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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δεληίξ Τύπξρ
Απξηίμηζη εμημεοτηικώμ ημεοίδτμ με θέμα «Αζθαλέπ Διαδίκηρξ: Αγτγή
και ποξζηαζία παιδιώμ και εθήβτμ» πξρ ρλξπξιήθηκαμ ζηη Πεοιθέοεια
Δρηικήπ Ελλάδξπ

Ιε ηε ζομμεημπή εθπαηδεοηηθώκ θαη μαζεηώκ μιμθιενώζεθε μ θύθιμξ ηςκ 3
εκεμενςηηθώκ εμενίδςκ ζημ Ιεζμιόγγη, ηεκ Παναζθεοή 6 Ιαΐμο 2011, ζηε
Δοηηθή Γιιάδα θαη είπακ ςξ ζέμα «Αζθαιέξ Δηαδίθηομ: Αγςγή θαη πνμζηαζία
παηδηώκ θαη εθήβςκ». Γίπακ πνμεγεζεί μη ελίζμο επηηοπεμέκεξ εμενίδεξ ζε
Πάηνα (11/02/2011) θαη Πύνγμ (10/03/2011), μη μπμίεξ ζοκδημνγακώζεθακ
από ηεκ Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοη.
Γιιάδαξ θαη ημκ εκεμενςηηθό θόμβμ ημο Πακειιήκημο πμιηθμύ Δηθηύμο γηα
ηεκ Αζθάιεηα ζημ Δηαδίθηομ http://internet-safety.sch.gr. Σηξ εμενίδεξ
παναθμιμύζεζακ
εθπαηδεοηηθμί.
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Ε εθδήιςζε ζημ Ιεζμιόγγη δημνγακώζεθε ζημ Αμθηζέαηνμ Πενηθενεηαθήξ
Γκόηεηαξ Κ. Αηηςιμαθανκακίαξ ζέημκηαξ ζημ επίθεκηνμ ηεκ Αζθάιεηα ζημ
Δηαδίθηομ. ηόπμξ ηςκ εμενίδςκ ήηακ κα εοαηζζεημπμηήζεη θονίςξ ημοξ
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δηαπαηδαγώγεζεξ ηςκ παηδηώκ θαη ηςκ εθήβςκ μαζεηώκ, ώζηε κα
θοθιμθμνμύκ με αζθάιεηα ζημ Δηαδίθηομ.
Σεκ εθδήιςζε παηνέηεζε ε θ. Γ. Ηνμύπε, Πνμσζηαμέκε Γπηζηεμμκηθήξ θαη
Παηδαγςγηθήξ Ηαζμδήγεζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, εθ μένμοξ ηεξ ΠΔΓ Δοη.
Γιιάδαξ. ηε ζοκέπεηα ε θ. Γ. Παπάδμγιμο, από ημ ομβμοιεοηηθό ηαζμό
Κέςκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Απαΐαξ πανμοζίαζε ηεκ εηζήγεζε «Διαδίκηρξ:
Πξλλαπλέπ ηαρηόηηηεπ – Νέεπ κξιμόηηηεπ».
Ο θ. Ι. Παναζθεοάξ, Σεπκηθόξ Τπεύζοκμξ Πακειιήκημο πμιηθμύ Δηθηύμο
από ημ Γνεοκεηηθό Αθαδεμασθό Ζκζηηημύημ Σεπκμιμγίαξ Τπμιμγηζηώκ (ΓΑΖΣΤ) εηζεγήζεθε γηα ηηξ οπενεζίεξ ημο ΠΔ θαη εηδηθόηενα γηα ημ
«Διαδίκηρξ: Οθέλη και κίμδρμξι. Πώπ μα διαπαιδαγτγήζξρμε ηα παιδιά
μαπ ζηξμ κόζμξ ηξρ Διαδικηύξρ».
Ο θ. Γ. Ημνμάξ, επηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ Ιμκάδαξ Γθεβηθήξ Τγείαξ
Πακ/μίμο Αζεκώκ, Γναμμή Βμεζείαξ ΤπμΣΕΡΖΔΩ (80011 8015) θαη
εθπνόζςπμξ ημο Γιιεκηθμύ Ηέκηνμο Αζθαιμύξ Δηαδηθηύμο, ακέπηολε ηεκ
εηζήγεζή ημο «Ο οόλξπ ηξρ Διαδικηύξρ ζηημ σρςξκξιμτμική αμάπηρνη ηξρ
παιδιξύ και ηξρ εθήβξρ».
Σηξ εθδειώζεηξ ζηήνηλακ μη Τπεύζοκμη ΠΘΕΚΓΣ θαη Αγςγήξ Τγείαξ ηςκ
ακηίζημηπςκ Πενηθενεηαθώκ Γκμηήηςκ. Όιεξ μη πανμοζηάζεηξ – εηζεγήζεηξ
ζα ακανηεζμύκ ζηα ανπεία ηεξ ειεθηνμκηθήξ θμηκόηεηαξ Αζθάιεηα ζημ
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URL: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety.
Tξ βίμηεξ ηηπ 3ηπ Ημεοίδαπ είκαη δηαζέζημμ ζημκ αθόιμοζμ ζύκδεζμμ:
http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/454.
Ο Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Γθπαίδεοζεξ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ Γηώνγμξ
ακέθενε ζπεηηθά γηα ηηξ εκ ιόγς εμενίδεξ όηη: «Γίκαη απαναίηεημ κα
πνμζπαζήζμομε όιμη ακελαηνέηςξ, από ημοξ επίζεμμοξ θμνείξ, ημοξ εηδηθμύξ
ηεξ Πιενμθμνηθήξ, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ, ημοξ γμκείξ, μέπνη ημοξ απιμύξ
πνήζηεξ ημο δηαδηθηύμο, κα δηαμμνθώζμομε θακόκεξ δεμκημιμγίαξ ζηε πνήζε
ηςκ κέςκ μέζςκ, ζοκζήθεξ παηδείαξ θαη αγςγήξ πμο ζα εκηζπύζμοκ
πναγμαηηθά ηεκ ειεύζενε βμύιεζε θαη ηεκ θνηηηθή ζεώνεζε ημο θαζεκόξ
απέκακηη ζηεκ ηεπκμιμγία.
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εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, δαζθάιμοξ, θαζεγεηέξ θαη γμκείξ πμο πνμζπαζμύκ
πνμθεημέκμο μη μαζεηέξ ημοξ θαη ηα παηδηά ημοξ κα έπμοκ ροπηθή θαη
πκεομαηηθή ογεία αιιά θαη ζε όιμοξ ημοξ επηζηεμμκηθμύξ ζοκενγάηεξ, πμο με
ηηξ γκώζεηξ ημοξ θαη ηεκ πμιύηημε θαζμδήγεζή ημοξ ζηήνηλακ αοηή ηεκ
επηηοπή πνμζπάζεηα. Γοειπηζηώ όηη με ηε κέα ζπμιηθή πνμκηά ε ακηαπόθνηζε
ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζα είκαη ελίζμο ζενμή».

