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Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Safer Internet και 

του Έργου CyberEthics GIV 



Από τα ευρήματα της 
έκθεσης EU Kids 
Online  (Livingstone et al., 
2011) το 96% των παιδιών 9-
16 ετών στην Κύπρο 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
τουλάχιστο μια φορά την 
εβδομάδα. Η ίδια έκθεση 
έδειξε ότι το 55% των 
παιδιών έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο με συσκευές 
χειρός και κινητά. 
 

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αυτοεικόνα και 
ταυτότητα 

Εκφοβισμός στο 
διαδίκτυο 

Εθισμός και 
αποξένωση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αποτελεσματική αναζήτηση 

Κριτική επιλογή 
Σύνθεση 

Δημιουργία  
Επικοινωνία 

Ψηφιακή 
πολιτότητα 

Διανοητική 
ιδιοκτησία και 

πνευματικά 
δικαιώματα 

Αποπλάνηση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προσωπικά 
δεδομένα,  
ιδιωτικότητα 

Ψηφιακό 
αποτύπωμα και 

φήμη 



SaferInternet – http://www.pi.ac.cy/InternetSafety   

Cyberethics – http://www.cyberethics.info   Συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση  

http://ec.europa.eu/saferinternet
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.cyberethics.info/
http://www.cyberethics.info/


Εθνικό Κέντρο για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Λειτουργεί από το 2006 

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του  
προγράμματος  Safer Internet, για την 
προώθηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για ένα ασφαλές διαδίκτυο. 

Δίκτυο των  
Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου 



• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού 

• Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας 
Κύπρου 

• Cyta 
• Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας 

και Ευημερίας του Παιδιού 
• Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 



http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html  

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html




Εισαγωγικό 
βιβλιάριο 

Βιβλιάριο με 
μαθησιακές 
εισηγήσεις 

Βιβλιάριο 
χρήσιμο υλικό 

Play Decide: Προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα 
Πρόγραμμα: 

Μικροί εκπαιδευτές 
για το διαδίκτυο 

Πιστοποίηση eSafety 
(eSafety Label) 





• Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (30 Σεπτεμβρίου 2014) 
• Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου (Έντυπο προγραμματισμού δράσεων) 
• Ολοκλήρωση μαθημάτων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

(Έντυπο ημερολόγιο δράσεων) 
• Μια παρουσίαση από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή Cyta ή Εθνικό 

Κέντρο Ασφάλειας Διαδικτύου ή Αστυνομία Κύπρου  
• Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού  
• Δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης του σχολείου 
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου  
• Τελική ημερίδα   
• Έντυπα αξιολόγησης 
• Προαιρετικές δράσεις 

(π.χ. Διοργάνωση σχολικού διαγωνισμού) 



http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/mathimata.html  
Το βιβλιάριο με τις μαθησιακές εισηγήσεις έχει ως στόχο να δώσει μερικές πρακτικές 
ιδέες για την εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για αξιοποίηση 
στη σχολική μονάδα και την τάξη.  

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/mathimata.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/mathimata.html


Βιβλιάριο 
χρήσιμο υλικό 

για την 
ασφάλεια στο 

διαδίκτυο 

Αυθεντικές 
ειδήσεις 

Βίντεο 

Διαδραστικά 
Παιχνίδια 

Κατάλογος με 
εκπαιδευτικό 

υλικό από 
διάφορους 

φορείς 



http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html 

Εκπαίδευση 
παιδιών και 
εφήβων να 
ετοιμάζουν 
δράσεις για 
ενημέρωση 

άλλων 

Βίντεο:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=sL0K

Gsf9srE  

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
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https://www.youtube.com/watch?v=sL0KGsf9srE


• Θα αυτό-αξιολογηθείτε 
• Θα πάρετε ένα Σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες σας για βελτίωση της πρακτικής 
• Παραπομπή σε υλικό 
• Στήριξη για δημιουργία πολιτικής του σχολείου 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και Πολιτικής 
Ορθής Χρήσης του διαδικτύου 

• Σύνδεση με την κοινότητα των σχολείων του 
eSafety 

• Διαπίστευση ως «eSafety school» 

http://www.esafetylabel.eu/ 

http://www.esafetylabel.eu/




22674747 Γραμμή καταγγελιών CyberEthics 

22808200 Αστυνομία Κύπρου,  

Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος 

cybercrime@police.gov.cy  

Τηλέφωνα:  
• 70000116 (Γραμμή βοήθειας 

CyberEthics) 9π.μ. – 7μ.μ 
• 22403364 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου) 
Με chat ή email μέσω της ιστοσελίδας 
http://www.cyberethics.info 

Από πού μπορώ να πάρω 
βοήθεια: 

Πού καταγγέλλω 
παράνομο ή ενοχλητικό 
περιεχόμενο;  

Ιστοσελίδες: 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety 
http://www.cyberethics.info 
Email:  
internetsafety@cyearn.pi.ac.cy 
 

Από πού μπορώ να πάρω 
πληροφορίες;  

mailto:cybercrime@police.gov.cy
http://www.cyberethics.info/
http://www.cyberethics.info/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
http://www.cyberethics.info/
http://www.cyberethics.info/
mailto:internetsafety@cyearn.pi.ac.cy


Επικοινωνία 

• Αναστασία Οικονόμου 
 Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 Ε-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy     
Τηλ.: +357 22402310  / 99433327 
Φαξ: +357 22480505 
 

• Μαρία Κωνσταντίνου 
 Συνεργάτιδα Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 Ε-mail: internetsafety@cyearn.pi.ac.cy 

Τηλ.: +357 22402364   
Φαξ: +357 22480505 
 

mailto:internetsafety@cyearn.pi.ac.cy

