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Με αφορμή την 11η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα του
Παιδιού, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών με την επιστημονική ευθύνη της Μονάδας Εφηβικής
Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»., διοργανώνουν ενημερωτικό
Happening με σκοπό την ευρεία πληροφόρηση του κοινού για
τους «κανόνες» ασφαλούς πλοήγησης των παιδιών και των
εφήβων στο Διαδίκτυο.
Ενημερωτικά περίπτερα θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου
Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) και στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Ναυαρίνου, από τις 10:00 έως
τις 18:00, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε γονείς, παιδιά και έφηβους να ενημερωθούν για τα
προβλήματα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου, τη νέα μορφή
«εθισμού» που έχει κάνει την εμφάνισή της, αλλά και για τους τρόπους προστασίας από τις
«παγίδες» που κρύβει ο on line «μαγικός» κόσμος.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Αριάδνη»:
Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «Εθισμού» των
εφήβων στο Διαδίκτυο, καθώς και για τους Κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι
έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου.
Το Πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» προσφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται
έγκυρη και αξιόπιστη υποστήριξη και καθοδήγηση, από τους ειδικούς επιστήμονες σε γονείς,
ώστε να διασφαλίσουν μια δημιουργική και «υγιή» σχέση των παιδιών τους με το Διαδίκτυο.
http://ariadni.med.uoa.gr
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Σύλβια Παπαδάκη: Το όνειρο
κάθε άντρα
Η playmate 2008, Σύλβια
Παπαδάκη δεν χρειάζεται ούτε
συστάσεις ούτε κολακείες. Αρκεί
κάποιος να δει τις φωτογραφίες της
για να καταλάβει το...
Σύγκριση: Samsung Galaxy S3
vs Apple iPhone 4s
Δε πρόλαβε να κυκλοφορήσει το
Samsung Galaxy S3 και ξεκίνησαν
οι συγκρίσεις.Μετά τη σύγκριση με
το Samsung Galaxy Nexus ήρθε η
ώρα ...
Μια κούκλα όλο μούσκουλα!
Το παραδοσιακό ραντεβού του
Νοεμβριου της WABBA-ΠΕΣΔ αγώνες bodybuildingπραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της Κυριακής στο ξενοδοχείο ...
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H καυτή φωτογράφηση της
Έλενας Ασημακοπούλου…
Απολαύστε την καυτή
φωτογράφηση της σέξυ Έλενας
Ασημακοπούλου, για το περιοδικό
«Max»! Η συγκεκριμένη ηθοποιός
έγινε γνωστή από την σειρά ...
PRAXIS : Κινητή μονάδα
εξέτασης για AIDS.
«Αν μου είχαν ανακοινώσει με
τέτοιο τρόπο το αποτέλεσμα, θα
είχα εξελιχθεί σε έναν πολύ
καλύτερο οροθετικό» αυτή ήταν η
εκτίμηση ενός οροθετ...
Παράξενα βίντεο με το iPhone .
Παράξενα βίντεο με το iPhone .Δεν χρειάζονται
σχόλια.. Βίντεο!!
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Μυστηριώδης θάνατος γνωστού
μοντέλου
Αναστάτωση επικρατεί στον κόσμο
της ShowBiz, από τον μυστηριώδη
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