Αζήλα, 5 Απξηιίνπ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Δπάζη Ενημέπωζηρ και Επαγπύπνηζηρ Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
«Καηαπολεμώνηαρ ηη πηηοπική μίζοςρ ζηο Διαδίκηςο
μέζα από ηα μάηια ηων παιδιών και ηων εθήβων»
Μία ηδηαίηεξε ποιηηική ζςλλογή για ηην καηαπολέμηζη ηηρ πηηοπικήρ
μίζοςρ και ηος διαδικηςακού εκθοβιζμού δεκηνπξγήζεθε ππό ηνλ
ζπληνληζκό θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δξάζεο Ελεκέξσζεο θαη
Επαγξύπλεζεο Saferinternet.gr, από καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ
εθπαίδεπζεο, από ην λεπηαγσγείν έσο ην ιύθεην.
Εηδηθόηεξα, νη καζεηέο πξνζθιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηόηππα
νθηάζηηρα πνηήκαηα παίξλνληαο ενεπγό θέζη καηά ηος εκθοβιζμού και
κάθε
είδοςρ
απαπάδεκηηρ
(διαδικηςακήρ)
ζςμπεπιθοπάρ,
ζπκβαδίδνληαο κε ηε θεηηλή ζεκαηηθή θαη ην ζύλζεκα ηεο Ηκέξαο
Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 2016 «Ανάλαβε δράζη για ένα καλύηερο
Διαδίκησο!».
H δξάζε Saferinternet.gr έιαβε 278 πξσηόηππα πνηήκαηα, εθ ησλ
νπνίσλ 181 πνηήκαηα πνπ πιεξνύζαλ ην ζύλνιν ησλ πξνδηαγξαθώλ
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε εηδηθή αλζνινγία κε ηίηιν «Ποιηηική ζσλλογή για ηο
Διαδίκησο».
Έηζη, γηα άιιε κηα θνξά ην Saferinternet.gr αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο
παηδείαο θαη ζην Δηαδίθηπν. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ
παηδηώλ είλαη κέζα από ηελ ελεξγό θαη δηαζθεδαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, ζπλεηδεηνπνηώληαο ηαπηόρξνλα πσο
δελ πξέπεη λα αλερόκαζηε ή λα κέλνπκε παξαηεξεηέο ζε θαηλόκελα εθθνβηζκνύ, αιιά λα κηινύκε, λα
αληηδξνύκε θαη λα αλαδεηνύκε βνήζεηα από έλαλ έκπηζην ελήιηθα θαζώο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Η πνηεηηθή ζπιινγή βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηε δηεύζπλζε:
http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15

Σηελ επόκελε ζειίδα ζαο παξαζέηνπκε 4 πνηήκαηα από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, από λεπηαγσγεία ηεο ρώξαο.

Σαξίδι ζηο Διαδίκηςο
Σην δηαδίθηπν θίιε κνπ
αλ ζεο λα ηαμηδέςεηο,
πξέπεη λα έρεηο πξνζνρή,
πνηέ γηα λα κελ κπιέμεηο.
Αλ βξεηο θαη θάηη δύζθνιν
ζην ιέσ λα ην μέξεηο,
κίιεζε πξώηα ζηνπο γνλείο
βνήζεηα γηα λα θέξεηο.
ο

1 2/θ Νηπιαγωγείο Πύλοσ, ολοήμερο ημήμα
Πποζοσή ζηο Διαδίκηςο
Όηαλ πάσ ζην PC,
κπνξώ λα βξσ ηα πάληα εθεί.
Όκσο πξέπεη λα πξνζέρσ,
ζην κπαιό πάληα λα έρσ,
πσο γπξλνύλ πνιινί εθεί,
πνπ δελ είλαη όινη θαινί!
Δελ είλαη όινη ζην πιεπξό ζνπ,
ίζσο ζέινπλ ην θαθό ζνπ!!!
ο

7 Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, Ολοήμερο ημήμα
ούπεπ όπλο
Αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλσ,
αλ ληξαπώ ή θνβεζώ,
έρσ έλα ΟΤΠΕΡ ΟΠΛΟ:
ζηνπο γνλείο κνπ ζα ην πσ!
ο

22 Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, Κλαζικό και Ολοήμερο ημήμα
Όσι ζηην κοποϊδία
Σηνπο ππνινγηζηέο ζηα ζρνιεία
Δε ζέινπκε θνξντδία
Δε δίλνπκε ζεκαζία!
Ζεηάκε λα κε καο θνξντδεύνπλε
Μα αλ ζπλερίζνπλε, παηάκε έλα θνπκπί
Τνπο αλαθέξνπκε θαη μεκπεξδεύνπκε!
Όρη ζην bullying ζηνπο ππνινγηζηέο,
Σηελ απιή θαη ζηα ζρνιεία!
2 θ/ζιο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αηηικής, Ολοήμερο ημήμα

