
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2013 

“Connect with respect!” 

Με μεγάλη λαμπρότητα θα διοργανωθεί φέτος η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου την Τρίτη, 5 
Φεβρουαρίου 2013 στο πλαίσιο του πρώτου επετειακού εορτασμού των 10 χρόνων από την καθιέρωσή 
της. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάστηκε για πρώτη φορά στις 6 Φεβρουαρίου 2004 σε 16 χώρες 
υπό το συντονισμό του έργου SafeBorders και το πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το 2005 ανέλαβε τα ηνία το  Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης & Επαγρύπνησης 
INSAFE, και σήμερα ο αριθμός των χωρών έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ φθάνοντας τις 99 παγκοσμίως! 

Όλα αυτά τα χρόνια, το Δίκτυο INSAFE έχει ασχοληθεί με τις διαφορετικές εκφάνσεις του Διαδικτύου: 
από το διαδικτυακό εκφοβισμό μέχρι το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης και τη σύγκλιση των 
γενεών. Φέτος, αποφάσισε να επιλέξει μια ξεχωριστή θεματική με βαρύνουσα σημασία: «Τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις μας στους online κόσμους - Online rights and responsibilities». 

Έτσι, λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου, επίσημος διοργανωτής του εορτασμού στην Ελλάδα, σας προσκαλεί να δράσετε 
ως «Πρεσβευτές» και πολλαπλασιαστές της ημέρας αυτής, μεταδίδοντας το φετινό σύνθημά της:  
«Connect with respect! - Σύνδεση με σύνεση!», και διοργανώνοντας δικές σας εκδηλώσεις μέσα στο 
σχολείο σας, στο φορέα σας, στην τοπική σας κοινωνία.  

Στόχος των φετινών δραστηριοτήτων είναι να δράσετε όλοι εσείς από μόνοι σας ως προωθητές των 
μηνυμάτων μας και των στόχων του προγράμματος Safer Internet της Ε.Ε., δίχως την ανάγκη της δικής 
μας φυσικής παρουσίας ή της παρουσίας τρίτων, όντας έτσι πραγματικοί πρεσβευτές του έργου μας. 
Για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας, σας παρέχουμε όλο το online υλικό του ιστοχώρου μας, που 
φέτος έχει εμπλουτιστεί με διαδικτυακά σεμινάρια (webinars). Περαιτέρω, για τους εκπαιδευτικούς που 
σκοπεύουν να δημιουργήσουν εκδηλώσεις στο σχολείο τους, διατίθεται ειδικό υλικό μέσω του 
ελεγχόμενου ιστοχώρου ‘educators.saferinternet.gr.’ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Για όλους τους εκπαιδευτικούς: σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε μαζί με τους μαθητές σας αφίσα 
μεγέθους Α2 σε μορφή “Landscape” (μήκος: 59,4 εκ. ύψος: 42 εκ.), αναφορικά με τη φετινή θεματική 
και το σύνθημα του εορτασμού. Στο επάνω μέρος του πόστερ θα μπει το λογότυπο της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου μαζί τον τίτλο της αφίσας, και στο κάτω δεξί μέρος το όνομα του σχολείου σας 
και της τάξης που συμμετείχε. Tο αρχείο δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 ΜΒ. Περαιτέρω, θα 
αναρτήσετε το αρχείο σε δικό σας ιστοχώρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε παραπομπή προς 
αυτό από την ιστοσελίδα των πρεσβευτών μας. Τέλος,  μπορείτε να μας αποστείλετε την αφίσα σε 
έντυπη μορφή, για να την αναδείξουμε στην κεντρική εκδήλωση της «Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου» στην Αθήνα, στις 5 Φεβρουαρίου 2013. 

Για γυμνάσια / λύκεια: Πώς θα ήθελαν οι μαθητές σας να είναι το T-shirt της εκστρατείας μας; Ας 
αφήσουν τη φαντασία τους να δημιουργήσει! Οι δημιουργίες θα σταλούν σε μορφή αρχείου .JPG 
(μέγεθος 2480 * 2480 pixel, ανάλυση 300 dpi), μαζί με τον τίτλο της δημιουργίας και το όνομα του 
σχολείου / σχολικής τάξης / μαθητών που το δημιούργησαν. Όλες οι προτάσεις θα αναρτηθούν σε ειδική 
σελίδα που θα διαμορφώσουμε στο Facebook – κάνοντας έτσι χρήση ενός ιστοχώρου που χρησιμοποιούν 
κατά κόρο τα νέα παιδιά, και προάγοντας την ορθή χρήση του. Από τη σελίδα αυτή, οι χρήστες του 



 

Facebook θα επιλέξουν τη δημιουργία που τους αρέσει περισσότερο, κάνοντας «like». Περαιτέρω, θα 
δημοσιεύσετε τη δημιουργία σας και σε δικό σας ιστοχώρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε 
παραπομπή προς αυτή από την ιστοσελίδα των πρεσβευτών μας. 

Το φετινό λογότυπο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, μαζί με την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής 
των αρχείων σας και τη ταχυδρομική διεύθυνση για αποστολή των εντύπων αφισών θα σταλεί στους 
συμμετέχοντες της δράσης μετά τη λήξη των υποβολών συμμετοχής 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα έργα σας πρέπει να είναι πρωτότυπα. Επίσης, εάν το Saferinternet.gr θεωρήσει ότι 
κάποιες αφίσες / δημιουργίες T-shirt είναι ιδιαίτερα εύστοχες και καινοτόμες για να ευαισθητοποιήσουν 
το ευρύ κοινό, θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω παρουσίασή τους στο πλαίσιο μελλοντικών 
δράσεων και/ή για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και T-shirt του Saferinternet.gr.  

Πλάνο υλοποίησης της δράσης «Πρεσβευτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2013»: 
Υποβολή της φόρμας συμμετοχής σας:    από σήμερα έως 15/12/2012 
Υποβολή αφίσας:      από 14/01/2013 έως 21/01/2013 
Υποβολή δημιουργικού για T-shirt (γυμνάσια / λύκεια): από 14/01/2013 έως 21/01/2013 
Υποβολή σύντομης παρουσίασης της  
πραγματοποιηθείσας δράσης σας (μέχρι 100 λέξεις): από 11/02/2013 έως 28/02/2013 

Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής της φόρμας συμμετοχής: spadelopoulou@sihellas.org 

Θα αναμένουμε τις συμμετοχές σας! 
                                                          ------------------------------------------- 

Όροι χρήσης του υλικού της δράσης Saferinternet.gr ως «Πρεσβευτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου»: 
Με τη συμμετοχή στην παραπάνω δράση και τη χρήση του υλικού του  Saferinternet.gr συναινείτε αυτόματα με τα παρακάτω. 
Επιτρέπεται η χρήση του υλικού ως έχει και στο σύνολό του με αντιγραφή, διανομή και μετάδοση με τους εξής όρους: 
1. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 και για την 

εκδήλωσή σας. 
2. Απαγορεύεται ρητά η ενσωμάτωση άλλων λογοτύπων ή ονομάτων φορέων στο υλικό αυτό. 
3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του υλικού μέσα στα πλαίσια σκοπού άμεσα ή έμμεσα κερδοσκοπικού. 
4. Απαγορεύεται η διασκευή, η προσαρμογή, ή η οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, η αποσπασματική χρήση του υλικού, ή η 

δημιουργία παράγωγου έργου. 
5. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού πέραν των παραπάνω απαιτείται γραπτή άδεια από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο 

Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης & Επαγρύπνησης Insafe ή τη Safer Internet Hellas, ως δικαιούχο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

Δήλωση συναίνεσης / άδειας χρήσης: 
Με τη συμμετοχή σας στη δράση δημιουργίας αφίσας / T-shirt παραχωρείτε την άδεια στο Saferinternet.gr να παρουσιάζει την 
αφίσα / T-shirt σας σε περαιτέρω δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως και να χρησιμοποιήσει την ιδέα 
της αφίσας / T-shirt για τη δημιουργία επαγγελματικού υλικού με στόχο την προώθηση της ορθής, υπεύθυνης και ασφαλούς 
χρήσης του Διαδικτύου στο πλαίσιο του έργου που τελεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μια τέτοια περίπτωση 
θα αναφέρεται το όνομα του σχολείου σας σε αυτό το υλικό. 

 
Αθήνα, 21/11/2012                       Με τη συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής    

 

 

 


