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Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση  δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έγγραφο θέσης για την ψηφιακή ηθική 

Ηθικές αξίες της Ευρώπης 

Οι ηθικές αξίες της Ευρώπης – κυρίως η ειρήνη, η δημοκρατία, η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, ο 
σεβασμός, η ανοχή, το πολιτικό θάρρος και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια – είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση των τρεχουσών κρίσεων και για το μέλλον της Ευρώπης. 

Εμείς, η κοινοπραξία αυτού του προγράμματος ERASMUS + που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, θα 
θέλαμε να προτείνουμε σε όλους τους πολιτικούς που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να 
υποστηρίξουν την ενίσχυση και την προώθηση των προαναφερόμενων ηθικών αξιών μέσω της 
δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου. Επειδή όλες αυτές οι αξίες και η εξ αυτών προκύπτουσα στάση 
ενάντια στο μίσος και στις απειλές πρέπει να αποτελούν στόχους της εκπαίδευσης, όπως η προώθηση της 
ικανότητας αναστοχασμού, που συμβάλλει στη ζητούμενη και λεπτομερώς εξεταζόμενη στάση μιας αρχής 
ηθικής της έρευνας (principle of enquiry). 

Στην ευρωπαϊκή ανταλλαγή, οι τρέχουσες βασικές προκλήσεις στο διαδίκτυο ονομάστηκαν ως εξής: 

- Fake News/ ψευδείς ειδήσεις 
-  Εθνικισμός, Αντισημιτισμός, Ξενοφοβία 
- Μίσος ενάντια σε περιθωριοποιημένες ομάδες και μειονότητες 
- Ενδυνάμωση λαϊκιστικών κομμάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
- Θεωρίες συνωμοσίας που παρουσιάζουν άνοδο ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού και 

διαδίδονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι δεξιοί εξτρεμιστές συμμετέχουν 
όλο και περισσότερο και εκμεταλλεύονται προς όφελός τους την κατάσταση που έχει προκύψει 

- Ηλεκτρονικό έγκλημα  
- Παρενόχληση στο διαδίκτυο  
- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
- Εξειδεικευμένη εκπαίδευση σε θέματα μέσων επικοινωνίας 
 
Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτες να «χρησιμοποιούν τη δική τους κατανόηση» (Ι. Καντ) και ιδίως οι 
νέοι ενθαρρύνονται και να είναι ικανοί να σκέφτονται κριτικά – ένας από τους σημαντικότερους στόχους 
για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης και για την εφαρμογή των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο ψηφιακός διαφωτισμός και ο κριτικός λόγος, για το τι πραγματικά σημαίνει ψηφιοποίηση και 
δικτύωση, είναι σήμερα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά πιο αναγκαίοι από ποτέ.  

Επομένως, θα θέλαμε να προτείνουμε στους ευρωπαίους πολιτικούς να εφαρμόσουν τα ακόλουθα: 

1. Οι προαναφερόμενες ηθικές αξίες της Ευρώπης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες 
για όλα τα προγράμματα της ΕΕ κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης (2021-2027).  
 

2. Το δικαίωμα περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. 
Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική πτυχή που πρέπει να ρυθμιστεί: Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα 
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μου; Προτείνουμε λοιπόν τη θέσπιση ενός κανονισμού, έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα να 
ανήκουν στο αρμόδιο πρόσωπο υπό την έννοια του αστικού δικαίου.  
 

3. Η δημιουργία πλαισίου για την προώθηση των ηθικών δεξιοτήτων και αξιών στον ψηφιακό κόσμο 
πρέπει να βελτιωθούν και να επεκταθούν.  
 

4. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 
και έτσι να γίνουν ικανοί για ηθικές ενέργειες, όχι μόνο στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό 
κόσμο. Η διαδικτυακή συμπεριφορά έχει επίσης αντίκτυπο στη ζωή στο σύνολό της. 
 

5. Ως εκπαιδευτικός στόχος η ηθική πρέπει να εισαχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους 
μαθητές και τις μαθήτριες. Ο στόχος του μαθήματος ηθικής είναι να επιτρέψει στα παιδιά και στους 
νέους να αναστοχάζονται ανεξάρτητα και να σκέφτονται κριτικά, να τους παρέχουν βοήθεια 
προσανατολισμού και να τους καθοδηγούν σε μια καλά τεκμηριωμένη συζήτηση για τα βασικά 
ζητήματα της ζωής.  
 

6. Για την εφαρμογή του μαθήματος ηθικής, απαιτούμε μια πανεπιστημιακή, φιλοσοφική εκπαίδευση 
για καθηγητές/τριες ηθικής. Η φιλοσοφία μπορεί να θεωρηθεί βασική επιστήμη για το μάθημα 
ηθικής. Η φιλοσοφία είναι ο μόνος ακαδημαϊκός κλάδος που ασχολείται με την ηθική και τη 
δεοντολογία ανεξάρτητα από θρησκευτικές προϋποθέσεις. Περαιτέρω κλάδοι όπως η ψυχολογία, η 
κοινωνιολογία, οι θεολογικές επιστήμες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αλλά και η ιστορία, το 
δίκαιο, η βιολογία, τα οικονομικά ή οι πολιτικές επιστήμες αναφέρονται επίσης ως επιστήμες 
αναφοράς.  
 

7. Ενίσχυση των βασικών αρχών της κατάρτισης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στον 
τομέα της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας.  
 

8. Με τις ενέργειές σας να αποτελέσετε το παράδειγμα που οδηγεί σε ηθική συμπεριφορά και να 
ενεργήσετε ως πρότυπο. Απαιτούμε πολιτικές που ακολουθούν ενάρετες ηθικές αρχές.  
 

9. Οι αξίες αποτελούν τη βάση για τη συνύπαρξή μας στην κοινωνία. Ειδικότερα στο διαδίκτυο 
χρειαζόμαστε ένα σταθερό σύνολο αξιών για προσανατολισμό, καθώς δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί 
ένας γενικά αποδεκτός κώδικας συμπεριφοράς. Η ευθύνη έγκειται στην πολιτική για την προώθηση 
της ψηφιακής ηθικής και την υποστήριξη προγραμμάτων επί τόπου με σκοπό την εκπαίδευση 
ψηφιακά υπεύθυνων πολιτών που ενεργούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες.  
 

10.  Ενίσχυση του πολιτικού θάρρους σε απευθείας σύνδεση (online) και εκτός απευθείας σύνδεσης 
(offline), επειδή είναι συγκεκριμένη ηθική ενέργεια. 
 

EDUCOMMART – Σημείο Συνάντησης, Εκπαίδευσης & Δημιουργίας   
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Συντονιστής του προγράμματος:  

Recht in Europa e.V.  
Γερμανία  

 

 

 

www.recht-in-europa.eu 

 

 
 

Εταίροι: 

Educommart Σημείο Συνάντησης, 
Εκπαίδευσης & Δημιουργίας  
Ελλάδα 

 

 

www.educommart.org  

Lernwerkstatt Europa e.V.   Uchebna 
Rabotilnitsa Evropa Sdruzhenie   
Βουλγαρία 

  

 

               Lernwerkstatt Europa e.V. 

www.lernwerkstatt-bg.eu  

Österreichische Gesellschaft für 
Kinderphilosophie  
Αυστρία  

www.kinderphilosophie.at  

Stiftung Medien- und Online Sucht 
Γερμανία  

www.stiftung-
medienundonlinesucht.de 

Academus, izobrazevanje in razvoj d.o.o  
Σλοβενία 

 www.academus.si  

 

 

 

 

 

 Επιτρέπεται περαιτέρω χρήση ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER): Αυτό το έργο και το 
περιεχόμενό του - εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά - έχουν αδειοδοτηθεί με άδεια Creative Commons Αναφορά – 
Παρόμοια Διανομή 4.0 σύμφωνα με τον κανονισμό TULLU ως εξής:  «Digiethik» της ΜΚΟ Recht in Europa e.V., 
Άδεια: CC BY-SA 4.0. Η σύμβαση χορήγησης άδειας χρήσης είναι διαθέσιμη για προβολή εδώ: https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Το έργο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://digiethik.eu 

 

 
 


