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Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 
ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην 
Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / 
INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και 
ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 
Expert Group on Safer Internet for Children της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό 
σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί 
με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό                
portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει 
κατάλληλο πολυμεσικό υλικό το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μέσω της Συμβουλευτικής Γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-
6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη 
και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση 
του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου                    
SafeLine.gr, δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και 
συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού 
οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από 
εθνικά σύνορα. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς 
και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:

http://SaferInternet4Kids.gr
http://www.help-line.gr/
http://SafeLine.gr
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο INSAFE ΚΑΙ Ο INHOPE

Κέντρα Ενημέρωσης/
Ευαισθητοποίησης

Γραμμές Καταγγελιών Γραμμές Βοηθείας

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου που λειτουργούν ανά την Ευρώπη υπό την εποπτεία του INSAFE/IN-
HOPE συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της εικόνας του διαδικτύου ως δημιουργικού 
χώρου μάθησης. Καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
αναφορά επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ εταίρων, 
διωκτικών αρχών και άλλων παραγόντων, ενώ παράλληλα εργάζονται συστηματικά για την εξάλειψη 
του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Ενωμένοι, απευθύνονται σε φορείς χάραξης πολιτικής, υπηρεσίες επιβολής της τάξης και τη βιομηχανία 
του Ίντερνετ για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει ένα ποιοτικότερο και ασφαλέστερο 
διαδίκτυο και μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκστρατειών, όπως ο παγκόσμιος εορτασμός της 
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, επιχειρούν να αφυπνίσουν και να κινητοποιήσουν τους εμπλεκόμενους 
σε κάθε γωνιά της γης.

31 50 41

Κάτω από την «ομπρέλα» του INSAFE/INHOPE λειτουργούν:
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ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ (KEY PARTNERS)

Υπουργείο Παιδείας
• Πανελλήνιοι μαθητικοί 

διαγωνισμοί.
• Εθνικές έρευνες σε 

παιδιά. 
• Έγκριση όλου του 

εκπαιδευτικού 
υλικού και εισαγωγή 
εγχειριδίων στα 
εργαστηρια δεξιοτήτων 
21+.

ENISA
• Εθνικοί συντονιστές 

στην Ελλάδα για την 
εκστρατεία Cyber      
Security Month.

Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης

• Συνεργασία για την 
εκστρατεία του Cyber         
Security Month.

• Ενημερωτικές 
εκδηλώσεις σε Λύκεια.

• Δημιουργία κοινού 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Αστυνομία
• Συνεργασία με την 

Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.

Βιομηχανία του           
Internet

Trusted Flag Partners:
• Google-YouTube
• Facebook 
• Twitter
• Instagram
• TikTok
• Snapchat

Άλλοι συνεργάτες
• Αρχή προστασίας 

προσωπικών 
δεδομένων. 

• Κεντρική Ένωση Δήμων 
(ΚΕΔΕ).

• Αρχιεπισκοπή Ελλάδας 
και Κρήτης.

• Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο κ.α.
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Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ στην προσπάθεια που καταβάλει για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς και ποιοτικού διαδικτύου συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
σε εθνικό επίπεδο. Για τον συντονισμό των ετήσιων δράσεων του Κέντρου αλλά και τη διερεύνηση 
των αναγκών σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο συνεδρίαση του Συμβουλευτικού 
Οργάνου (Advisory Board) στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της βιομηχανίας 
του Ίντερνετ, της επιβολής της τάξης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τεχνολογίας και οργανώσεων 
προστασίας των παιδιών.

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου στις 29/11/2021 με θέμα την επιμόρφωση νέων και ενηλίκων για θέματα κυβερνοασφάλειας.

https://saferinternet4kids.gr/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/advisoryscams/
https://saferinternet4kids.gr/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/advisoryscams/
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε παιδιά Α΄ και Β΄ Δημοτικού από τα 
κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου Ελλάδας και Κύπρου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 200 σχολικές τάξεις Α΄ και Β΄ Δημοτικού από την Ελλάδα και 
την Κύπρο, οι οποίες ενημερώθηκαν από τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου των δυο χωρών. Μέσα από 
τους ήρωες των εκπαιδευτικών παραμυθιών “Η Αθηνά μαθαίνει για τα προσωπικα δεδομένα” και “Ο 
Ντίκι στο μαγικό κόσμο του Διαδικτύου” τα παιδιά έμαθαν για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και 
μέσα από δραστηριότητες ενίσχυσαν τις γνώσεις τους για το ευαίσθητο αυτό θέμα. 
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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

427.000 μοναδικοί επισκέπτες στο SaferInternet4Kids.gr

38.000 ακόλουθοι στο Facebook

14.000 ακόλουθοι στο Twitter

27 μεγάλες εκδηλώσεις 

100+ ενημερώσεις σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

900+ δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο

40+ ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις

35+ είδη νέου εκπαιδευτικού υλικού 

Πανελλήνια έρευνα σε μαθητές

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός 

8.571  καταγγελίες στη Safeline.gr

9

33% οι καταγγελίες που αφορούν 

CSAM
43% οι κλήσεις στη Help-line.gr για  
εθισμό στο gaming
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗ 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

Μια νέα δωρεάν καινοτόμος τεχνολογία 
που ήρθε στο τέλος του 2021 στην Ελλάδα 
μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών 
για το Παράνομο Περιεχόμενο στο 
Διαδίκτυο, SafeLine.gr υποστηρίζει τα 
θύματα μη συναινετικού διαμοιρασμού 
εικόνας ή βίντεο στον κυβερνοχώρο.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο αυτό εργαλείο 
(StopNCII.org) προσφέρει στους χρήστες 
τη δυνατότητα να επέμβουν σε περίπτωση 
που υποψιάζονται ότι κάποια πολύ 

προσωπική φωτογραφία τους ή βίντεο έχει ανεβεί στο Facebook ή στο Instagram. Η καινοτομία έγκειται 
στο γεγονός ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να στείλει τις φωτογραφίες ή link από τις φωτογραφίες στον 
οποιονδήποτε προκειμένου να αφαιρεθούν από τον κυβερνοχώρο. Μπορεί να δημιουργήσει τη δική του 
«υπόθεση» (Case) και μέσω της τεχνολογίας hashing που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο να 
αποτρέψει την ανάρτηση συγκεκριμένων προσωπικών εικόνων/βίντεο.

Το StopNCII.org είναι ένα έργο που λειτουργεί η Revenge Porn Helpline του Ηνωμένου Βασιλείου από το 
2021. Η SafeLine.gr είναι πλέον η πρώτη Ελληνική οργάνωση που συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα το 
οποίο αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια έγκαιρης πρόληψης περιπτώσεων εκδικητικής πορνογραφίας 
ή άλλης μορφής μη συναινετικού διαμοιρασμού προσωπικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Μάθετε περισσότερα για το εργαλείο.

https://www.safeline.gr/
https://www.safeline.gr/
https://www.safeline.gr/
https://stopncii.org/how-it-works/
https://revengepornhelpline.org.uk/
https://www.safeline.gr/
https://saferinternet4kids.gr/nea/stopncii-org/
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Με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που προάγουν την 
προστασία της καθημερινότητας μας στο διαδίκτυο (Cyber Secure From Home) αλλά και την ενημέρωση 
των μαθητών σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργούν αν και εφόσον πέσουν θύματα απάτης στο διαδίκτυο 
(First Aid) το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε συνεργασία με την Αρχή Κυβερνοασφάλειας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί από το 2021 μια σειρά επιμορφωτικών εκδηλώσεων 
σε μαθητές Λυκείου σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων δόθηκε και 
στην επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού προς την επιστήμη της Κυβερνοασφάλειας. 

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Αρχή δημιουργήθηκε μια σχετική καμπάνια με μια σειρά βίντεο τα 
οποία με απλά λόγια και ευφάνταστο τρόπο εξηγούν βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας.  

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

https://saferinternet4kids.gr/video/smishing/
https://saferinternet4kids.gr/video/%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%be%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-passwords/


12

25 παιδιά ηλικίας από 10-18 ετών από ολόκληρη την Ελλάδα αποτελούν το Πάνελ Νέων του Ελληνικού 
κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα μέλη του Πάνελ Νέων συμμετέχουν, ανταλλάσσουν απόψεις και 
λαμβάνουν κατάρτιση από εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Πάνελ 
Νέων και των υπολοίπων κέντρων ευαισθητοποίησης που λειτουργούν υπό τον INSAFE. Τα μέλη του 
Πάνελ Νέων συναντώνται και συνεδριάζουν δυο φορές το χρόνο χαράσσοντας την πολιτική που θα 
ακολουθήσουν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους συνομηλίκους τους. Κατά το 2021 οι δράσεις 
των νέων ήταν ποικίλες και ουσιαστικές. 

Καμπάνια #mila:
«Ότι και να σου συμβαίνει στη ζωή σου ή στο διαδίκτυο υπάρχουν 
άνθρωποι που σε αγαπούν και μπορούν να σε στηρίξουν. Ζήτα τη 
βοήθεια τους. #Μίλα»

Καμπάνια παραπληροφόρηση 
«Πως να διακρίνεις την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο»

Εικόνα σώματος στο διαδίκτυο
«Η προσωπική  αξία του καθενός δεν καθορίζεται από τον αριθμό 
των Likes που λαμβάνει»

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=iFXu8Nh71uc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wflsgT2kxeo
https://www.youtube.com/watch?v=MEI2g7pf1tQ
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Με τη συμμετοχή του Πάνελ Νέων το IGF workshop για την έμφυλη βία στο διαδίκτυο.

BIK YOUTH PANEL 2021

https://saferinternet4kids.gr/nea/igf_mind-the-gender/
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Αποκαλυπτικά, όσον αφορά στις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών, είναι τα στοιχεία έρευνας που 
πραγματοποίησε τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2021 το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ 
υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 89431/ΓΔ4), σε ένα δείγμα 
5000 μαθητών ηλικίας από 12-18 ετών. 

Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει λάβει προσωπικές φωτογραφίες άλλων και έχει δεχτεί διαδικτυακή 
παρενόχληση ενώ ένα στα δύο συνομιλεί με αγνώστους και κάνει φίλους μέσω διαδικτύου. Ένα στα 
τέσσερα παιδιά έχει συναντήσει μισαλλόδοξο λόγο στο διαδίκτυο και ένα στα δέκα παιδιά έχει πέσει 
θύμα διαδικτυακής απάτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα παιδιά και οι νέοι φαίνεται 
ότι δε διστάζουν να μπλοκάρουν (block) κάποιον ή κάτι που τους έχει αναστατώσει στο διαδίκτυο δεν 
προχωράνε όμως τόσο εύκολα σε καταγγελία (report). 

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: 
https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-22/

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΕ 5000 
ΕΦΗΒΟΥΣ 12-18 ΕΤΩΝ.

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-22/
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ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2021 – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών 
Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο 
υπεύθυνης χρήσης των online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ παιδιών και 
νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Τρίτη του 
Φεβρουαρίου σε περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο. 

Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ το οποίο 
κάθε χρόνο από το 2016 και μετά διοργανώνει με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, εκτός από μια 
κεντρική εκδήλωση, και ένα Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Στιγμιότυπο από την κεντρική διαδικτυακή εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 σε 

συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

https://www.betterinternetforkids.eu/
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/nea/saferinternetday2021event/
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 25.000 μαθητές. Την παράσταση έκλεψαν οι πρεσβευτές 
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσα Μποφίλιου και ο γνωστός 
Ηθοποιός Μάριος Αθανασίου οι οποίο με άμεσο και βιωματικό τρόπο εξήγησαν στους μαθητές πως 
μπορούν να βάζουν το διαδίκτυο στη ζωή τους και όχι τη ζωή τους στο διαδίκτυο και αναφέρθηκαν στο 
πως η γνώση μπορεί να μας προστατέψει από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Χάρτης Πρεσβευτών Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2021

Με αφορμή το σύνθημα της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» 
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ διοργανώνει κάθε σχολικό έτος έναν πανελλήνιο 
μαθητικό διαγωνισμό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο οι μαθητές 
να αποτυπώσουν τις ιδέες τους για το πώς αντιλαμβάνονται τη θετική και ποιοτική  χρήση του διαδικτύου, 
πως το διαδίκτυο διευκολύνει τη ζωή μας και τι πρέπει να προσέχουμε προκειμένου η ενασχόλησή μας 
με τον ψηφιακό κόσμο να έχει θετικό πρόσημο.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω των υγειονομικών 
μέτρων κατατέθηκαν περίπου 200 έργα μαθητών. Μπορείτε να δείτε τα έργα εδώ και τους νικητές εδώ.

https://saferinternet4kids.gr/category/sid/sid-2021/symmetoxes-sid-2021/
https://saferinternet4kids.gr/?post_type=post&p=18392
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 ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+ τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης

Τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου του ΙΤΕ περιλαμβάνονται πλέον στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) στην ειδικά διαμορφωμένη 
πλατφόρμα «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του ΙΕΠ.

Μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Για το Δημοτικό: https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258

Για το Γυμνάσιο: https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1

Τα εγχειρίδια στοχεύουν να εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων  για μια δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1
https://saferinternet4kids.gr/egxeiridia/
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Μπορούν να  χρησιμοποιηθούν είτε στην ολότητά τους είτε αποσπασματικά και δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να εμβαθύνει στην κάθε θεματική ενότητα όσο αυτός θεωρεί ότι χρειάζεται με βάση την 
ωριμότητα και τις ανάγκες των παιδιών της κάθε τάξης. Το περιεχόμενο επιλέχθηκε βάση της ελληνικής 
και ευρωπαϊκής πραγματικότητας ενώ στηρίχθηκε και στα συμπεράσματα των δύο μεγάλων ερευνών 
(https://bit.ly/33TC4Hh) που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ κατά 
τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και οι οποίες στόχευαν στη διερεύνηση των διαδικτυακών 
συνηθειών των παιδιών και στον εντοπισμό των συχνότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν λόγω 
έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Στόχος είναι η γνώση κάθε θέματος να εκμαιεύεται από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων που προτείνονται ενώ παράλληλα δίνονται σαφής οδηγίες για το πως ο εκπαιδευτικός 
μπορεί βήμα-βήμα να αναπτύξει το κάθε θέμα.

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για μαθητές Δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς

Μέσα από μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που ανέπτυξε και επιμελήθηκε το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ παιδιά, νέοι, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
αναλυτικά για αναδυόμενους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας περιλαμβάνουν ενημερωτικά βίντεο όπου με απλό και κατανοητό τρόπο 
παρουσιάζονται οι προεκτάσεις του κάθε θέματος και εν συνεχεία ακολουθεί ένα σύντομο τεστ μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου «ξεκλειδώνει» η επόμενη ενότητα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα για παιδιά εδώ και για ενήλικες εδώ.

https://bit.ly/33TC4Hh
https://saferinternet4kids.gr/diadiktyaka-seminaria/mooc-for-children/
https://saferinternet4kids.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/mooc/
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Εργαλειοθήκη Star για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

H εργαλειοθήκη STAR παρέχει πρακτικές συμβουλές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν τους κινδύνους διαδικτυακής ασφάλειας με παιδιά ειδικών 
μαθησιακών αναγκών.

Σειρά εκπαιδευτικών παραμυθιών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Μέσα από τις περιπέτειες της Αθηνάς και του @Παπάκη, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τι πρέπει να 
προσέχουν προκειμένου να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα παραμύθια συνοδεύονται και 
από τετράδια δραστηριοτήτων για μεγαλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τα παιδιά. 

https://saferintern-
et4kids.gr/sid/sid-

2022/star-papakis/

https://saferinter-
net4kids.gr/yliko/

star-toolkit/

https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2022/star-papakis/
https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2022/star-papakis/
https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2022/star-papakis/
https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2022/star-papakis/
https://saferinternet4kids.gr/yliko/star-toolkit/
https://saferinternet4kids.gr/yliko/star-toolkit/
https://saferinternet4kids.gr/yliko/star-toolkit/
https://saferinternet4kids.gr/yliko/star-toolkit/
https://saferinternet4kids.gr/athena-tablet-fairy-tale/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/digiduck-castle/
https://saferinternet4kids.gr/personaldataebook/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/digiduck-famous-friend/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/o-papakis-detective/
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Σύνδεσμοι που αναφέρονται:

Συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου: https://saferinternet4kids.gr/αρχική/advisoryscams/
Revenge Porn Helpline: https://revengepornhelpline.org.uk/
Εργαλείο Stopncii: https://saferinternet4kids.gr/nea/stopncii-org/
Βίντεο Smishing: https://saferinternet4kids.gr/video/smishing/
Βίντεο Passwords: https://saferinternet4kids.gr/video/εσείς-ξέρετε-από-passwords/
Internet Governance Forum: https://bit.ly/3CKlXep
Έρευνα για τις διαδικτυακές συνήθειες των μαθητών: https://bit.ly/3i8HYu8
Εορτασμός Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021: https://bit.ly/3KML1UK
Συμμετοχές Διαγωνισμού SID: https://bit.ly/3ianReN
Νικητες Διαγωνισμού SID: https://bit.ly/34NIuus
Εγχειρίδια για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: https://bit.ly/36jsPDg
MOOC μαθητών: https://bit.ly/3q1cRoz
MOOC ενηλίκων: https://saferinternet4kids.gr/σχέδια-μαθημάτων/mooc
Παραμύθια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο: https://bit.ly/3tR2Rzq

https://saferinternet4kids.gr/αρχική/advisoryscams/
https://revengepornhelpline.org.uk/
https://saferinternet4kids.gr/nea/stopncii-org/
https://saferinternet4kids.gr/video/smishing/
https://saferinternet4kids.gr/video/εσείς-ξέρετε-από-passwords/ 
https://bit.ly/3CKlXep
https://bit.ly/3i8HYu8
https://bit.ly/3KML1UK
https://bit.ly/3ianReN
https://bit.ly/34NIuus
https://bit.ly/36jsPDg
https://bit.ly/3q1cRoz
https://saferinternet4kids.gr/σχέδια-μαθημάτων/mooc
https://bit.ly/3tR2Rzq
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Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


