ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.: ΠΙ 16.8.04.5
Αρ. Τηλ.: 22 402310
Αρ. Φαξ: 22 480505
e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

7 Φεβρουαρίου 2014

Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Διευθυντές/ντριες Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
Η 11η Φεβρουαρίου 2014 είναι η Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η αρμόδια επιτροπή της
Insafe (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου) έθεσε ως σύνθημα για το 2014 «Ας
δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο». Στόχος της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου είναι η
προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα του διαδικτύου
και των κινητών τηλεφώνων, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων σε όλο τον
κόσμο. Τη φετινή χρονιά, η έμφαση δίνεται στην εμπλοκή όλων – παιδιών, νέων, γονέων,
εκπαιδευτικών, επαγγελματιών κ.λπ. – στη διαμόρφωση ενός καλύτερου διαδικτύου που να
αποτελεί ένα ασφαλή χώρο δημιουργίας, ψυχαγωγίας, μάθησης, επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Παράλληλα, στοχεύει στην καλλιέργεια συνειδητοποιημένων ψηφιακών πολιτών.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων
χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές και την ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο
διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο είναι εταίρος του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου – Cyberethics και κάθε χρόνο συμμετέχει και διοργανώνει εκδηλώσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Πιο κάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες που προγραμματίζονται στα πλαίσια της Διεθνούς
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου και εισηγήσεις δραστηριοτήτων που μπορεί η σχολική σας μονάδα
να οργανώσει.
Ημερίδα που διοργανώνει η Cyta στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Cyberethics” με θέμα
«Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο»
o Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014, 8:15 – 12:30, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
(εγκύκλιος για συμμετοχή σχολείων στην ημερίδα: dde4048a με ημερομηνία
καταχώρησης 29/1/2014, dme7044 με ημερομηνία καταχώρησης 30/1/2014,
dte2518 με ημερομηνία καταχώρησης 5/2/2014)
o Η ημερίδα θα προβάλλεται ζωντανά στο διαδίκτυο μέσω live streaming στην ιστοσελίδα
www.iportal.cytanet.com.cy
«Πανηγύρια ενημέρωσης» για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
o Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014, 11:00 – 13:00, στο εμπορικό κέντρο MyMall Limassol,
στη Λεμεσό
o Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, 11:00 – 13:00, στο εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus,
στη Λευκωσία
o Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014, 11:00 – 13:00, στο εμπορικό κέντρο Kings Avenue
Mall, στην Πάφο
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Δραστηριότητες στη σχολική μονάδα, στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και
διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος αξιοποιώντας
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε:
o Ενημερωτικό υλικό
o Εκπαιδευτικά φιλμάκια
o Παιχνίδια
Αξιοποίηση των «Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο» και διοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο
του έργου αυτού (πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html)
Διοργάνωση δρώμενων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης (π.χ. θεατρικά
δρώμενα, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας,
συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κ.λπ.)
Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου μέσω της πύλης “Safer Internet Day (SID)”
http://www.saferinternetday.org/web/guest/register.
Τα σχολεία που θα εγγραφούν θα πάρουν ένα σετ υλικού, το οποίο περιλαμβάνει διαφημιστικό
υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την τάξη. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την σελίδα: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/SID.html
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ανακοινώνει την διάθεση της πύλης eSafety Label στα ελληνικά. Η πύλη του eSafety Label
(http://www.esafetylabel.eu) καθοδηγεί τα σχολεία να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας για το
διαδίκτυο που παρέχουν και να λάβουν μέτρα, για να το βελτιώσουν με βάση εξατομικευμένο
σχέδιο δράσης. Επιπλέον, γίνεται παραπομπή σε διάφορα εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν το
έργο της σχολικής σας μονάδας, όπως για παράδειγμα ενημερωτικά δελτία, λίστες ελέγχου και
καθοδήγηση για τη σύνταξη «Πολιτικής Ορθής Χρήσης» του διαδικτύου του σχολείου.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω και
προσφέρετε ευκαιρίες για ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σημαντικό αυτό θέμα.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου
Διευθύντρια
για Γενική Διευθύντρια

Κοιν: ΔΔΕ, ΔΜΕ, ΔΤΕ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy

