Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2014
Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ
H Cytanet διοργανώνει, στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού

Έργου

“Cyberethics”,

ημερίδα με θέμα «Ας δημιουργήσουμε
μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο»
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014, 8:15 –
12:30, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Η ημερίδα θα προβάλλεται ζωντανά στο
διαδίκτυο, μέσω live streaming, στην
ιστοσελίδα www.iportal.cytanet.com.cy

eSafety Label
http://www.esafetylabel.eu/
Μέσω της πύλης του eSafety:
Θα αξιολογήσετε τo επίπεδο της ηλεκτρονικής
ασφάλειας του σχολείου σας με βάση
πανευρωπαϊκά πρότυπα, συμπληρώνοντας ένα
έντυπο αξιολόγησης.
Θα πάρετε ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο
στις ανάγκες σας για να βελτιώσετε την
πρακτική σας. Το σχέδιο δράσης θα σας
καθοδηγήσει για να προσφέρετε ένα ασφαλές,
τεχνολογικά πλούσιο περιβάλλον για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Θα εντοπίσετε και θα παραπεμφθείτε σε
χρήσιμο υλικό και πηγές υλικού, στο οποίο
περιλαμβάνονται πρακτικές λίστες ελέγχου και
ενημερωτικά δελτία.
Θα πάρετε καθοδήγηση για να δημιουργήσετε
την «Πολιτική του σχολείου για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο» και την «Πολιτική Ορθής
Χρήσης του σχολείου».
Θα συνδεθείτε με την κοινότητα των σχολείων
του eSafety, ώστε να ανταλλάξετε καλές
πρακτικές και να εντοπίσετε απαντήσεις στις
απορίες σας.
Θα μπορέσετε να πιστοποιηθείτε ως σχολείο
eSafety. Κάθε σχολείο που κατέχει την
πιστοποίηση μπορεί να προβάλει το έμβλημα
της πιστοποίησης στις ιστοσελίδες και τις
εκδόσεις του.

http://www.cyberethics.info/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014, 11:00-13:00,
στο εμπορικό κέντρο MyMall Limassol, στη
Λεμεσό
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, 11:00-13:00,
στο εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus, στη
Λευκωσία
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014, 11:00-13:00,
στο εμπορικό κέντρο Kings Avenue Mall,
στην Πάφο
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων:
Θα γίνεται ενημέρωση για το θέμα της
ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου
Θα υπάρχει ζωντανή σύνδεση με το
ραδιόφωνο του ΡΙΚ
Θα δίνεται έντυπο και άλλο ενημερωτικό
υλικό
Θα προβάλλονται επί τόπου ενημερωτικά
σποτ και σύντομα βίντεο από μαθητές/τριες
Θα
πραγματοποιούνται
σύντομες
συνεντεύξεις από περαστικούς
Θα γίνονται σύντομα δρώμενα (π.χ.
θεατρικές σκηνές, χορευτικά, πολεμικές
τέχνες, παιχνίδια)
Θα δίνονται δωράκια
Ευχαριστίες: Kings Avenue Mall, MyMall Limassol,
The Mall of Cyprus, ΡΙΚ

Saferinternetday.org
Η ιστοσελίδα Saferinternetday.org παρέχει μια
παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία
οι χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να
παρουσιάσουν τα γεγονότα και τις ενέργειες
που πραγματοποιούνται σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο για την Ημέρα Ασφαλούς
Διαδικτύου.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος
σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς
Διαδικτύου μπορούν να εγγραφούν μέσω της
πύλης
“Safer
Internet
Day
(SID)”
http://www.saferinternetday.org/. Τα σχολεία που
θα εγγραφούν θα πάρουν ένα σετ υλικού, το
οποίο
περιλαμβάνει
διαφημιστικό
υλικό,
προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την
τάξη.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Το Cyberethics συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιo του
προγράμματος SaferInternet

