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Mαζί  για ένα καλύτερο διαδίκτυο

Ελάτε κι εσείς στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019!

Καταδικάστε την κατάχρηση, 
την παραπληροφόρηση στο 
διαδίκτυο και κάντε  ΑΝΑΦΟΡΑ
στο παράνομο και 
επιβλαβές περιεχόμενο. 

Παιδιά και νέοι 
μπορούν να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα καλύτερο διαδίκτυο 
με το να είναι ευγενικοί και να σέβονται τους άλλους ψηφιακούς 
χρήστες, προστατεύοντας την διαδικτυακή τους φήμη (και των υπολοίπων) 
και εξερευνώντας ευκαιρίες για δημιουργική διαδικτυακή συμπεριφορά.

Γονείς και κηδεμόνες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη 
των παιδιών στη χρήση της τεχνολογίας υπεύθυνα, με σεβασμό, κριτικά 
και δημιουργικά, είτε εξασφαλίζοντας έναν ανοιχτό διάλογο με τα παιδιά τους, 
εκπαιδεύοντάς τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με ασφαλή 
και θετικό τρόπο ή ενεργώντας ως πρότυπο ψηφιακού πολίτη.

∆άσκαλοι, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί 
μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου 
εξοπλίζοντας τους μαθητές τους με τις ψηφιακές γνώσεις που απαιτούνται 
στο σημερινό κόσμο και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, 
που θα τους επιτρέψει να πλοηγούνται καλύτερα στον ψηφιακό κόσμο. 
Μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους 
περιεχόμενο, να κάνουν θετικές επιλογές στο διαδίκτυο και να αποτελέσουν 
ένα παράδειγμα σωστής διαδικτυακής συμπεριφοράς για τους μαθητές τους.

Βιοµηχανία 
μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου, 
δημιουργώντας και προωθώντας θετικό περιεχόμενο και ασφαλείς 
υπηρεσίες, καθώς επίσης δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες 
να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα, προσφέροντας ξεκάθαρες 
συμβουλές και κατανοητά εργαλεία ασφαλείας, καθώς και γρήγορη 
πρόσβαση σε επαγγελματική υποστήριξη.

Ιθύνοντες και πολιτικοί  
πρέπει να προσφέρουν μια κουλτούρα στην οποία όλοι οι παραπάνω μπορούν 
να λειτουργήσουν και να ευδοκιμήσουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει στη 
διδακτέα ύλη των παιδιών να υπάρχει υλικό για την εκμάθηση της διαδικτυακής 
ασφάλειας, οι γονείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες και πηγές υποστήριξης, και η βιομηχανία θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται να ρυθμίσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναλάβουν δράση στην διακυβέρνηση και τη νομοθεσία, 
και εντέλει, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών 
και των νέων ανθρώπων με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών 
για την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου.

Όλοι
έχουμε την ευθύνη να κάνουμε μια θετική διαφορά στο διαδίκτυο. 
Μπορούμε όλοι να προωθήσουμε το θετικό, με το να είμαστε ευγενικοί, 
να δείχνουμε σεβασμό προς τους άλλους και να αναζητούμε θετικές 
ευκαιρίες δημιουργίας και διασύνδεσης. Μπορούμε όλοι να απαντήσουμε 
στην αρνητική χρήση του διαδικτύου αναφέροντας οποιοδήποτε 
ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο.

ΠΟΥ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ;

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Πώς δημιοηργούμε ένα καλύτερο διαδίκτυο;

Θυµηθείτε, δουλεύοντας µαζί µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο διαδίκτυο  

Μπείτε στο παγκόσμιο κίνημα χρησιμοποιώντας τα: 
#SID2019 και  #SaferInternetDay

ΤΙ;
Η Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου εορτάζεται 
το Φεβρουάριο στις

Εορτάζεται σε 140 
χώρες του κόσμου

+ συνεντεύξεις τύπου
+ εκδηλώσεις σε σχολεία
+ δραστηριότητες βιομηχανίας
+ νέο εκπαιδευτικό υλικό
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Αλλά πάνω απ’ όλα η SID είναι 
μια ευκαιρία για όλους 
να συμμετέχουν στο  στόχο
 “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο 
διαδίκτυο”

ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ
@SaferInternetDay

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
στο

#SID2019
#SaferInternetDay
@Safeinternetday

www.saferinternetday.org

∆ΕΙΞΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ότι είστε υποστηρικτής της
#SID2019 με το Twibbon
βάζοντας το λογότυπο 
στην εικόνα προφίλ σας:

http://bit.ly/SID2019
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Τρίτη  
5 Φεβρουαρίου

 H Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου αποσκοπεί όχι µόνο στο να 
δηµιουργήσει ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, αλλά και ένα καλύτερο 
διαδίκτυο, όπου όλοι έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία υπεύθυνα, µε σεβασµό, µε κριτική σκέψη και δηµιουργικά. Η 
Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου στοχεύει να προσελκύσει παιδιά και νέους, 
γονείς και κηδεµόνες, δασκάλους, εκπαιδευ- τικούς και κοινωνικούς 
λειτουργούς, καθώς και τη βιοµηχανία, τους υπεύθυνους για τη λήψη 
αποφάσεων και τους πολιτικούς, να ενθαρρύνει όλους να παίξουν το ρόλο 
τους στη δηµιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου.

Οι συνεργάτες και 
υποστηρικτές διοργανωνουν 
μια σειρά εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων:

Χρησιμοποιήστε 
το διαδίκτυο με
υπευθυνότητα,
σεβασμό, 
κριτική σκέψη και 
δημιουργηκότητα.

Με τον εορτασμό της θετικής δύναμης του διαδικτύου, το μήνυμα της SID  
“Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο” ενθαρρύνει όλους να συμμετάσχουν 
στο κίνημα και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του διαδικτύου.


