
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ» 

 
Ο Ελληνικός Κόµβος Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Saferinternet.gr θα υλοποιήσει πέντε 4-ωρα 
σεµινάρια / workshops µε στόχο την ενηµέρωση εκπαιδευτικών δηµόσιας πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού), δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Α΄, Β΄, Γ΄ 
Γυµνασίου), βιβλιοθηκονόµων και υπευθύνων δηµοσίων Κέντρων Νεότητας, σε κοµβικά σηµεία 
της χώρας τα οποία θα καθοριστούν βάσει του αριθµού των ενδιαφεροµένων ανά περιοχή.  

Στόχος των σεµιναρίων είναι η ενηµέρωση των συµµετεχόντων σχετικά µε θέµατα εφ’ όλης της 
ύλης γύρω από την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες του 
∆ιαδικτύου και αρχές πλοήγησης, προάγεται η αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο µε κριτική σκέψη, 
τονίζονται ζητήµατα που αφορούν στα πνευµατικά δικαιώµατα, τα προσωπικά δεδοµένα και την 
ορθή και ηθική συµπεριφορά και συνάγονται βασικοί κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο 
∆ιαδίκτυο. Για την αποσαφήνιση των παραπάνω θεµάτων συστήνονται δραστηριότητες που 
µπορούν να υλοποιηθούν από κοινού µε τα παιδιά, µε σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής τους 
σκέψης και της ορθής και ηθικής χρήσης των διαδραστικών µέσων. 

Οι συµµετέχοντες θα λάβουν ειδικό εγχειρίδιο – οδηγό για την ασφαλή χρήση και αξιοποίηση 
του ∆ιαδικτύου µε τρόπο δηµιουργικό και διασκεδαστικό µέσα από οµαδικές δραστηριότητες µε 
τα παιδιά.  

Μετά το πέρας των σεµιναρίων, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Το πρώτο σεµινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2008, και ώρες 
14:00 – 18:00. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεµινάρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

Για να δηλώσετε συµµετοχή παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε τη συνηµµένη φόρµα και την 
αποστείλετε είτε µέσω email στο info@saferinternet.gr είτε µέσω φαξ στο 210 8034850.  

Καταληκτική ηµεροµηνία αίτησης συµµετοχής για την α’ ηµερίδα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 
είναι η 30 Νοεµβρίου 2008, για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι η 15 Ιανουαρίου 2009. 

Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

∆ρ. Βερόνικα Σαµαρά / κα Ειρήνη Μπετείνη 
Ελληνικός Κόµβος Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 
∆/νση Επικοινωνίας: Κλεισθένους 267, ΤΚ. 15344 Γέρακας, Αθήνα 
Τηλ. 2108033400 
 

Ο Ελληνικός Κόµβος Ασφαλούς ∆ιαδικτύου λειτουργεί στο πλαίσιο της εκστρατείας 
επαγρύπνησης και ενηµέρωσης για ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο Safer Internet η οποία υλοποιείται 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράµµατος πλαισίου Safer Internet Plus. 

Στόχος της εκστρατείας Safer Internet είναι να επαγρυπνήσει όλους τους Έλληνες και να τους 
ενηµερώσει για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν αλλά και να 
προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη 
ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση πλειάδας πολυµορφικών εκδηλώσεων και δράσεων που 
δροµολογούνται σε διετή βάση. Οι δράσεις εναρµονίζονται µε τα αποτελέσµατα των ερευνών 
του Ευρωβαρόµετρου όπως και Εθνικών ερευνών που αφορούν το διαδίκτυο και την κινητή 
τηλεφωνία, τη γνώση ή άγνοια των κινδύνων και τη σωστή χρήση του, έτσι ώστε οι ενέργειες 
που υλοποιούνται να έχουν το µέγιστο αποτέλεσµα. 


