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Θέμα: Ημερίδα για την Ασφά
άλεια στο ∆ιαδίκτυο
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Η Cyta
anet, στο πλαίσιο
π
τη
ης Παγκόσ
σμιας Ημέρ
ρας για τη
ην Ασφάλεεια στο ∆ιαδίκτυο
(Safer Internet Da
ay), διοργα
ανώνει και φέτος ημεερίδα για τη
ην Ασφάλεεια στο ∆ιαδίκτυο.
Η φετιννή ημερίδα
α με τίτλο «Aς
« δημιου
υργήσουμε μαζί ένα καλύτερο
κ
δδιαδίκτυο» έχει ως
στόχο ννα βοηθήσ
σει τους συ
υμμετέχονττες να κατα
ανοήσουν ότι είναι ευυθύνη όλω
ων μας,
της πο
ολιτείας, τω
ων εκπαιδεευτικών, τω
ων φορέω
ων που ασ
σχολούνταιι με το δια
αδίκτυο,
των γοννιών και τω
ων παιδιών
ν, να φρονντίσουμε για
γ να διαμορφώσουμ
με το διαδίίκτυο σε
ένα καλλύτερο χώ
ώρο επικοιν
νωνίας, ψυ
υχαγωγίας και απόκττησης γνώ
ώσεων. Η ημερίδα
η
θα πρα
αγματοποιη
ηθεί την Τρίτη 11 Φ
Φεβρουαρίίου, στις 08:15
0
το π
πρωί, στο ∆ιεθνές
Συνεδρ
ριακό Κένττρο στη Λευκωσία
Λ
και απευ
υθύνεται κυρίως
κ
σε μαθητές Μέσης
Εκπαίδ
δευσης και των μεγαλ
λύτερων τά
άξεων ∆ημ
μοτικής Εκ
κπαίδευσηςς, που ανα
αμένεται
να απο
οτελέσουν και το μεγαλύτερο
μ
ο μέρος το
ου ακροαττηρίου, μα
αζί με γον
νείς και
εκπαιδεευτικούς. Έχουν
Έ
επίίσης προσ
σκληθεί κυβερνητικοί και άλλοι οργανισμ
μοί, που
ασχολο
ούνται με το
τ θέμα κα
αι εμπλέκο
ονται στη διαπαιδαγώ
δ
ώγηση και στην εκπα
αίδευση
των νέέων, όπωςς το Υπουργείο Παιδ
δείας και Πολιτισμού
Π
ύ, η Αστυννομία Κύπ
πρου, το
Υπουργγείο ∆ικαιο
οσύνης και ∆ημοσίαςς Τάξεως, η Βουλή, το Πανεπισ
στήμιο Κύπ
πρου, το
ΤΕΠΑΚ
Κ καθώς και άλλα
α πανεπισ
στημιακά ιδρύματα, οι ∆ήμοοι, η Επίίτροπος
Προστα
ασίας των ∆ικαιωμά
άτων του Π
Παιδιού, ο Οργανισμός Νεολα
αίας και άλλοι.
ά
Η
γλώσσα
α διεξαγωγής της ημ
μερίδας θα
α είναι η ελληνική.
ε
Ομιλητές
Ο
μ ε εξειδίκευ
υση στο
θέμα θ
θα μεταφέέρουν τις γνώσεις κκαι τις εμπ
πειρίες τους και θα
α απαντήσ
σουν σε
ερωτήσ
σεις των συ
υνέδρων.
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λίδα: http://www
w.moec.gov.ccy

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 ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα μπορούσαν να
εκπροσωπηθούν από έναν εκπαιδευτικό και δύο (2) μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης,
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 τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν
την Ημερίδα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του/της
∆ιευθυντή/ντριας κάθε σχολικής μονάδας, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, (∆ήλωση παρακολούθησης στην κατηγορία
«Ημερίδες - Συνέδρια»), αφού προηγηθεί η εγγραφή ως χρήστη του/της
∆ιευθυντή/ντριας (εάν δεν έχει γίνει στο παρελθόν) και η επικαιροποίηση των
προσωπικών στοιχείων του/της εκπαιδευτικού που θα λάβει μέρος (π.χ. αλλαγή
διεύθυνσης ή σχολείου). Σε διαφορετική περίπτωση ο/η ∆ιευθυντής/τρια δεν θα
μπορεί να προχωρήσει με τη δήλωση.
Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από τις 29 Ιανουαρίου 2014
μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2014, η ώρα 12.00.
Η διαδικασία, μετά την είσοδο του/της ∆ιευθυντή/ντριας ως χρήστη στην ιστοσελίδα,
έχει ως ακολούθως:
1. Υποβολή ∆ήλωσης Ενδιαφέροντος Παρακολούθησης Προγράμματος στην
κατηγορία «ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ -ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ», με τίτλο «Ημερίδα: Aς δημιουργήσουμε
μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο».
2. Επιλογή σχολείου και χρήση κωδικού παραγγελίας βιβλίων του σχολείου.
3. Επιλογή, από τον κατάλογο που εμφανίζεται, του/της εκπαιδευτικού του
σχολείου που θα παρακολουθήσει την ημερίδα.
4. Συμπλήρωση των ονομάτων των μαθητών που θα παρακολουθήσουν την
ημερίδα (4 μαθητές για Μέση Εκπαίδευση/ 2 για ∆ημοτική Εκπαίδευση – εκτός
και αν έχει συμμετοχή στον διαγωνισμό).
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Ημερίδα: Aς δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο
11 Φεβρουαρίου 2014
∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Παρακαλούμε το έντυπο να συμπληρωθεί και να παραδοθεί κατά την είσοδό σας στο
∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο
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