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Η Ηκέρα Αζθαιέζηεροσ Δηαδηθηύοσ (Safer Internet Day) δηνξγαλώλεηαη από ην 

INSAFE (Παλεπξωπαϊθό Δίθηπν Εζληθώλ Κέληξωλ Ελεκέξωζεο θαη Επαγξύπλεζεο) γηα 12ε 

ζπλερή ρξνληά, ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Φέηνο, ε κέξα απηή 

«γηνξηάδεηαη» ηελ Σρίηε 10 Φεβροσαρίοσ 2015.  

Τν ζύλζεκα ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ είλαη «Όιοη καδί, γηα έλα θαιύηερο 

Δηαδίθησο !» (Let’s create a better internet together) θαη έρεη 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. 

Σηε ρώξα καο ν ενξηαζκόο δηνξγαλώλεηαη απνθιεηζηηθά από ηε Δράζε Ελεκέρφζες 

Saferinternet.gr ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ, επίζεκν εθπξόζωπν ηνπ 

Δηθηύνπ INSAFE. Η δξάζε ζα επηθεληξωζεί ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καζεηώλ από όιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, ηελ Τξίηε 10 Φεβξνπαξίνπ πινπνηείηαη εηδηθή εθδήιωζε - 

δηαδραζηηθή ζσδήηεζε κε 450 καζεηέο Δ΄ ηάμεο δεκνηηθώλ ζρνιείωλ, ελώ ηελ Παξαζθεπή 

13 Φεβξνπαξίνπ, 35 καζεηέο - εθπξόζωπνη από γπκλάζηα θαη ιύθεηα όιεο ηεο ρώξαο ζα 

θαηαζέζνπλ ηε δηθή ηνπο πρόηαζε γηα ηελ θαηαποιέκεζε ηοσ «cyberbullying» ζε εηδηθή 

εθδήιωζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γξαθείν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα. 

Η εθδήιωζε ζα κεηαδνζεί δωληαλά κέζω Δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε 

http://www.ustream.tv/channel/europarlgr. Αθόκε, περηζζόηερες από 360 εθδειώζεης 

δηνξγαλώλνληαη ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Saferinternet.gr ζε όιε ηε ρώξα κε ηνπο «Πξεζβεπηέο 

ηεο Ηκέξαο Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ» πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ην κήλπκα ηνπ ενξηαζκνύ ζε θάζε 

γωληά ηεο Ειιάδαο (εηδηθόο τάρηες ηφλ πρεζβεσηώλ ζηε δηεύζπλζε 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page157&objId=Category339&childobjid=

Category339 θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηοτώρο ηοσ εορηαζκού 

http://www.saferinternetday.gr). 

Παξάιιεια, ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν πξνηείλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθώλ ή 

νκαδηθώλ δραζηερηοηήηφλ από ηνπο καζεηέο, γηα ηε κεηάδνζε ηνπ θεηηλνύ ζπλζήκαηνο 

(ζρεηηθό πιηθό ζην http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/320-epsd), ηε 

γλωζηνπνίεζή ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα κέζω ηνπ Ηκεροιογίοσ Εθδειώζεφλ ηεο νκάδαο 
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«Αζθάιεηα ζην Δηαδίθηπν» http://internet-safety.sch.gr, ηωλ εθδειώζεφλ ζην 

http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/calendar/, ελώ εηδηθώο γηα ηα Γπκλάζηα θαη ηελ Α’ 

Λπθείνπ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ήδε έηνηκε παροσζίαζε “Παηδηά θαη υεθηαθή θήκε” 

θαζώο θαη ην βηβιίν 52 ζειίδωλ “Σο Δηαδίθησο ποσ ζέιοσκε” (http://internet-

safety.sch.gr/index.php/articles/teens/item/311-iep). Όια ηα ζρνιεία κπνξνύλ λα 

πηζηνπνηεζνύλ κε ηελ επξωπαϊθή εηηθέηα eSafety (πιεξνθνξίεο ζην http://internet-

safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/301-esf). Αθόκε ε λέα σπερεζία 

Σειεδηαζθέυεφλ θαη Σειεθπαηδεύζεφλ http://meeting.sch.gr, πνπ έρεη ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν, ήδε ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξωηνβάζκηαο & Δεπηεξνβάζκηαο Εθπ/ζεο ζηηο εκεξίδεο «Αζθαιήο πινήγεζε ζην δηαδίθηπν» 

http://meeting.sch.gr/index.php/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=1407 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υπ. Παηδείαο & Υπ. Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε από ηε Δηεύζπλζε 

Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο. 

Αλήκεξα ηνπ ενξηαζκνύ θαη ώξα 15:00, ε Eιιεληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο ηεο 

δξάζεο eTwinning πξαγκαηνπνηεί, ηειεθπαίδεσζε eTwinning δηάρθεηας κηάς ώρας κε 

ζέκα "Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 2015: esafety θαη eTwinning ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο!" 

κε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζην http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=48. 

Τν δειηίν ηύπνπ ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Αλνηρηήο Γξακκήο Καηαγγειηώλ SAFELINE, 

https://www.facebook.com/groups/oltee/permalink/856648541061359/ θαη ηα όζα ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθά απνηππώλνληαη εθεί.  

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. θαη νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ αληηιακβαλόκαζηε ηελ 

ηδηαίηεξε παηδαγωγηθή καο απνζηνιή θαη ην ρξένο καο απέλαληη ζηνπο καζεηέο καο. Με 

ζπλαίζζεζε απηήο ηεο επζύλεο θαη κε εμαηξεηηθή επαηζζεζία γηα ην ζέκα απηό,  

θ α ι ο ύ κ ε  

ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αλαιάβνπλ πξωηνβνπιίεο θαη λα νξγαλώζνπλ δξάζεηο, 

επαηζζεηνπνηώληαο θαη «εμνπιίδνληαο» ηνπο καζεηέο απέλαληη ζηνπο θηλδύλνπο πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή «πινήγεζή» ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

Να θάλοσκε όιοη από θοηλού, θάζε κέρα ηοσ έηοσς, 

Ηκέρα Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ! 
 

Από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
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