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Σο Πανεσρωπαϊκό Δίκησο Εθνικών Κένηρων Ενημέρωζης και 

Επαγρύπνηζης INSAFE, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη 

απνηειείηαη από 31 θέληξα ζε 27 θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Ιζιαλδία, ηε 

Ννξβεγία, ηε εξβία θαη ηε Ρσζία, κε επίζεκν εθπξόζσπό ηνπ ζηε ρώξα καο ηε Δράζη 

Ενημέρωζης Saferinternet.gr ηοσ Ελληνικού Κένηροσ Αζθαλούς Διαδικηύοσ, 

διοργανώνοσν κάθε τρόνο ηον εορηαζμό ηης Ημέρας Αζθαλούς Διαδικηύοσ. ηόρνο 

ε πξνώζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο θαη πην ππεύζπλεο ρξήζεο ησλ online ηερλνινγηώλ θαη ησλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ηδίσο κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Η Ημέρα 

Αζθαλούς Διαδικηύοσ (Safer Internet Day) ενξηάδεηαη πάληα ηε 2ε εκέξα ηεο 2εο 

εβδνκάδαο ηνπ 2νπ κήλα ηνπ ρξόλνπ !, Φέηνο, γηα 13ε ζπλερή ρξνληά, θα εορηαζηεί ηην 

Σρίηη, 9 Φεβροσαρίοσ 2016. 

Η ζεκαηηθή ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ, ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν, είλαη: «Ανάλαβε δράζη για ένα καλύηερο Διαδίκησο! (Play your part for a better 

internet)» θαη κε ην ζύλζεκα απηό καο πξνζθαιεί όινπο λα ελεξγήζνπκε, ν θαζέλαο κε ηνλ 

ηξόπν ηνπ, γηα έλα θαιύηεξν Δηαδίθηπν. Γηα ην θεηηλό ενξηαζκό, ην Saferinternet.gr ζα 

επηθεληξσζεί ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καζεηώλ από όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη έλα θαιύηεξν Δηαδίθηπν! Έηζη, ζηις 9 Φεβροσαρίοσ δηνξγαλώλεη κε 

ηε ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηε Google εηδηθή 

εθδήισζε ζην Γξαθείν ηνπ ΕΚ, όπνπ ζα αλαδείμεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πάλει Νέσλ ηνπ ηελ 

ηδηαίηεξα πξσηνπόξν δξάζε «Youth4Greece» (www.youth4greece.gr). Μέζσ απηήο ηεο 

δξάζεο, παηδηά θαη έθεβνη δεκηνύξγεζαλ πξσηόηππα 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 γλσξίζνπλ 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 πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα ηελ ελεξγή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε καζεηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο. Η εθδήισζε ζα κεηαδνζεί δσληαλά κέζσ Δηαδηθηύνπ ζηε δηεύζπλζε 
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http://www.ustream.tv/channel/europarlgr. Περιζζόηερες από 470 εκδηλώζεις ζα 

δηνξγαλσζνύλ ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Saferinternet.gr ζε όιε ηε ρώξα κέζσ ησλ 

«Πρεζβεσηών ηης Ημέρας Αζθαλούς Διαδικηύοσ»: ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο, θέληξα λεόηεηαο θαη θνηλσληθνί θνξείο ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ην κήλπκα ηνπ 

ενξηαζκνύ ζε θάζε γσληά ηεο Ειιάδαο. 

Παξάιιεια, ζηηο 9 Φεβροσαρίοσ 2016, ηελ Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 

(#SID2016), ε δξάζε eSafety Label ηνπ Επξσπατθνύ ρνιηθνύ Δηθηύνπ (EUN) ενξηάδεη 3 

ρξόληα επίζεκεο παξνπζίαο, κε ηα ειιεληθά ζρνιεία λα δηαηεξνύλ ηελ επξσπατθή πξσηηά ζηελ 

πηζηνπνίεζε ζρνιείσλ κε ηελ εηηθέηα ςεθηαθήο αζθάιεηαο. Με αθνξκή ινηπόλ ηε SID2016 θαη 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο eTwinning & eSafety, κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηα ζρνιεία ηα 

νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ηελ εηηθέηα ςεθηαθήο αζθάιεηαο, θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπκε ην 

πιηθό ηνπ επίζεκνπ site http://internet-safety.sch.gr/ όπσο θαη ηεο ζειίδαο 

https://www.etwinning.net/el/pub/news/news/esafety_projects_in_etwinning.htm 

Πάξηε κέξνο ζην δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην γηα ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα (eSafety) ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2016, εηνηκαζηείηε λα γηνξηάζεηε ηελ Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ θαη λα 

κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ηελ Εηηθέηα Ψεθηαθήο Αζθάιεηαο, θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλόηεηα ηνπ eTwinning ! Σν δηαδηθηπαθό 

ζεκηλάξην ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηε δξάζε 

eSafety Label (Εηικέηα Φηθιακής Αζθάλειας), κηα παλεπξσπατθή ππεξεζία δηαπίζηεπζεο 

θαη ππνζηήξημεο γηα ζρνιεία. Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη έλα ζύζηεκα δηαπίζηεπζεο, απην-

αμηνιόγεζεο θαη εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο, έλα κεγάιν θάζκα πεγώλ θαη κηα 

δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο. 

Σν δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην ζα είλαη επίζεο κηα επθαηξία γηα ηνπο eTwinners λα 

γλσξίζνπλ πεξηζζόηεξα γηα αξθεηέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν Αζθαινύο 

Δηαδηθηύνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε κεγάιε γηνξηή, ε Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2016. Γηα κηα αθόκα θνξά, όινη νη ελδηαθεξόκελνη - παηδηά θαη λένη, γνλείο θαη 

θεδεκόλεο, εκπαιδεσηικοί, ε βηνκεραλία θαη νη πνιηηηθνί - πξνζθαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ 

γηα λα γίλεη ε κέξα αμέραζηε θαη λα δεκηνπξγεζεί κέζα από ηε ζπλεξγαζία έλα θαιύηεξν 

δηαδίθηπν γηα όινπο, αιιά ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί από ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ηε ρξπζή 

εηηθέηα eSafety Label, ζα δώζνπλ κηα ζαθέζηεξε εηθόλα γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Όποιος θέλει να λάβει μέρος μπορεί να εγγραθεί, πριν ηις 7 

Φεβροσαρίοσ, ζηο http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=96. Σν 

webinar ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9/2/2016 από ηηο 12 ην πξσί κέρξη ηηο 2 ην κεζεκέξη. 

 

Από ηο Διοικηηικό σμβούλιο ηης Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
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