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Video: Παγκόσμια Μέρα Του Παιδιού
Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από το χαμόγελο ενός παιδιού. Είναι χρέος μας να το εξασφαλίσουμε και να το διασ...

Εκδηλώσεις για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο
διαδίκτυο
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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 ενημερωτική εκδήλωση 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 «Αριάδνη» 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.
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