Επιστροφή
στα θρανία

Κάνοντας ένα θετικό
ξεκίνημα για τη νέα
σχολική χρονιά

Για εκπαιδευτικούς

EDUCATION FOR DEMOCRACY

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

Στο σχολείο συναντιούνται παιδιά με πολύ
διαφορετικό υπόβαθρο. Συζητήστε για τη
διαφορετικότητα στην τάξη εξετάζοντας
συγκεκριμένες καταστάσεις τόσο στον
πραγματικό κόσμο όσο και 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.

Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν τις
δικές τους δημιουργίες στην τάξη. Ρωτήστε τους
πώς θα ένιωθαν αν κάποιος άλλος έπαιρνε τα
εύσημα για το έργο τους. Συζητήστε μαζί τους για
τα πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφοριακός Αλφαβητισμός
και Αλφαβητισμός των Μέσων
Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

Συζητήστε στην τάξη τις 8 συμβουλές
που δίδονται στην αφίσα της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών - IFLA
με θέμα «Πώς να εντοπίσεις ψευδείς ειδήσεις».

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.


Χτίστε την ενσυναίσθηση. Πάρτε μια πρόσφατη
είδηση (για πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ξηρασία
κ.λπ.) και ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν
πώς θα πρέπει να ένιωσαν τα θύματα και αν
μπορούν να προληφθούν τέτοιες καταστροφές.

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.



Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και βάλτε τους
να ερευνήσουν και να δημιουργήσουν αφίσες
σχετικά με την εργονομία και τις υγιείς διαδικτυακές
πρακτικές.

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.


Δημιουργήστε μαζί με τους μαθητές σας μια
λίστα ελέγχου με 10 βασικούς κανόνες ορθής
διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette).



Ζητήστε τους να κρατήσουν ημερολόγιο τήρησης
των κανόνων για 2 εβδομάδες. Ποιοι κανόνες είναι
πιο δύσκολο να τηρηθούν;

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


Ζητήστε από τους μαθητές να μιλήσουν για τις
καλοκαιρινές τους δραστηριότητες (κατασκηνώσεις,
εργαστήρια κ.λπ.). Βασιστείτε στις εμπειρίες τους για
να τονίσετε τα οφέλη και τη χαρά που αποκομίζουμε
από την ενεργή συμμετοχή.

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 μια λίστα με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που οι μαθητές θεωρούν ότι έχουν
στο σχολείο. Συζητήστε πώς αυτά μπορεί να είναι
διαφορετικά στον διαδικτυακό κόσμο.

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.
Ενημερώνετε τακτικά φίλτρα, τείχη προστασίας και
λογισμικά προστασίας από ιούς, και δώστε ιδιαίτερη
προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
των μαθητών.
Μιλήστε στην τάξη για τo χειρισμό ανεπιθύμητων
επαφών, ανεπιθύμητου περιεχομένου και κακής
διαδικτυακής συμπεριφοράς.

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.
Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν μια
γνώριμη μονάδα αναφοράς (εισιτήριο λεωφορείου
ή μέσο ωρομίσθιο) και να υπολογίσουν τις
μονάδες που απαιτούνται για την αγορά διάφορων
τεχνολογικών συσκευών.

Βοηθήστε τους μαθητές σας να γίνουν
ψηφιακοί πολίτες μέσω των διαδικτυακών
και των εκτός διαδικτύου εμπειριών τους
στο σχολείο και στην κοινότητα.
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.

