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(ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ) 

 

Σκέφτομαι Κριτικά, Κλικάρω Υπεύθυνα 
 
 
Είμαι MIL CLICKER! Ως υπεύθυνος χρήστης, υπόσχομαι να εξετάζω (REVIEW) προτού ανοίξω, 
αναρτήσω και μοιραστώ συνδέσμους:  
 
 

ights (Δικαιώματα): Αναγνωρίζω ότι είμαι ένας πολίτης του κόσμου**, με δικαιώματα  και έλεγχο εντός και 
εκτός του διαδικτύου. Έχω συναίσθηση ότι οι διαδικτυακές αναρτήσεις μου μπορούν να έχουν ορατές όσο 

και άγνωστες συνέπειες για εμένα ή για τα δικαιώματα άλλων. Προτού αναρτήσω και μοιραστώ περιεχόμενο, 
είναι σημαντικό να σκέφτομαι κριτικά. Ακόμα κι αν κάνω κάποιο λάθος, θα αντιδράσω με υπευθυνότητα για να 
το διορθώσω. 
 

ducation / Economy (Εκπαίδευση / Οικονομία): Αναγνωρίζω ότι είμαι μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας και 
οικονομίας. Κατανοώ ότι η παιδεία μου είναι ολοκληρωμένη μόνο εφόσον περιλαμβάνει και την Παιδεία στα 

Μέσα και την Πληροφορία. Γι’ αυτό και η προσωπική μου ανάπτυξη με δεξιότητες στα Μέσα και τη διαχείριση 
της πληροφορίας και της τεχνολογίας μπορεί να συνεισφέρει στην ειρήνη και τη βιωσιμότητα της χώρας μου, 
της ευρύτερης περιοχής μου και του κόσμου. 
 

oice (Βήμα): Δεσμεύομαι να μοιράζομαι με όλους το βήμα μου και τις γνώσεις μου στην Παιδεία στα Μέσα 
και την Πληροφορία. Επιδιώκω και υπερασπίζομαι τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση και 

διεξάγω διαδικτυακές και μη συζητήσεις με θετικό προσανατολισμό. 
 

ntercultural dialogue (Διαπολιτισμικός διάλογος): Αναγνωρίζω ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν 
διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις, όπως και πεποιθήσεις που δεν ταυτίζονται με τις δικές 

μου. Σέβομαι τις διαφορές μας. Θα προσπαθώ να δω τα πράγματα από την οπτική των άλλων, παρόλο που δεν 
θα συμφωνώ πάντα μαζί τους. Θεωρώ την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία ένα εργαλείο για τη διεύρυνση 
του δικαιώματος, του δικού μου και των άλλων, για να λαμβάνουμε εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να 
αναπτύσσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αλληλοκατανόηση. Ως άτομο με ανεπτυγμένες δεξιότητες 
στην Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, θα συμμετέχω μόνο σε συζητήσεις που δεν προάγουν τη 
μισαλλοδοξία. 
 

thics (Δεοντολογία): Δεν πρόκειται να μοιραστώ κάποια πληροφορία που ξέρω ότι δεν είναι αληθινή/ακριβής. 
Σέβομαι την ιδιωτικότητα των άλλων, τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των 

πνευματικών δικαιωμάτων) και θα εφαρμόζω τα κατάλληλα δεοντολογικά κριτήρια όταν μοιράζομαι και αναρτώ 
περιεχόμενο. Όποτε μοιράζομαι περιεχόμενο από τρίτους, θα κάνω αναφορά στην προέλευση, ώστε να δίνω 
στους αναγνώστες μου πρόσβαση στις πηγές μου για να σχηματίζουν τη δική τους άποψη. 
 

ise clicking for women and men (Υπεύθυνα κλικ για γυναίκες και άντρες): Αναγνωρίζω ότι η πληροφορία, 
τα Μέσα, το τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο αφορούν εξίσου γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών. 

Κατανοώ ότι η Παιδεία στα Μέσα και στην Πληροφορία είναι ἐνα εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων. Αναλαμβάνω να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου στα Μέσα, από τη στιγμή που τις αποκτώ, για να 
υποστηρίζω την ισότητα γυναικών και αντρών όλων των ηλικιών – στο μέτρο των δυνατοτήτων μου κι όταν μου 
δίνεται η ευκαιρία. Θα χρησιμοποιώ τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου στα Μέσα και στην Πληροφορία κάθε 
φορά που αξιολογώ πληροφορίες, διαδικτυακά και μη, προτού τις μοιραστώ με τους φίλους και την οικογένειά 
μου. 
 
 
* Παιδεία στα Μέσα και στην Πληροφορία (Media and Information Literacy): Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Εκπαίδευση, 
Διαπολιτισμικότητα, Πολιτειότητα, Γνώση και Βιωσιμότητα. 

** «Πολίτες» εδώ σημαίνει τα άτομα που σκέφτονται και δρουν με βάση τις αρετές της πολιτειότητας.  
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