθισμάτων για τα παιδιά. Οι μικροί επισκέπτες της σελίδας
μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο στα οποία γνωστοί συγγραφείς και εικονογράφοι τους μιλούν για το
έργο τους. Μέσα από μια διαφορετική μηχανή αναζήτησης βιβλίων με κριτήρια όπως η ηλικία του
αναγνώστη, το μέγεθος ή το χρώμα του εξωφύλλου του βιβλίου, μπορούν να ανατρέξουν στην παιδική
βιβλιοπαραγωγή ή να δουν τις τελευταίες κυκλοφορίες βιβλίων, ενώ ένας πολύχρωμος χάρτης της Ελλάδας
τους οδηγεί στην κοντινότερη στο σπίτι τους παιδική βιβλιοθήκη. Το κεντρικό θέμα της ιστοσελίδας, πάλι,
περιλαμβάνει ένα κείμενο γραμμένο από ειδικό συνεργάτη, καθώς και παράλληλες δραστηριότητεςπαιχνίδια, πληροφορίες, βιβλιογραφικό οδηγό. Θέματα όπως η οικολογία, η ποίηση, η όπερα, η ζωή του
παιδιού στην Αρχαία Ελλάδα έχουν ήδη απασχολήσει τις σελίδες του Μικρού Αναγνώστη δίνοντας το
έναυσμα για περαιτέρω διάβασμα. Ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί επιπλέον να ακούσει τέσσερις
διαφορετικές ιστορίες κάθε μήνα, όπως τις διαβάζουν γνωστοί και καταξιωμένοι ηθοποιοί, ενώ παράλληλα
ξεφυλλίζει τις σελίδες των ψηφιακών βιβλίων. Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, ο
διαγωνισμός γραφής του μήνα καλεί τους μικρούς αναγνώστες να γίνουν συγγραφείς, να κερδίσουν δώρα
και να δουν τα κείμενά τους δημοσιευμένα. Τα παιχνίδια δε θα μπορούσαν να λείπουν, βέβαια, από τον
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Μικρό Αναγνώστη, αλλά μένοντας πιστά στο πνεύμα της ιστοσελίδας συνδυάζουν την απόλαυση του
παιχνιδιού με την εξοικείωση των παικτών με γνωστούς συγγραφείς και τα έργα τους.
3ο βραβείο – ιστοχώρος kids.oasp.gr
O ιστοχώρος του Ο.Α.Σ.Π. απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και τους παρέχει όλη την απαραίτητη
πληροφόρηση, αφενός για το φαινόμενο του σεισμού και αφετέρου για τους τρόπους αυτοπροστασίας ΠΡΙΝ,
κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΜΕΤΑ από ένα σεισμό. Περιέχει πλήθος δραστηριοτήτων με σκοπό να καταστήσει τη
διαδικασία της πληροφόρησης ευχάριστη και κατανοητή. Συγκεκριμένα, οι δύο ήρωες της ιστοσελίδας, ο
Θαλής και η Χαρά, αντιμετωπίζουν το σεισμό στο σπίτι τους κάνοντας τις σωστές ενέργειες. Μέσα από
διαδραστικές εικόνες παρακολουθούμε το Θαλή, το μεγαλύτερο ηλικιακά ήρωα, και τη μικρότερη Χαρά να
μπαίνουν κάτω από ένα γερό έπιπλο την ώρα του σεισμού και με τη λήξη του να εκκενώνουν το κτίριο
εφαρμόζοντας τις οδηγίες ασφαλείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενότητα της προσομοίωσης του
φαινομένου του σεισμού σε χώρους του σπιτιού (κουζίνα, υπνοδωμάτιο, σαλόνι) καθώς και στο εξωτερικό
περιβάλλον. Με το πάτημα ενός πλήκτρου βλέπουμε τι μπορεί να προκαλέσει ο σεισμός στο σπίτι μας και
έξω από αυτό. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας με την κατάλληλη καθοδήγηση πληροφορείται για τις ενέργειες
που μπορεί να κάνει προσεισμικά για την άρση επικινδυνοτήτων στο χώρο του. Η ιστοσελίδα περιέχει
επίσης σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ, όλα συνδεδεμένα άμεσα με το σεισμό. Η ενότητα Ελλάδα και
σεισμοί, πληροφορεί τον επισκέπτη για τους σεισμούς που έπληξαν την Ελλάδα από το 550π.Χ έως και
σήμερα, επιλέγοντας συγκεκριμένη περιοχή μέσα στο χάρτη της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η
συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιείται ως εποπτικό υλικό στα σεμινάρια ενημέρωσης που διενεργεί ο
Ο.Α.Σ.Π. στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα.
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