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Διευκυντζσ/ντριεσ χολείων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
Διευκυντζσ/ντριεσ χολείων Μζςθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ
Διευκυντζσ/ντριεσ χολείων Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
Θζμα: Διεθνής ημζρα για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Η 8θ Φεβρουαρίου 2011 είναι θ Διεκνισ Μζρα για τθν Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για
τθ φετινι χρονιά προωκεί το κζμα τθσ Αςφαλοφσ χριςθσ του διαδικτφου για τθ χρονιά 2011 με το μότο
«Είναι κάτι περιςςότερο από ζνα παιχνίδι, είναι θ ηωι ςασ».
Είναι γεγονόσ ότι τα παιδιά και ειδικότερα οι ζφθβοι περνοφν ςθμαντικό χρόνο τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ
ςτο διαδίκτυο. Πολλζσ φορζσ αγνοοφν κινδφνουσ που κεωροφν εικονικοφσ ςε περιβάλλοντα εικονικισ
πραγματικότθτασ και κοινωνικών δικτφων. Επιπρόςκετα, φαίνεται να μθν ξεχωρίηουν τθ διαχωριςτικι
γραμμι του τι είναι πραγματικό και τι φανταςτικό.
Είναι υποχρζωςι μασ να δώςουμε ςε όλα τα παιδιά τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον κόςμο του
διαδικτφου και των δυνατοτιτων του και από τθν άλλθ να καλλιεργιςουμε ςε αυτά δεξιότθτεσ για τθν
αντιμετώπιςθ κινδφνων που μπορεί να παραμονεφουν.
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ είναι πολφ ευαίςκθτο ςε κζματα διαπαιδαγώγθςθσ των παιδιών
για τθν ορκι αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιών και για αυτό κάκε χρόνο ςυμμετζχει και διοργανώνει
εκδθλώςεισ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Δείτε πιο κάτω δραςτθριότθτεσ που προγραμματίηονται ςτα πλαίςια τθσ Διεκνοφσ μζρασ για τθν αςφαλι
χριςθ του διαδικτφου και ειςθγιςεισ δραςτθριοτιτων που μπορεί θ ςχολικι ςασ μονάδα να οργανώςει.
άββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011, από τισ 11.00πμ – 1.00μμ, ςτο εμπορικό κζντρο MyMall Limassol, ςτθ
Λεμεςό:
o Ενθμζρωςθ γονιών και παιδιών. Θα γίνει ηωντανι ςφνδεςθ με το πρώτο ραδιόφωνο του ΡΙΚ
και τθν εκπομπι «Παιδιά ςτον αζρα»
Σρίτθ, 8 Φεβρουαρίου 2011, από τισ 4.00μμ – 6.00μμ, ςτο εμπορικό κζντρο The Mall of Cyprus ςτθ
Λευκωςία :
o Ενθμζρωςθ γονιών και παιδιών. Θα γίνει ηωντανι ςφνδεςθ με το τρίτο ραδιόφωνο του ΡΙΚ και
τθν εκπομπι «Ανοικτι Γραμμι»
Σρίτθ, 8 Φεβρουαρίου 2011, από τισ 8.00πμ – 1.00μμ, ςτο Hilton Park ςτθ Λευκωςία:
o Ημερίδα με κζμα «Είναι κάτι περιςςότερο από παιχνίδι, είναι θ ηωι ςου!»
Δραςτθριότθτεσ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ αλλά και
διακεματικά μζςα από όλα τα μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ, αξιοποιώντασ εκπαιδευτικό
υλικό:
o Ζντυπο υλικό που ζχει αποςταλεί από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο
o Εκπαιδευτικά φιλμάκια παραγωγισ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου
o Ιςτοςελίδα http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
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Οι πιο πάνω δραςτθριότθτεσ υλοποιοφνται με ςυγχρθματοδότθςθ του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ
CyberEthics – Safer Internet και ςυμμετζχουν το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου, το Κζντρο
Νευροεπιςτιμθσ και Σεχνολογίασ, θ Τπθρεςία Cytanet, θ Αςτυνομία Κφπρου και θ Microsoft.
Χορθγόσ επικοινωνίασ για τισ πιο πάνω δραςτθριότθτεσ είναι το Ραδιοφωνικό Κδρυμα τθσ Κφπρου.
Παρακαλώ όπωσ ενθμερώςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ για τα πιο πάνω και προςφζρετε
ευκαιρίεσ για ενθμζρωςθ και διαπαιδαγώγθςθ των παιδιών ςτο ςθμαντικό αυτό κζμα.
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