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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
Γπάζη Δνημέπωζηρ και Δπαγπύπνηζηρ Saferinternet.gr
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΗΜΔΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 2016, Σπίηη, 9 Φεβποςαπίος
Οι μαθηηέρ αναλαμβάνοςν δπάζη για ένα καλύηεπο Γιαδίκηςο
Αύξην, Ημέπα Αζθαλούρ Γιαδικηύος (Safer Internet Day), ε Δξάζε Saferinternet.gr ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ
Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ δηνξγαλώλεη κε ηε ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηε
Google εηδηθή εθδήιωζε ζην Γξαθείν ηνπ ΕΚ, όπνπ ζα αλαδείμεη ηελ ηδηαίηεξα πξωηνπόξν δξάζε «Youth4Greece»
(www.youth4greece.gr).
Μέζω απηήο ηεο δξάζεο, παιδιά και έθηβοι κλήθηκαν να δημιοςπγήζοςν ππωηόηςπα βίνηεο 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. Η δξάζε
Saferinternet.gr έιαβε πεξηζζόηεξα από 136 βίληεν, αθόκα θαη από λεπηαγωγεία πνπ ζέιεζαλ λα πξνάγνπλ κέζα
από ηα αζώα κάηηα ηωλ πνιύ κηθξώλ καζεηώλ ηνλ ηόπν ηνπο.
Επηπιένλ, ζηελ εθδήιωζε ζα παξνπζηαζηεί ε δπάζη δημιοςπγίαρ ποίηζηρ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ
πηηοπικήρ μίζοςρ ζην Δηαδίθηπν. Η δξάζε Saferinternet.gr έιαβε πεξηζζόηεξα από 300 πνηήκαηα από καζεηέο
όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο θαη ζα παξνπζηάζεη αληηπξνζωπεπηηθά δείγκαηα ηωλ δεκηνπξγηώλ απηώλ.
Τέινο, ε δξάζε Saferinternet.gr ζα παξνπζηάζεη πεξαηηέξω δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα ηελ ελεξγή επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξωζε καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο. Μέιε ηνπ πάλει λέωλ ζα καο δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, πώο νη
ίδηνη, ε νηθνγέλεηα, ε Πνιηηεία αιιά θαη ε βηνκεραλία ηνπ Δηαδηθηύνπ κπνξεί λα αλαιάβεη δξάζε γηα έλα θαιύηεξν
Δηαδίθηπν.
Η εθδήιωζε ζα κεηαδνζεί δωληαλά κέζω Δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε http://www.ustream.tv/channel/europarlgr. Θα ηελ
παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί.
Πεπιζζόηεπερ από 480 εκδηλώζειρ ζα δηνξγαλωζνύλ ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Saferinternet.gr ζε όιε ηε ρώξα
κέζω ηωλ «Ππεζβεςηών ηηρ Ημέπαρ Αζθαλούρ Γιαδικηύος»: ζρνιεία όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο, θέληξα
λεόηεηαο θαη θνηλωληθνί θνξείο ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ην κήλπκα ηνπ ενξηαζκνύ ζε θάζε γωληά ηεο Ειιάδαο.
Η εκδήλωζη θα ξεκινήζει ζηιρ 12.00 κε ραηξεηηζκό από ηνλ θύξην Λεωλίδα Αληωλαθόπνπιν, Επηθεθαιήο ηνπ
Γξαθείνπ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα. Θα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 13.30.

.
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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