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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ω ΠΡΔΒΔΤΣΗ  

ΣΗ ΗΜΔΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 2014 

 “Όιοη καδί, γηα έλα θαιύηερο Δηαδίθησο!”  

Σξεηο κήλεο απνκέλνπλ γηα ην θεηηλό ιακπξό ενξηαζκό ηεο   Ηκέξαο Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ ηελ Σξίηε, 

11 Φεβξνπαξίνπ 2014. Η Ηκέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ ενξηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 6 

Φεβξνπαξίνπ 2004 ζε 16 ρώξεο, ππό ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ SafeBorders θαη ην πξόγξακκα Safer 

Internet ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Σν 2005 αλέιαβε ηα ελία ην  Παλεπξσπατθό Δίθηπν Εζληθώλ 

Κέληξσλ Ελεκέξσζεο & Επαγξύπλεζεο INSAFE, θαη ζήκεξα ν αξηζκόο ησλ ρσξώλ έρεη μεπεξάζεη ηηο 

100 παγθνζκίσο! 

Γηα ην θεηηλό ενξηαζκό ην Δίθηπν INSAFE απνθάζηζε κηα πνιύ ζεκαληηθή ζεκαηηθή πνπ παξάιιεια 

απνηειεί θαη ην θεηηλό ζύλζεκα: ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ζπλέλσζεο ησλ δπλάκεσλ όισλ καο, γηα λα 

θάλνπκε ην Δηαδίθηπν έλα θαιύηεξν κέξνο  «Let’s create a better internet together». Όινη καδί 

κπνξνύκε λα ην θάλνπκε απηό, κέζσ ηεο ζσζηήο καο ζπκπεξηθνξάο online, ηεο γλώζεο θαη εθαξκνγήο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεώλ καο, ηεο δηαπαηδαγώγεζεο ησλ λέσλ ρξεζηώλ γύξσ από ηελ 

εζηθή, αζθαιή θαη κε κέηξν ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ, ηεο ύπαξμεο πνηνηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

πξνώζεζεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ Δηαδηθηύνπ σο εξγαιείνπ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, 

ηεο θαηαγγειίαο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ή παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο. 

Όπσο θάζε ρξόλν, ε Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο 

Δηαδηθηύνπ, επίζεκνο δηνξγαλσηήο ηνπ ενξηαζκνύ ζηελ Ειιάδα, ζαο πξνζθαιεί λα δξάζεηε σο 

«Πξεζβεπηέο» θαη πνιιαπιαζηαζηέο ηεο εκέξαο απηήο, κεηαδίδνληαο ην θεηηλό ζύλζεκά ηεο:  «Όινη 

καδί, γηα έλα θαιύηεξν Γηαδίθηπν!», θαη δηνξγαλώλνληαο δηθέο ζαο εθδειώζεηο κέζα ζην ζρνιείν ζαο, ζην 

θνξέα ζαο, ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλσλία.  

ηόρνο θαη ησλ θεηηλώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα δξάζεηε όινη εζείο από κόλνη ζαο σο πξνσζεηέο ησλ 

κελπκάησλ καο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Safer Internet ηεο Ε.Ε., δίρσο ηελ αλάγθε ηεο δηθήο 

καο θπζηθήο παξνπζίαο ή ηεο παξνπζίαο ηξίησλ, όληαο έηζη πξαγκαηηθνί πξεζβεπηέο ηνπ έξγνπ καο. 

Γηα λα ζηεξίμνπκε ηηο πξσηνβνπιίεο ζαο, ζαο παξέρνπκε όιν ην online πιηθό ηνπ ηζηνρώξνπ καο, πνπ 

θέηνο έρεη εκπινπηηζηεί κε λέα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα (webinars), αιιά θαη κε κηα πξσηόηππε 

ηειενπηηθή εθζηξαηεία κε ηίηιν «Δ ηη; Μπαθάιηθν είκαζηε;», πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

(http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category319&parentobjId=Page15). Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζθνπεύνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθδειώζεηο ζην ζρνιείν ηνπο πξνο γνλείο, δηαηίζεηαη 

εηδηθό πιηθό κέζσ ηνπ ειεγρόκελνπ ηζηνρώξνπ ‘educators.saferinternet.gr.’  

Σέινο, γηα ηα ζρνιεία απνθαζίζακε θέηνο εηδηθέο δηαζθεδαζηηθέο δξάζεηο κέζα από ηελ ηέρλε, κε ζηόρν 

ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ όισλ ησλ ειηθηώλ ζηνλ ενξηαζκό! Ο απώηεξνο ζηόρνο καο είλαη λα 

ελδπλακώζνπκε ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ δηθό ηνπο πνηνηηθό πεξηερόκελν θαη πνηνηηθέο δξάζεηο, πνπ 

ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιιαπιαζηαζηηθά γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ειηθηώλ απηώλ («peer 

to peer»). 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

Α) Γηα όια ηα ζρνιεία: πνίεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Πξνζθαινύκε ηνπο καζεηέο ζαο λα δεκηνπξγήζνπλ έσο νθηάζηηρα πνηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

αζθαιή πινήγεζε ζην Δηαδίθηπν θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ Δηαδηθηύνπ γηα όινπο. Με ηε 

βνήζεηα απηώλ ησλ πνηεκάησλ πνπ ζα έρνπλ γξάςεη ηα ίδηα ηα παηδηά, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζηε 

ζπλέρεηα πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζα 

επηιέμνπλ –κέζσ ςεθνθνξίαο ή άιιεο νδνύ πνπ ζα απνθαζίζεηε εζείο–  ηα 2 πην εύζηνρα πνηήκαηα 

http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category319&parentobjId=Page15
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από ην ζρνιείν ζαο (ν κέγηζηνο αξηζκόο αλά ζρνιείν) θαη  ηα νπνία ζα καο ζηείιεηε ειεθηξνληθά. Όια 

ηα πνηήκαηα πνπ ζα παξαιάβνπκε ζα αλαξηεζνύλ έληππα ζην θνπαγηέ ηεο θεληξηθήο εθδήισζεο ηεο 

εκέξαο εθείλεο, ζηελ Αζήλα. Πεξαηηέξσ, κέζα ζην 2014 ζα δεκηνπξγεζεί «Πνηεηηθή ζπιινγή γηα ηελ 

αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ» όπνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα πνηήκαηα απηά, θαη ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί 

ζε κνξθή αξρείνπ .PDF ζηνλ ηζηνρώξν καο. Οη ππνβνιέο ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά ζε κνξθή αξρείνπ 

Word, όπνπ ζα καο ζηείιεηε θάησ από ην εθάζηνηε πνίεκα θαη ηνλ ηίηιν απηνύ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρνιείνπ, καδί κε ηα ζηνηρεία ηεο ηάμεο ή ησλ καζεηώλ (νλνκαηεπώλπκν, ηάμε) πνπ έγξαςαλ ηα 

πνηήκαηα απηά (παξάδεηγκα: Σάμε «ηάδε», δεκνηηθνύ ζρνιείνπ «ηάδε» / «νλόκαηα καζεηώλ», Σάμε 

«ηάδε», γπκλαζίνπ «ηάδε»). 

ην παξάξηεκα Α πνπ ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, ζαο παξαζέηνπκε κεξηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ πνηεκάησλ από ηα εθπαηδεπηηθά καο βηβιία. 

Β) Γηα λεπηαγσγεία / δεκνηηθά: Φεζηηβάι παηδηθήο ζεαηξηθήο δεκηνπξγίαο 

Η πνιύ κεγάιε αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ ζηελ παηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε «Η Φάξκα ηνπ Δηαδηθηύνπ», 

ε ηεξάζηηα απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κηθξώλ παηδηώλ κέζα από ηελ ηέρλε, 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ πξόζθαησλ εξεπλώλ πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηα κηθξά παηδηά σο νκάδα-

ζηόρν κέγηζηεο πξνηεξαηόηεηαο, καο δίλεη έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία «Φεζηηβάι παηδηθήο ζεαηξηθήο 

δεκηνπξγίαο» ζην θεηηλό ενξηαζκό. Έηζη, ινηπόλ, πξνζθαινύκε όζα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ην 

επηζπκνύλ θαη κπνξνύλ σο θπζηθή παξνπζία λα ιάβνπλ κέξνο, λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζεαηξηθή νκάδα θαη δεκηνπξγία πνπ ζα απνηειείηαη γηα θάζε ζρνιείν ην κέγηζην έσο 6 καζεηέο καδί κε 

έλαλ δάζθαιν πνπ ζα δξα θαζνδεγεηηθά. Κάζε ζρνιείν κπνξεί λα καο ππνβάιιεη κηα κνλαδηθή 

ζπκκεηνρή, δηάξθεηαο έσο 10 ιεπηώλ. 

Η αμηνιόγεζε ησλ ζεαηξηθώλ δεκηνπξγηώλ ζα γίλεη ζε δύν θάζεηο. ηελ 1
ε
 θάζε ζα καο ζηείιεηε ηελ 

ηδέα ζαο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πνπ αλαγξάθεηαη παξαθάησ. Η ηδέα 

ζαο ζα αμηνινγεζεί θεληξηθά από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Saferinternet.gr σο πξνο ηελ πξσηνηππία ηεο, 

ηελ ζηόρεπζε ηεο επηιερζείζαο ζεκαηηθήο, αιιά θαη ηε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα 

πεξάζνπλ ζηε β’ θάζε. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιόγεζεο, ε ηδέα ζαο ζα πξνθξηζεί γηα ηελ ζεαηξηθή 

παξνπζίαζή ηεο ζηελ θύξηα εθδήισζε ηνπ ενξηαζκνύ, ζην Κεληξηθό Ακθηζέαηξν ηνπ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

Δεκόθξηηνο, ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο. Θα πξνθξηζνύλ ην κέγηζην 6 ζεαηξηθέο δεκηνπξγίεο. 

Εθείλε ηελ εκέξα, νη ζεαηξηθέο δεκηνπξγίεο ζα πεξάζνπλ ηε 2
ε
 θάζε αμηνιόγεζήο ηνπο από θξηηηθή 

επηηξνπή, θαη ζα δνζνύλ δηαθξίζεηο ζηα 3 θαιύηεξα έξγα (ε εθδήισζε πνπ ζα αθνξά ζην ζεαηξηθό 

θεζηηβάι δξνκνινγείηαη λα μεθηλήζεη ζηηο 09.00 θαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 12.00, νπόηε ζα πξέπεη λα 

παξεπξίζθεζηε ζην Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δεκόθξηην ηηο παξαπάλσ ώξεο).  

ην Παξάξηεκα Β ζαο παξαζέηνπκε ηηο πέληε ζεκαηηθέο, από ηηο νπνίεο κπνξείηε λα επηιέμεηε κηα γηα ην 

ζεαηξηθό ζαο, καδί κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.  

Γ) Γηα γπκλάζηα / ιύθεηα: «Η δσή ζην Ίληεξλεη  γίλεηαη κνπζηθό δξώκελν» 

Πξνζθαινύκε ηνπο καζεηέο ζαο λα δεκηνπξγήζνπλ κνπζηθά δξώκελα ζε κνξθή βίληεν απνθιεηζηηθά 

ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, κέγηζηεο δηάξθεηαο έσο 3 ιεπηώλ θαη κε ζέκα: «Η δσή ζην Ίληεξλεη γίλεηαη 

κνπζηθό δξώκελν». Οπνηνδήπνηε είδνο κνπζηθήο είλαη απνδεθηό. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζα 

επηιέμνπλ –κέζσ ςεθνθνξίαο ή άιιεο κεζόδνπ πνπ ζα απνθαζίζεηε εζείο– ην θαιύηεξν δξώκελν από 

ην ζρνιείν ζαο θαη ην νπνίν ζα καο ην ππνβάιιεηε ειεθηξνληθά ζε κνξθή MP4 ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε spadelopoulou@sihellas.org κέζσ wetransfer (παξαθαινύκε ζεξκά, όπσο κε 

ρξεζηκνπνηήζεηε email, γηα λα κε δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα ζηνλ email server θαη ραζνύλ ζπκκεηνρέο). 

Καηά ηελ ππνβνιή ζαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα πξνζζέζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ δξώκελνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο καδί κε ηα νλόκαηα ησλ δεκηνπξγώλ ζην πεδίν «Message».  
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Σα βίληεν, αθνύ ειεγρζνύλ σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο (π.ρ. όηη δελ πξνζβάινπλ, δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

αθαηάιιειεο ιέμεηο θ.ιπ.) ζα πξνβιεζνύλ ζε εηδηθό θαλάιη καο ζην YouTube. Οη δεκηνπξγνί ησλ 3 

βίληεν κε ηα πεξηζζόηεξα «views» κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη 

γλσζηή κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ θαλαιηνύ ζα θιεζνύλ λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν ηνπο ζηελ θεληξηθή 

εθδήισζε ζηελ Αζήλα (είηε πξνζσπηθά εάλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξεπξίζθνληαη, είηε κέζσ online 

ζύλδεζεο).  

Μπνξείηε λα δείηε παξάδεηγκα ελόο ηέηνηνπ κνπζηθνύ βίληεν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ζηε δηεύζπλζε 

http://www.youtube.com/watch?v=faj5RzagPGA&feature=em-share_video_user 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Όια ηα παξαπάλσ έξγα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα, βάζεη ηνπ Νόκνπ 2121/1993 

πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δηδηθόηεξα, ηα έξγα ζαο δελ κπνξεί λα είλαη παξάγσγα άιισλ έξγσλ 

πνπ ήδε ππάξρνπλ έληππα, ζε ειεθηξνληθή, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή. Με ηελ ππνβνιή ησλ 

ζπκκεηνρώλ ζαο επηβεβαηώλεηε ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ ζαο. 

Σν ινγόηππν ηεο Ηκέξαο Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 2014 ζα ζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο δξάζεο κεηά 

ηε ιήμε ησλ ππνβνιώλ ζπκκεηνρήο 

Πιάλν πινπνίεζεο ηεο δξάζεο «Πρεζβεσηής ηες Ηκέρας Αζθαιούς Δηαδηθηύοσ 2014»: 

Τπνβνιή ηεο θόξκαο ζπκκεηνρήο ζαο:    από ζήκεξα έσο 30/11/2013 

Τπνβνιή ζύληνκεο πεξηγξαθήο ζεαηξηθήο ηδέαο:  από ζήκεξα έσο 30/11/2013 

Ελεκέρωζε γηα ηελ αποδοτή ηες ηδέας ηοσ ζεαηρηθού: έως 16/12/2013 

Τπνβνιή κνπζηθνύ δξώκελνπ ζε αξρείν .MP4:  από 13/01/2014 έσο 17/01/2014 

Τπνβνιή έσο 2 πνηεκάησλ ζε αξρείν Word:   από 20/01/2014 έσο 24/01/2014 

Τπνβνιή ζύληνκεο παξνπζίαζεο ηεο  

πξαγκαηνπνηεζείζαο δξάζεο ζαο (κέρξη 100 ιέμεηο): από 17/02/2014 έσο 28/02/2014 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε παξαπάλσ ππνβνιώλ: spadelopoulou@sihellas.org 

Θα αλακέλνπκε ηηο ζπκκεηνρέο ζαο! 

                                                          ------------------------------------------- 

Όροι τρήζης ηοσ σλικού ηης δράζης Saferinternet.gr ως «Πρεζβεσηής ηης Ημέρας Αζθαλούς Διαδικηύοσ»: 

Με ηη ζςμμεηοσή ζηην παπαπάνω δπάζη και ηη σπήζη ηος ςλικού ηος  Saferinternet.gr ζςναινείηε αςηόμαηα με ηα παπακάηω. 

Επιηπέπεηαι η σπήζη ηος ςλικού ωρ έσει και ζηο ζύνολό ηος με ανηιγπαθή, διανομή και μεηάδοζη με ηοςρ εξήρ όποςρ: 

1. Το ςλικό θα σπηζιμοποιηθεί αποκλειζηικά και μόνο για ηην πποώθηζη ηηρ Ημέπαρ Αζθαλούρ Διαδικηύος 2014 και για ηην 

εκδήλωζή ζαρ. 

2. Απαγοπεύεηαι πηηά η ενζωμάηωζη άλλων λογοηύπων ή ονομάηων θοπέων ζηο ςλικό αςηό. 

3. Απαγοπεύεηαι πηηά η σπήζη ηος ςλικού μέζα ζηα πλαίζια ζκοπού άμεζα ή έμμεζα κεπδοζκοπικού. 

4. Απαγοπεύεηαι η διαζκεςή, η πποζαπμογή, ή η οποιαδήποηε άλλη μεηαηποπή, η αποζπαζμαηική σπήζη ηος ςλικού, ή η 

δημιοςπγία παπάγωγος έπγος. 

5. Για οποιαδήποηε άλλη σπήζη ηος ςλικού πέπαν ηων παπαπάνω απαιηείηαι γπαπηή άδεια από ηο Πανεςπωπαϊκό Δίκηςο 

Εθνικών Κένηπων Ενημέπωζηρ & Επαγπύπνηζηρ Insafe ή ηη Safer Internet Hellas, ωρ δικαιούσο ηηρ πνεςμαηικήρ 

ιδιοκηηζίαρ. 

Δήλωζη ζσναίνεζης / άδειας τρήζης: 

Με ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηιρ παπαπάνω δπάζειρ παπασωπείηε ηην άδεια ζηο Saferinternet.gr να παποςζιάζει ηα παπαπάνω ζε 

πεπαιηέπω δπάζειρ ενημέπωζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηος κοινού ζηο πλαίζιο ηος έπγος πος ηελεί για λογαπιαζμό ηηρ 

Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Σε μια ηέηοια πεπίπηωζη θα αναθέπεηαι ηο όνομα ηος ζσολείος ζαρ ζε αςηό ηο ςλικό. 

Αζήλα, 11/11/2013                       Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη 

ηης Εσρωπαϊκής Επιηροπής   
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=faj5RzagPGA&feature=em-share_video_user
mailto:spadelopoulou@sihellas.org
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Παξάξηεκα Α – παξαδείγκαηα πνηεκάησλ γύξσ από  

ηελ αζθαιή θαη κε θξηηηθή ζθέςε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν 

(αλαθνξηθά κε ηελ θξηηηθή ζθέςε πνπ πξέπεη λα έρνπκε θαηά ηελ δηαδηθηπαθή πινήγεζε) 

Τν Ίληεξλεη είλαη καγεία 

Πξόζερε, όκσο, ζηελ πνξεία! 

(αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ πιηθνύ) 

Πιεξνθνξίεο κε ην ηζνπβάιη 

Τηο βάδνπκε όιεο ζην ηζνπθάιη 

Κη επηιέγνπκε κόλν απηέο 

Πνπ είλαη έγθπξεο, ζσζηέο 

(αλαθνξηθά κε ηνλ θώδηθα δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο  ζην Γηαδίθηπν) 

Σηε δσή έρνπκε κάζεη 

Να είκαζηε εζηθνί, ζσζηνί 

Καη ζην Γηαδίθηπν πξέπεη 

Άξηζηε λα’ ρνπκε δηαγσγή! 

(αλαθνξηθά κε ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιή πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν) 

Λίγνη είλαη νη θαλόλεο 

Πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηε 

Αλ ζην Ίληεξλεη ζσζηά 

Θέιεηε λα πνξεπηείηε! 

Πηάζηε ηώξα έλα κνιύβη 

Πάξηε θαη έλα ραξηί 

Καη θαζίζηε όινη παξέα 

Να ηνπο γξάςεηε καδί! 

(αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπέηεηεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζην Γηαδίθηπν!) 

Σηέιλεηο e-mail, κπαίλεηο ζηα chat 

Τόλνη θαη ζηίμε ζε ραηξεηάλ 

Βάδεηο emoticons ηόζα πνιιά 

Καη θιείλεηο ην κάηη εηθνληθά :-) 

(αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο) 

Τν πξνθίι ζνπ είλαη θεπγάην 

Τν δειεύεη ν θνιιεηόο 

Σθέςνπ, όκσο πξηλ «πνζηάξεηο» 

Τηο δηθέο ζνπ ηηο θσηό! 

Πνηνο ηηο βιέπεη; Τη ηηο θάλεη; 

Έρεηο αλαξσηεζεί; 

Ό,ηη, όκσο, θαη λα γίλεη 

Δίζαη ππεύζπλνο εζύ! 
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(αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηάο καο) 

Αλ έλαο άγλσζηνο ζην δξόκν 

Ξαθληθά ζε ζηακαηνύζε 

Τν όλνκά ζνπ ζνύ δεηνύζε 

Καη «πνύ κέλεηο» ζε ξσηνύζε 

Έρεηο κάζεη από ηνπο γνλείο ζνπ 

Τίπνηα λα κελ ηνπ πεηο 

Με γνξγό βήκα λα θύγεηο 

Όζν πην καθξηά κπνξείο 

Έηζη πξέπεη θαη  ζηνπο δξόκνπο 

Τσλ εηθνληθώλ ησλ θόζκσλ 

Όπνπ δελ κπνξείο λα μέξεηο 

Πνηνπο αλζξώπνπο «ζπλαληάο» 

Να πξνζέρεηο ζε πνηνπο δίλεηο 

Τα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

Καη πνηέ ζνπ ζε αγλώζηνπο 

Με γειηέζαη θαη απαληάο! 

(αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη κε κέηξν ςπραγσγία ζην Γηαδίθηπν) 

Σην Γηαδίθηπν βξίζθεηο ςπραγσγία 

Μελ μερλάο, όκσο, θαη ηα βηβιία 

Καη όηαλ παίδεηο (online) λα έρεηο ζην λνπ 

Όηη νη παξέεο πνπ αθήλεηο, ζα πάλε αιινύ! 
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Παξάξηεκα Β – ζεκαηηθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα  

ηε δεκηνπξγία παηδηθώλ ζεαηξηθώλ δξώκελσλ 

Σα ζεαηξηθά δξώκελα ζα βαζηζηνύλ ζην αληηθείκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Η 

Φάξκα ηνπ Δηαδηθηύνπ» ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ΥΙΛΙΟΔΕΝΣΡΙ θαη ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ, ηνπ νπνίνπ νη 

πέληε ζεκαηηθέο δίδνληαη παξαθάησ γηα απηό ηνλ ζθνπό. Μέξνο ησλ ζθεληθώλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

παξάζηαζεο ζα ζηεζεί ζην ρώξν ηνπ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δεκόθξηηνο, γηα λα ζηεξίμεη ηηο δεκηνπξγίεο ζαο. Οη 

καζεηέο ζαο ζα αλαιάβνπλ ξόινπο πνπ ζα αθνξνύλ ζε δσάθηα (όπνηα δσάθηα επηζπκνύλ λα 

παξαζηήζνπλ νη καζεηέο), θαη ηα νπνία ζα πινεγνύληαη ρσξίο θξηηηθή ζθέςε θαη ρσξίο αζθάιεηα ζην 

Δηαδίθηπν. Έσο δύν εθ ησλ καζεηώλ ζαο ζα δξάζνπλ σο νη ήξσεο πνπ γλσξίδνπλ ηελ νξζή ρξήζε ηνπ 

κέζνπ, θαη πνπ κπνξνύλ λα ζπκβνπιεύζνπλ ηα άιια δσάθηα γηα ην πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζσζηά online. Οη ήξσεο απηνί κπνξεί λα έρνπλ αλζξώπηλε κνξθή, ή λα είλαη επίζεο δώα, όπσο π.ρ. 

θνπθνπβάγηα ή ζθύινο, πνπ εθπξνζσπνύλ ηε ζνθία θαη ηελ εκπηζηνζύλε ζην θπζηθό θόζκν. Σν 

δξώκελν ζα είλαη δηάξθεηαο έσο 10 ιεπηώλ, θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηξαγνπδάθηα θαη πνηεκαηάθηα.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, πξέπεη λα καο απνζηείιεηε ηνλ ηίηιν ηνπ ζεαηξηθνύ δξώκελνπ καδί κε 

πεξηγξαθή ηεο ηδέαο ζαο (έσο 200 ιέμεηο) θαη ηε ζεκαηηθή ζηελ νπνία βαζίδεηαη κέρξη 30/11/2013. 

Παξαθάησ δίδνληαη νη πέληε ζεκαηηθέο, από ηηο νπνίεο κπνξείηε λα επηιέμεηε κία γηα ηε ζεαηξηθή ζαο 

δεκηνπξγία. Πξνο βνήζεηά ζαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ζαο ηδέαο, δίδνληαη παξαθάησ ζύληνκα 

παξαδείγκαηα ηζηνξηώλ, όπσο παξαηίζεληαη ζην παηδηθό βηβιίν «Η Φάξκα ηνπ Δηαδηθηύνπ».  

 

 

 Θεκαηηθή 1: ειεθηξνληθά κελύκαηα από 

αγλώζηνπο / απνθάιπςε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ 

ζε δηαδηθηπαθά θνπίδ 

Ο Ρνύληεο, ην γνπξνπλάθη, έδσζε όια ηνπ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ζε έλα δηαδηθηπαθό θνπίδ πνπ 

έθηαζε κέζσ e-mail ζην ειεθηξνληθό ηνπ 

ηαρπδξνκείν, ρσξίο λα ζθεθζεί από πνηνλ εζηάιε 

ην κήλπκα, ζε πνηνλ ζα θαηαιήμνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ δίλεη, θαη ρσξίο λα ξσηήζεη ηνπο γνλείο ηνπ. 

Άξαγε, πνηνο ζα κπνξνύζε λα θξύβεηαη πίζσ από 

ην θνπίδ απηό, θαη ηη θαθό ζα κπνξνύζε λα θάλεη 

ζην γνπξνπλάθη καο; 
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Θεκαηηθή 2: ζπλαληήζεηο κε αγλώζηνπο πνπ 

γλσξίδνπκε κόλν κέζα από ην Γηαδίθηπν / 

δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ θσηνγξαθηώλ καο ζην 

Γηαδίθηπν 

Η Σνύια, ε θνηνύια, έπηαζε θηιίεο κε έλαλ 

άγλσζην ζην Δηαδίθηπν πνπ ηελ έπεηζε κε πνλεξό 

ηξόπν λα ηνπ δώζεη κηα γπκλόζηεζε θσηνγξαθία 

ηεο θαη λα ηνλ ζπλαληήζεη ζην θπζηθό θόζκν. 

Μήπσο ε Σνύια δελ ζα έπξεπε λα έρεη δώζεη κηα 

ηέηνηα θσηνγξαθία ηεο; Μήπσο δελ ζα έπξεπε λα 

θιείζεη ξαληεβνύ κε ηνλ «θίιν» απηόλ; 

 

 

 Θεκαηηθή 3: ξαηζηζκόο ζην Γηαδίθηπν / 

αμηνπηζηία ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο 

Οη άζπξεο ρήλεο δηάβαζαλ ζε έλα γθξνππ ζην 

Δηαδίθηπν όηη νη καύξεο ρήλεο έρνπλ έλαλ ηό πνπ 

ζθνηώλεη ηηο άζπξεο ρήλεο. Ακέζσο ζηακαηνύλ λα 

θάλνπλ παξέα ηνπο κέρξη ηόηε θίινπο ηνπο! Άξαγε, 

ό,ηη δηαβάδνπκε ζην Δηαδίθηπν είλαη πάληα 

αιεζηλό; 

 

 

 

Θεκαηηθή 4: αλαγλώξηζε ησλ κεζόδσλ 

πξνζέγγηζεο παηδηώλ από αγλώζηνπο 

Σα ρακζηεξάθηα θαινύλ ζε πάξηη ζηε θάξκα 

θίινπο πνπ γλσξίδνπλ κόλν κέζα από ην 

Δηαδίθηπν. Γηαηί, άξαγε, απηνί νη «θίινη» ξσηνύλ 

‘πεξίεξγεο’ εξσηήζεηο, όπσο εάλ ηα ρακζηεξάθηα 

καο ζα είλαη κόλα, όηαλ γίλεη ην πάξηη;   
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Θεκαηηθή 5: γεινηνπνίεζε ζην Γηαδίθηπν / 

δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο ηξίηνπ / παξαπνίεζε 

θσηνγξαθίαο / εζηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Η Λόλα, ε ρειώλα ηεο θάξκαο γεινηνπνηήζεθε ζην 

Δηαδίθηπν, θαζώο άιια δώα δεκνζίεπζαλ 

παξαπνηεκέλε θσηνγξαθία ηεο, όπνπ ηελ 

ριεύαδαλ. Καζώο δελ αληέρεη ηελ ηαπείλσζε, 

απνθαζίδεη λα θύγεη από ηε θάξκα. Θα 

θαηαιάβνπλ ηα άιια δσάθηα ην ιάζνο ηνπο, θαη ζα 

ηεο δεηήζνπλ ζπγγλώκε; 

 

 


