Επιστροφή
στα θρανία

Κάνοντας ένα θετικό
ξεκίνημα για τη νέα
σχολική χρονιά

Για γονείς

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Σύνδεση
στο διαδίκτυο
Πρόσβαση και Ένταξη
Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στους
ψηφιακούς κόσμους χωρίς το φόβο του αποκλεισμού.

Ρωτάτε συχνά τα παιδιά σας για τις ψηφιακές τους
δραστηριότητες.
Ενθαρρύνετέ τα να έρχονται σε εσάς όποτε
αισθάνονται άβολα ή νιώθουν αποκλεισμένα στο
διαδίκτυο.

Μάθηση και Δημιουργικότητα
Η διαδικτυακή μάθηση αποτελεί σήμερα ένα ουσιαστικό
μέρος της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην προετοιμασία
των παιδιών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο.
Επισκεφθείτε με τα παιδιά σας εικονικές εκθέσεις
που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και
αναζητείστε εργαστήρια όπου μπορούν να μάθουν
να χρησιμοποιούν δημιουργικά την ψηφιακή
τεχνολογία.

Πληροφοριακός Αλφαβητισμός
και Αλφαβητισμός των Μέσων
Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
Στο διαδίκτυο μπορεί να προσποιηθεί ο
οποιοσδήποτε ότι είναι ειδικός. Επισκεφθείτε
μερικές ιστοσελίδες με τα παιδιά σας και ελέγξτε
αν οι πληροφορίες που περιέχουν είναι αληθινές
ή ψευδείς. Πώς μπορείτε να το καταλάβετε;

Ε υημερία
στο διαδίκτυο
Ήθος και Ενσυναίσθηση
Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα για την ισότητα,
τη δικαιοσύνη, τη δεκτικότητα στη διαφορετικότητα
και την ενσυναίσθηση μέσα από παραδείγματα
που βλέπουν στο σπίτι και στο σχολείο.


Μάθετε στα παιδιά σας να διαχειρίζονται
περιστατικά εκφοβισμού.
Αναζητήστε πηγές αναφορικά με τον εκφοβισμό
που απευθύνονται σε γονείς και συζητήστε αυτά
που μάθατε με τα παιδιά σας.

Υγεία και Ευημερία
Εκπαιδεύστε τα παιδιά να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ
του πραγματικού και του εικονικού κόσμου, καθώς και
μεταξύ δραστηριοτήτων εντός και εκτός σπιτιού.



Δημιουργήστε με τα παιδιά σας έναν οικογενειακό
οδηγό που θα τους θυμίζει να ρυθμίζουν το χρόνο
που περνούν μπροστά στην οθόνη, να κάνουν
διαλείμματα και να ελέγχουν τη στάση του σώματός
τους όταν είναι στον υπολογιστή.

Ηλεκτρονική Παρουσία και Επικοινωνία
Με την ευρύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
στην εκπαίδευση, τα παιδιά πρέπει να έχουν μεγαλύτερη
επίγνωση στο να αλληλεπιδρούν με σεβασμό,
διασφαλίζοντας την προστασία της ιδιωτικής ζωής.


Σκεφτείτε με τα παιδιά σας τρόπους για να
επικοινωνείτε διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου
με σεβασμό.
Κάντε τους σαφές ότι τα «emoji» μπορούν εύκολα
να παρερμηνευθούν.

Δ ικαιώματα
στο διαδίκτυο
Ενεργή Συμμετοχή
Τα σχολεία είναι μικρογραφίες μιας δημοκρατικής
κοινωνίας, όπου οι μαθητές εξασκούν δεξιότητες
πολιτειότητας και βιώνουν δημοκρατικούς
τρόπους συμβίωσης.


Αναζητήστε δωρεάν εξωσχολικές δραστηριότητες
που προσφέρουν στα παιδιά σας ευκαιρίες να
ακουστεί η φωνή τους.
Εξηγήστε τι σημαίνει να είσαι ενεργός ή παθητικός
συμμετέχων.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Η νέα σχολική χρονιά είναι η ιδανική περίοδος για να
μιλήσουμε για το δικαίωμα στη μάθηση και την έκφραση
απόψεων, και την υποχρέωση να διασφαλίζουμε ότι τα
δικαιώματα των άλλων γίνονται σεβαστά.
Δημιουργήστε μαζί με τα παιδιά σας μια αφίσα
αναφορικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός
διαδικτύου.
Παροτρύνετέ τα να σας πουν πώς αυτά
εφαρμόζονται στις διαδικτυακές τους
δραστηριότητες.

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια
Οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά για
σχολικές εργασίες και αναψυχή πρέπει να ελέγχονται τακτικά
από τα σχολεία και τις οικογένειες για να διασφαλιστεί ότι είναι
ασφαλείς και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών.


Εγκαταστήστε και ενημερώνετε τακτικά το
λογισμικό ασφαλείας (φίλτρα, τείχη προστασίας,
λογισμικά προστασίας από ιούς) στις συσκευές των
παιδιών σας και εξηγήστε γιατί η προστασία της
ιδιωτικότητας είναι τόσο σημαντική.

Δ ικαιώματα
στο διαδίκτυο
Καταναλωτική Συνείδηση
Όταν εξοπλίζετε τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά,
να θυμάστε ότι η δέουσα προσοχή ως προς το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τους κανόνες δίκαιου
εμπορίου αποτελούν μέρος της πολιτειότητας.


 οηθήστε τα παιδιά σας να κατανοήσουν τη διαφορά
Β
μεταξύ του «χρειάζομαι» και του «θέλω» και πώς η
πίεση των συνομηλίκων σχετικά με επώνυμα ρούχα
και τεχνολογικές συσκευές μπορεί να υπονομεύσει
τη διαφορετικότητα.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να γίνουν
ψηφιακοί πολίτες μέσω των διαδικτυακών
και των εκτός διαδικτύου εμπειριών τους
στο σπίτι και στην κοινότητα.
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.

