
Το Πάνελ Νέων 
σχολιάζει τη νέα 

στρατηγική ΒΙΚ+



Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τα οφέλη της ψηφιακής 
τεχνολογίας, αλλά και την κρίσιμη ανάγκη για ισότιμη 
πρόσβαση στην τεχνολογία (συσκευές και δίκτυο) και στις 
ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου 
του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, για όλα τα παιδιά. 
Τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκλείονται 
από μέσα που μπορούν να τα βοηθήσουν να μάθουν και 
να αναπτυχθούν. Οι ανισότητες μπορεί να οδηγήσουν σε 
υψηλότερους κινδύνους χαμηλότερων εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων, κακής ψυχικής υγείας και έλλειψης 
μακροπρόθεσμων προοπτικών.

Η πρωτοβουλία BIK+ του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 
προτείνει δράσεις γύρω από τρεις πυλώνες:

1. Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες για την προστασία των παιδιών 
από διαδικτυακό περιεχόμενο, συμπεριφορές, επαφές που 
είναι επιβλαβείς και παράνομες και από καταναλωτικούς 
κινδύνους. Εμπειρίες για τη βελτίωση της ευημερίας τους 
στο διαδίκτυο μέσω ενός ασφαλούς, ηλικιακά κατάλληλου 
ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργείται κατά 
τρόπο που σέβεται το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

2. Ψηφιακή ενδυνάμωση έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτούν τις 
αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να κάνουν ορθές 
επιλογές και να εκφράζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον με 
ασφάλεια και υπευθυνότητα.

3. Eνεργή συμμετοχή με σεβασμό στα παιδιά, δίνοντάς 
τους λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες 
δραστηριότητες καθοδηγούμενες από παιδιά για την 
προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών 
ψηφιακών εμπειριών.

Το Μάιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για παιδιά (BIK+), για τη 
βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί προστατεύεται, ενδυναμώνεται και αντιμετωπίζεται με σεβασμό στο 
διαδίκτυο.



Tα παιδιά του πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σχολιάζουν τους πυλώνες της νέας 
στρατηγικής και επισημαίνουν την αναγκαιότητα να ακουστεί και η φωνή των νέων στις όποιες αποφάσεις ληφθούν.

Τα παιδιά εκτίθενται στον 
τεράστιο κόσμο του διαδικτύου 

από πολύ μικρή ηλικία. Η έλλειψη 
επαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
σχετικά με αυτό το εξαιρετικά σύνθετο 

“εργαλείο” είναι η αιτία που οι νέοι έρχονται 
αντιμέτωποι με τους κινδύνους του. Μέσω 
της νέας στρατηγικής, λοιπόν, τα παιδιά θα 
αποκτήσουν επιτέλους το “εγχειρίδιο οδη-
γιών” που τους αξίζει και θα αναπτύξουν 

μια ασφαλή σχέση με το διαδίκτυο.

Xριστίνα 19 ετών

Χρειαζόμαστε ένα ασφαλές διαδί-
κτυο που δε θα μας κάνει να αισθανόμα-

στε φόβο, αναστάτωση, θυμό ή ντροπή. Η 
νέα στρατηγική βρίσκεται στο σωστό δρόμο και 

είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετέχουν στη χάρα-
ξη αυτής και παιδιά. Χρειαζόμαστε βοήθεια στο να 

καλλιεργήσουμε δεξιότητες και κριτική σκέψη για να 
χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια, να γνω-
ρίζουμε που να απευθυνθούμε όταν αντιμετωπίσου-

με το οποιοδήποτε πρόβλημα και κυρίως χρειαζό-
μαστε ένα νομικό/θεσμικό πλαίσιο λειτουργείας 

του ψηφιακού κόσμου που να σέβεται την 
ευαλωτότητα της ηλικίας μας.

Μαριάννα 14 ετών

Η οικογένεια και το σχολείο 
οφείλει να μυεί και να εξοικειώνει 

τους νέους με τον κόσμο του διαδι-
κτύου στον οποίο αναπόφευκτα κάποια 

στιγμή θα ενταχθούν. Αυτό γίνεται μέσω της 
ορθής αξιοποίησης των μέσων πλοήγησης με 
σκοπό την επικοινωνία, την πληροφόρηση και 

γενικά την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας με την ταυτόχρονη φυσικά ανάδειξη των 

πιθανών κινδύνων και την διδασκαλία του 
κώδικα δεοντολογίας.

Μαρίνα 18 ετών

Η νέα στρατηγική είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση 

καθώς θα βοηθήσει εμάς τα παιδιά 
να κατανοήσουμε το διαδίκτυο και να 

μάθουμε πως να το χρησιμοποιούμε με 
ασφάλεια. Εμείς είμαστε η γενιά που με-
γάλωσε με το διαδίκτυο άρα εμείς πρέπει 

να έχουμε και λόγο στις αλλαγές που 
προτείνονται για την ασφάλεια μας.

Φωτεινή 15 ετών



Η ενημέρωση των παιδιών 
-μέσω διαφόρων φορέων- για τους 

κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο κα-
θώς και για τον τρόπο λειτουργίας του είναι 

πάρα πολύ σημαντική. Τέτοιοι μπορεί να είναι 
το σχολείο, η οικογένεια και διάφοροι εμπλε-

κόμενοι φορείς όπως το Ελληνικό Κέντρο Ασφα-
λούς Διαδικτύου. Οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι 
δίπλα στο παιδί, ώστε και αυτό με τη σειρά του να 
μη διστάσει να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε από 

αυτούς για τυχόν προβλήματα και κινδύνους 
που συναντά στο διαδίκτυο.

Φίλιππος 15 ετών

Οι ψηφιακές δεξιότητες και 
οι δεξιότητες παιδείας στα μέσα για 

τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικές. 
Αν τις κατέχουν, μπορούν να κατανοούν και 

να περιηγούνται στις πληροφορίες που έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, να εντοπίζουν σωστά 

τους διαδικτυακούς κινδύνους και να συμμετέχουν 
ενεργά και υπεύθυνα στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Πόσες όμως από αυτές διδάσκονται στο σχολείο; Η 
πολιτεία και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν χρέος 

να μας εξοπλίσουν με τα «όπλα» που χρειαζό-
μαστε για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε 

μόνο θετικές εμπειρίες στο διαδίκτυο.  

Μαρία 14 ετών

Ο χρόνος που δαπανούμε 
εμείς, τα παιδιά, στο διαδίκτυο 

είναι πολλαπλάσιος του χρόνου που 
δαπανούσαμε πριν από 10 χρόνια. Το 

περιεχόμενο που συναντάμε δεν είναι πάντα 
θετικό ενώ πολλές από τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιούμε μας αφήνουν εκτεθειμένους 
σε ποικίλους κινδύνους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς έχουν χρέος να συνεργαστούν, να ακού-
σουν και τη δική μας φωνή και να δημιουργή-

σουν για εμάς το διαδίκτυο που μας αξίζει! 

Λίνα 19 ετών



«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»


