Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17 χρόνια κοινωνικής εισφοράς για την προώθηση
της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου
Η Δράση Saferinternet.gr συμπληρώνει φέτος 17 χρόνια ζωής!
Από το 2000, όταν πολύ λίγοι γνώριζαν το Διαδίκτυο στη χώρα μας και κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει «online
ασφάλεια», έως και σήμερα, όπου σχεδόν όλοι πια αλληλεπιδρούν καθημερινά με ιστοχώρους και
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η ασφαλής πλοήγηση έχει γίνει απαραίτητη για μικρούς και μεγάλους,
το Saferinternet.gr παρείχε μέσα από εκατοντάδες δράσεις ενημέρωση και εκπαίδευση προς παιδιά,
εφήβους, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό.


Δημιουργήθηκαν περισσότερες από 200 πολυμορφικές πηγές ενημερωτικού και εκπαιδευτικού
υλικού για μικρούς και μεγάλους - φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, παιχνίδια, κουίζ, βραβευμένες ταινίες και
βίντεο, webinars, flash ασκήσεις, κ.λπ.



Εκπαιδεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.



Δόθηκαν καινοτόμα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για την καθημερινή προώθηση της υπεύθυνης
χρήσης του Διαδικτύου μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Μέσα από δεκάδες διαδραστικές δράσεις με δημιουργούς τα ίδια τα παιδιά, όπως η δημιουργία
ποιητικών συλλογών, θεατρικών δρώμενων, ή βίντεο για την προώθηση του τόπου τους στην
πλατφόρμα ‘Youth4Greece’, το Saferinternet.gr προώθησε δε σθεναρά τη δημιουργική και
συμμετοχική μάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να είναι οι πρωταγωνιστές, αποκτώντας
γνώσεις μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση.



Ως το Ελληνικό Μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Δράσεων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
INSAFE, το Saferinternet.gr μετέφερε και προώθησε στην Ελλάδα τεράστια τεχνογνωσία και
υλικό από όλες τις χώρες της Ευρώπης.



Δράσεις και υλικό του Saferinternet.gr έλαβαν πανευρωπαϊκές διακρίσεις και βραβεία μεγάλου
βεληνεκούς.



Περαιτέρω, η Δράση Saferinternet.gr διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία και για 13 συνεχή έτη τον
εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, από τον πρώτο εορτασμό της στις 6 Φεβρουαρίου
2004.

Η Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, ψυχή της Δράσης Saferinternet.gr από το 2000 και δημιουργός της Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου, όπως την πρότεινε μέσω του προγράμματος ‘SafeBorders’ στην Ε.Ε. το 2002,
δήλωσε σχετικά: «Όταν το 2000 μιλάγαμε για το ασφαλές Διαδίκτυο, οι περισσότεροι μας κοιτούσαν
παραξενεμένοι, ρωτώντας μας περί τίνος πρόκειται! Σήμερα πια, η ασφαλής και υπεύθυνη πλοήγηση στο
Διαδίκτυο αποτελεί το Α και το Ω για να απολαμβάνουμε τις τεράστιες δυνατότητες του εκπληκτικού αυτού
εργαλείου, αποφεύγοντας τους δυνάμενους κινδύνους του. Εξάλλου, είναι πολύ απλό να το κάνουμε αυτό: να
χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και την κριτική μας σκέψη σε κάθε τι online, να προστατεύουμε την
ιδιωτικότητά μας και την ιδιωτικότητα τρίτων και να σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε! Ως γονείς και
εκπαιδευτικοί, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να τους εμπνέουμε εμπιστοσύνη για να μας λένε όλα τους
τα προβλήματα, ακόμα και αν εμείς γνωρίζουμε λιγότερα πράγματα για το Διαδίκτυο από τα παιδιά».
Το Saferinternet.gr σκοπεύει να βρίσκεται κοντά σε όλες τις ηλικίες για πολλά ακόμα χρόνια!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, Συντονίστρια της Δράσης Saferinternet.gr, Κιν. 6931 016016

