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Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2015

Αγαπητοί µου,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά σε συνεργασία µε το Safer Internet, είναι
Πρεσβευτής Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2015 προκειµένου να συνεχίσει την προσπάθεια της ανάδειξης
της σπουδαιότητας ασφαλούς χρήσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο καθώς και της επισήµανσης των
κινδύνων που κρύβονται σε αυτό.
Η Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου εορτάστηκε για πρώτη φορά το 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 ∆ίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενηµέρωσης & Επαγρύπνησης INSAFE και σήµερα ο
αριθµός των χωρών που συµµετέχουν, έχει ξεπεράσει τις 100 παγκοσµίως.
Φέτος η Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου θα εορταστεί στις 10 Φεβρουάριου µε θέµα "Όλοι µαζί, για ένα
καλύτερο ∆ιαδίκτυο!".
Στην εποχή της τεχνολογίας, της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες, της άµεσης επικοινωνίας, στην
εποχή του διαδικτύου, ο Ελληνικός Προσκοπισµός αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη χρησιµότητα του
internet, αλλά παράλληλα παρακολουθεί µε προσοχή τους κινδύνους που κρύβονται σε αυτό. Για το λόγο
αυτό, προσκαλούµε όλα τα ενήλικα στελέχη µας να επισκεφτούν την ειδικά διαµορφωµένη και
ανανεωµένη ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό http://sep.org.gr/node/2262, αλλά και
να ενηµερωθούν από την ιστοσελίδα www.saferinternet.gr µε ιδέες που µπορούσαν να εφαρµόσουν στα
Τµήµατα, ενηµερωτικά φυλλάδια και άλλο χρήσιµο υλικό.
Παράλληλα, το Safer Internet µας παρακαλεί θερµά να συµπληρώσουµε ένα µίνι-κουίζ 10 ερωτήσεων
που έχουν αναρτήσει και που σκοπεύει να επικοινωνήσει κατά την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. Ήδη τα
αποτελέσµατα των 770 πρώτων συµµετεχόντων είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα!
Για τη συµπλήρωση του κουίζ, που είναι αναρτηµένο στη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.surveymonkey.com/s/SaferinternetGR_mini_quiz, δεν απαιτείται περισσότερα από 3 λεπτά.
Με πυξίδα τις Αρχές µας και οδηγό τις δράσεις για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, ας κάνουµε τον Ελληνικό
Προσκοπισµό τον καλύτερο Πρεσβευτή Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου!
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς
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