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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Δράζε Ελεκέρωζες θαη Επαγρύπλεζες Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 2016, Σρίηε, 9 Φεβροσαρίοσ
Λακπρός ο θεηεηλός εορηαζκός
ε

Γηα 13 ζπλερή ρξνληά ενξηάζηεθε ζήκεξα ε Ηκέρα Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ (Safer Internet Day) 2016, ζε
πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η ζεκαηηθή ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ καο πξνθάιεζε όινπο λα
ελεξγήζνπκε, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ, γηα έλα θαιύηεξν Δηαδίθηπν, κε ζύλζεκα: «Αλάιαβε δράζε γηα έλα
θαιύηερο Δηαδίθησο! (Play your part for a better internet)».
Η Ηκέρα Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ δηοργαλώλεηαη θάζε τρόλο από ηο Παλεσρωπαϊθό Δίθησο Εζληθώλ Κέληρωλ
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Ελεκέρωζες θαη Επαγρύπλεζες, 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
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Εορηάδεηαη πάληα ηε 2 εκέρα ηες 2 εβδοκάδας ηοσ 2 κήλα ηοσ τρόλοσ!
ηελ Ειιάδα, ο εορηαζκός δηοργαλώλεηαη αποθιεηζηηθά από ηε Δράζε Ελεκέρωζες Saferinternet.gr ηοσ
Ειιεληθού Κέληροσ Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ, επίζεκο εθπρόζωπο ηοσ Δηθηύοσ INSAFE ζηε τώρα κας.
Γηα ην θεηηλό ενξηαζκό, ην Saferinternet.gr δηνξγάλωζε κε ηε ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ
ζηελ Ειιάδα θαη ηε Google εηδηθή εθδήιωζε ζην Γξαθείν ηνπ ΕΚ, αλαδεηθλύνληαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Πάλει Νέωλ ηνπ
ηελ ηδηαίηερα πρωηοπόρο δράζε ηοσ «Youth4Greece» (http://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, δεκηνπξγώληαο έηζη πνηνηηθό online πεξηερόκελν πξνο έλα θαιύηεξν
Δηαδίθηπν! αο πξνζθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ πιαηθόκα θαη λα ραξείηε ηηο δεκηνπξγίεο ηωλ παηδηώλ.
Επηπιένλ, ην Πάλει Νέωλ παξνπζίαζε ηε δράζε δεκηοσργίας ποίεζες γηα ηελ θαηαποιέκεζε ηες ρεηορηθής
κίζοσς ζηο Δηαδίθησο θαη δηάβαζε αληηπξνζωπεπηηθά πνηήκαηα από λεπηαγωγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη ιύθεηα ηεο
ρώξαο. Μαζεηέο από όιε ηε ρώξα δεκηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξα από 300 πνηήκαηα γηα έλα θαηλόκελν πνπ έρεη ιάβεη
ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζε όιε ηελ Επξώπε ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Εηδηθή ποηεηηθή αλζοιογία ζα αλαξηεζεί κε ηα
πνηήκαηα απηά ζηνλ ηζηνρώξν Saferinternet.gr
Σέινο, ε δξάζε Saferinternet.gr παξνπζίαζε πεξαηηέξω δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα ηελ ελεξγή επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξωζε καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο. Η εθδήιωζε κεηαδόζεθε δωληαλά κέζω Δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε
http://www.ustream.tv/channel/europarlgr.
Περηζζόηερες από 490 εθδειώζεης δηνξγαλώζεθαλ ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Saferinternet.gr ζε όιε ηε ρώξα κέζω
ηωλ «Πρεζβεσηώλ ηες Ηκέρας Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ»: ζρνιεία όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο, θέληξα
λεόηεηαο θαη θνηλωληθνί θνξείο πνιιαπιαζίαζαλ ην κήλπκα ηνπ ενξηαζκνύ ζε θάζε γωληά ηεο Ειιάδαο.

1

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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