ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.: 16.8.03.4.1
25 Ιανουαρίου 2012
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Η Cytanet διοργανώνει και φέτος ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο με τίτλο
«Ανακάλυψε τον ψηφιακό κόσμο μαζί … με ασφάλεια».
Η ημερίδα θα γίνει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012, στις 8:15 το πρωί, στην αίθουσα Ledra,
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, θα είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερομένους
και εμπλεκομένους στο θέμα και η γλώσσα διεξαγωγής της ημερίδας θα είναι η ελληνική.
Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα
απαντήσουν σε ερωτήσεις των συνέδρων.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί την ημερίδα ως πολύ σημαντική για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των νέων και των γονέων, ώστε να μπορούν
να προστατεύονται από κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.
Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε κάθε σχολείο να εκπροσωπηθεί στην πιο
πάνω ημερίδα από τέσσερις (4) μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, οι οποίοι θα έχουν την
ευθύνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ημερίδας στο σχολείο τους. Στην περίπτωση
της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν μόνο από έναν
εκπαιδευτικό, κατά την κρίση του σχολείου.
Παράλληλα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους μαθητές/τριες, τους σχολικούς
συνδέσμους καθηγητών και δασκάλων σχετικά με την πιο πάνω ημερίδα. Παρακαλώ όπως
δηλώσετε συμμετοχή στο τηλεομοιότυπο 22800638 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
chrychrysanthou@schools.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.
Συστήνεται όπως τα σχολεία διαφόρων περιοχών συντονιστούν μεταξύ τους για τη
διευθέτηση της μετάβασης στο χώρο της ημερίδας.
Επισυνάπτεται το ενημερωτικό έντυπο από τη Cytanet, καθώς επίσης και η αίτηση
συμμετοχής του σχολείου σας.
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