Αζήλα, 2 Φεβξνπαξίνπ 2016

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
Γράζε Δλεκέρωζες θαη Δπαγρύπλεζες Saferinternet.gr
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΗΜΔΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 2016, Σρίηε, 9 Φεβροσαρίοσ
«Αλάιαβε δράζε γηα έλα θαιύηερο Γηαδίθησο!»
ε

Γηα 13 ζπλερή ρξνληά ζα ενξηαζηεί ε Ηκέρα Αζθαιούς Γηαδηθηύοσ (Safer Internet Day) ηελ Σρίηε, 9
Φεβροσαρίοσ 2016, ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η ζεκαηηθή ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ καο
πξνζθαιεί όινπο λα ελεξγήζνπκε, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ, γηα έλα θαιύηεξν Δηαδίθηπν, κε ζύλζεκα: «Αλάιαβε
δράζε γηα έλα θαιύηερο Γηαδίθησο! (Play your part for a better internet)».
Η Ηκέρα Αζθαιούς Γηαδηθηύοσ δηοργαλώλεηαη θάζε τρόλο από ηο Παλεσρωπαϊθό Γίθησο Δζληθώλ Κέληρωλ
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Δλεκέρωζες θαη Δπαγρύπλεζες, INSAFE , κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο θαη πην ππεύζπλεο ρξήζεο
ηωλ online ηερλνινγηώλ θαη ηωλ θηλεηώλ ηειεθώλωλ, ηδίωο κεηαμύ ηωλ παηδηώλ θαη ηωλ λέωλ ζε όιν ηνλ θόζκν.
ε
ες
οσ
Δορηάδεηαη πάληα ηε 2 εκέρα ηες 2 εβδοκάδας ηοσ 2 κήλα ηοσ τρόλοσ!
ηελ Διιάδα, ο εορηαζκός δηοργαλώλεηαη αποθιεηζηηθά από ηε Γράζε Δλεκέρωζες Saferinternet.gr ηοσ
Διιεληθού Κέληροσ Αζθαιούς Γηαδηθηύοσ, επίζεκο εθπρόζωπο ηοσ Γηθηύοσ INSAFE ζηε τώρα κας.
Γηα ην θεηηλό ενξηαζκό, ην Saferinternet.gr ζα επηθεληξωζεί ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καζεηώλ από όιεο ηηο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη έλα θαιύηεξν Δηαδίθηπν! Έηζη, ζηης 9 Φεβροσαρίοσ δηνξγαλώλεη κε ηε
ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηε Google εηδηθή εθδήιωζε ζην Γξαθείν ηνπ
ΕΚ, όπνπ ζα αλαδείμεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πάλει Νέωλ ηνπ ηελ ηδηαίηεξα πξωηνπόξν δξάζε «Youth4Greece»
(www.youth4greece.gr). Μέζω απηήο ηεο δξάζεο, παηδηά θαη έθεβνη δεκηνύξγεζαλ πξωηόηππα βίληεν ζε ζρέζε κε ηα
αμηνζέαηα ηνπ ηόπνπ ηνπο, ηηο ηνπηθέο εθδειώζεηο θαη ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο, πξνζθαιώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν
ζπλνκίιεθνύο ηνπο αιιά θαη όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο πιαηθόξκαο λα γλωξίζνπλ ηε ρώξα καο.
Επηπιένλ, εθείλε ηελ εκέξα ζα παξνπζηαζηεί ε δξάζε δεκηνπξγίαο πνίεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξεηνξηθήο
κίζνπο ζην Δηαδίθηπν. Παηδηά θαη έθεβνη από όιε ηε ρώξα δεκηνύξγεζαλ πνίεζε γηα έλα θαηλόκελν πνπ έρεη ιάβεη
ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζε όιε ηελ Επξώπε ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Σέινο, ε δξάζε Saferinternet.gr ζα παξνπζηάζεη
πεξαηηέξω δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα ηελ ελεξγή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξωζε καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο.
Η εθδήιωζε ζα κεηαδνζεί δωληαλά κέζω Δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε http://www.ustream.tv/channel/europarlgr.
Περηζζόηερες από 470 εθδειώζεης ζα δηνξγαλωζνύλ ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Saferinternet.gr ζε όιε ηε ρώξα
κέζω ηωλ «Πρεζβεσηώλ ηες Ηκέρας Αζθαιούς Γηαδηθηύοσ»: ζρνιεία όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο, θέληξα
λεόηεηαο θαη θνηλωληθνί θνξείο ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ην κήλπκα ηνπ ενξηαζκνύ ζε θάζε γωληά ηεο Ειιάδαο.

ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΤ: ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΘΑ ΓΙΑΒΑΔΣΔ Ω ΣΙΣΛΟΤ «ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΔΡΑ
ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ» Ή ΚΑΣΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΔΜΦΔΡΔ. Ω ΔΠΙΗΜΟΙ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΣΗ «ΗΜΔΡΑ
ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΘΑ ΘΔΛΑΜΔ ΝΑ Α ΔΝΗΜΔΡΩΟΤΜΔ ΟΣΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΙΣΛΟΙ
ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΩΣΟΙ. Ο ΜΟΝΟ, ΔΠΙΗΜΟ ΚΑΙ ΩΣΟ ΣΙΣΛΟ ΔΙΝΑΙ «ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».
ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ.
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Σν INSAFE είλαη ην Παλεπξωπαϊθό Δίθηπν Εζληθώλ Κέληξωλ Ελεκέξωζεο θαη Επαγξύπλεζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξωπαϊθή
Επηηξνπή. Απνηειείηαη από 31 θέληξα ζε 27 θξάηε-κέιε ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, ηελ Ιζιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηε εξβία θαη ηε Ρωζία.
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