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Σχολική χρονιά: _________________ 
 
Σχολείο: ____________________________________________________ 
 
 
 

Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα / κηδεμόνα για συμμετοχή παιδιού 

 στον Διαγωνισμό «Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες 

 για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου» 

 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Διαγωνισμού  «Παραγωγή βίντεο από μαθητές 

και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου» που διοργανώνει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί: 

✓ Προαιρετική επιμορφωτική συνάντηση, σε μη σχολικό χρόνο, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και 

τους/τις υπεύθυνους/υπεύθυνες εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Η κάθε 

σχολική ομάδα μπορεί να συμμετέχει με εκπροσώπους σε ένα από τα δύο εργαστήρια, που 

προγραμματίζονται την Τρίτη 1/11/22, στις 3:30 – 6:30μ.μ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λευκωσία και την Τετάρτη 2/11/22,  στις 3:30 – 6:30μ.μ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λεμεσός. 

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δράσεων του Διαγωνισμού, θα εκδοθεί: 

✓ Έντυπο και ψηφιακό υλικό, το οποίο θα τύχει δημοσίευσης/ανάρτησης σε διάφορα μέσα 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα στην εφημερίδα της τάξης / του σχολείου, 

στην ιστοσελίδα του σχολείου, σε ενημερωτικά έντυπα, σε ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού 

έργου CΥberSafety, στο κανάλι του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου στο YouTube και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας (τύπο, 

ραδιοφωνικούς / τηλεοπτικούς σταθμούς, διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας κ.ά.), και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εργασία του παιδιού σας, καθώς και 

φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με αυτό.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα:  

https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/video-2022-2023/ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλούμε όπως δώσετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας, για τη 

συμμετοχή του παιδιού σας, στην εν λόγω δράση, επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση την ανάλογη 

απάντηση:  

Αποδέχομαι να λάβει μέρος στο βιωματικό εργαστήρι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, σε μη 

σχολικό χρόνο. 

https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/video-2022-2023/
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Ονοματεπώνυμο παιδιού: ______________________________________________     Τάξη: ____  

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: ________________________________________ 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: _____________________________________ 

 

Ημερομηνία: _____/______/________  

 

 

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή και κινηματογράφηση του παιδιού μου, 

καθώς και εργασίες του που έχουν αναπτυχθεί σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή και το σχετικό 

βίντεο που θα δημιουργήσει το παιδί μου, κατά τη διάρκεια της δράσης «Παραγωγή βίντεο από 

μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου».  

 

 

 

Ναι Όχι 

Ναι Όχι 


