
 

 

 

Νοέμβριος 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πανευρωπαϊκή αναγνώριση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

Βραβεία στο παραμύθι «Γιαγιά πρόσεχε στο διαδίκτυο», στο ενημερωτικό βίντεο για την 

παραπληροφόρηση και στο «κυνήγι του θησαυρού». 

Τρεις μεγάλοι οργανισμοί της Ευρώπης - ο ENISA, το  European Health and Digital Executive Agency (HADEA) 

και ο INSAFE- ξεχώρισαν και βράβευσαν εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησαν τα μέλη του Ελληνικού  

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, το παραμύθι για μικρά παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού σχολείου 

«Γιαγιά πρόσεχε στο διαδίκτυο» μαζί με το τετράδιο δραστηριοτήτων αναδείχθηκε και βραβεύτηκε ως το  

καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό. H ψηφοφορία έγινε μεταξύ των μελών όλων των Ευρωπαϊκών Κέντρων 

ασφαλούς διαδικτύου κατά το πρόσφατο training meeting του INSAFE στις Βρυξέλλες. Η Αθηνά, ο Ερμής και η 

Άρτεμη μαθαίνουν στη γιαγιά της Αθηνάς πώς να πλοηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Της μιλούν για την 

υπερβολική ενασχόληση, τους κινδύνους που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, στα διαδικτυακά παιχνίδια 

καθώς και πως να αποφεύγει τις διαδικτυακές απάτες… 

Το εκπαιδευτικό παραμύθι θα μεταφραστεί και θα κυκλοφορήσει πανευρωπαϊκά μέσω των Κέντρων 

Ασφαλούς Διαδικτύου. 

 

 

https://cybersecuritymonth.eu/
https://hadea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-projects-highlight-best-practices-avoid-phishing-and-ransomware-2022-10-21_en
https://www.betterinternetforkids.eu/en-US/policy/insafe-inhope
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet/
https://saferinternet4kids.gr/vivlia/tale_grandmother_internet_workbook/


 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ψηφιακής Πολιτική European Health and Digital Executive 

Agency (HADEA) ξεχώρισε το Βίντεο που δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου μαζί με τη 

Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενημέρωση των πολιτών για τις 

απάτες Smishing και Phishing, ως μια από τις καλύτερες πρακτικές στα πλαίσια των 10 χρόνων από τον 

Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) 2022. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο του 

HADEA εδώ . 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/LRnUDB6PTiI

 

 

 

Τέλος, την πρώτη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του ENISA “EU Awards” στην κατηγορία 

εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού έλαβε το «παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού» του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς  Διαδικτύου του ΙΤΕ. 

Το «κυνήγι του θησαυρού» είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που στόχο έχει την αφύπνιση παιδιών για 

θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Δημιουργήθηκε με αφορμή την Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο μάθησης στις εκδηλώσεις που 

υλοποιήθηκαν ανά την Ελλάδα για τον εορτασμό της Ημέρας. 

Μπορείτε να δείτε την ελληνική έκδοση εδώ και την αγγλική έκδοση εδώ. 

https://hadea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-projects-highlight-best-practices-avoid-phishing-and-ransomware-2022-10-21_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-projects-highlight-best-practices-avoid-phishing-and-ransomware-2022-10-21_en
https://youtu.be/LRnUDB6PTiI
https://hadea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-projects-highlight-best-practices-avoid-phishing-and-ransomware-2022-10-21_en
https://youtu.be/LRnUDB6PTiI
https://youtu.be/LRnUDB6PTiI
https://saferinternet4kids.gr/fylladia/game/
https://cybersecuritymonth.eu/countries/greece/treasure
https://www.youtube.com/watch?v=LRnUDB6PTiI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα 

των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα 

ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και 

μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

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. 

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 

εξειδικευμένα 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 

(http://www.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. 

 

Μάθετε νέα και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σελίδα μας στο Facebook 

(https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828), στο Instagram 

(https://instagram.com/saferinternet4kids_gr?utm_medium=copy_link) και ακολουθήστε μας στο Twitter 

(https://twitter.com/SaferInt4Kids). 

 

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.  

file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/SaferInternet4Kids.gr
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