Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας SaferInternet4Kids. gr το νέο
υλικό που δημιουργήσαμε και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο προκειμένου να
ενδυναμώσουμε τη γνώση των παιδιών μας για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για:
Ένα animated video για μικρά παιδιά το οποίο πραγματεύεται τον ψηφιακό εκφοβισμό με
λόγια απλά. Μπορείτε να το δείτε εδώ: https://youtu.be/SbMVvUcMFZ0
Ένα πακέτο “Back to school” που περιέχει φυλλάδια και αφίσες για μικρά παιδιά,
παιδιά Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης δημοτικού και για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.
Μπορείτε να το δείτε εδώ: http://saferinternet4kids.gr/back-to-school/
Online Quizzes τα οποία βοηθούν τα παιδιά μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για
την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τα δείτε εδώ: http://saferinternet4kids.gr/quizsaferinternet4kids/
Τρείς νέοι οδηγοί ασφάλειας - για τα Μέσα Ενημέρωσης, για τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα
κινητά τηλέφωνα - τα οποία περιέχουν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες που απευθύνονται σε
γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Μπορείτε να τα δείτε εδώ:
Ένα φυλλάδιο όπου παρουσιάζονται εφαρμογές (applications) που διαθέτουν έξυπνες
ρυθμίσεις για την υπενθύμιση των ορίων που έχουμε θέσει στον εαυτό μας, ώστε να
επιτύχουμε μια καλύτερη αυτοδιαχείριση του χρόνου μας. Μπορείτε να το δείτε εδώ:
http://saferinternet4kids.gr/wpcontent/uploads/2017/09/Apps_for_selfregulation_saferinternet4kids_gr.pdf
Επίσης με χαρά ανακοινώνουμε την δημιουργία ενός νέου παιχνιδιού γνώσεων που δημιούργησε το
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids και το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα του
Quizdom, ενός από τα πιο γνωστά παιχνίδια γνώσεων στο χώρο των applications.
Το παιχνίδι του SaferInternet4Kids περιέχει πάνω από 600 ερωτήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες οι
οποίες αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, στους υπολογιστές καθώς και σε γενικές γνώσεις
τεχνολογίας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ψυχαγωγήσει και ταυτόχρονα να εμπλουτίσει τις γνώσεις
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο καθώς και να μάθει στα παιδιά πως να προστατεύουν τον εαυτό τους
στον ψηφιακό κόσμο. Για να παίξετε, κατεβάστε την εφαρμογή του Quizdom, για Android από εδώ
https://goo.gl/Uwdd3o και για iOS από εδώ https://goo.gl/GiAjdP και εγγραφείτε στην ομάδα (group)
«saferinternet4kids».
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εύχεται σε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα καλή σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα
συνεχίσετε με την ίδια θέρμη να είσαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στο έργο μας.
Με εκτίμηση
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