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 9 Νοεμβρίου 2022 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τη δημιουργία βίντεο animation στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού για την Ασφαλή και Δημιουργική Χρήση του Διαδικτύου 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερ. 

19/09/22), ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας ανακοινώνει δεύτερη σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη 

δημιουργία βίντεο κινούμενων σχεδίων, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Παραγωγή βίντεο από μαθητές 

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

 

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα καθοδηγήσουν τις μαθητικές ομάδες να συμμετέχουν σε δύο 

(2) επιμορφωτικές συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη 

Λευκωσία ως ακολούθως: 

 

Ημέρα και Ημερομηνία Επαρχία Τόπος διεξαγωγής Ώρα 

Σάββατο, 26/11/2022 Λευκωσία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 15:00 – 18:00 

Τρίτη, 10/01/2023 Λευκωσία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 15:00 – 18:00 

Οι εκπαιδευτές των συναντήσεων, έμπειροι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων, προέρχονται από την 

ομάδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Κύπρου «Όψεις του Κόσμου». Οι εκπαιδευτικοί δεν 

χρειάζεται να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων για να 

συμμετέχουν στις συναντήσεις. Οι συναντήσεις έχουν την μορφή βιωματικών εργαστηρίων και οι 

εκπαιδευτικοί θα καθοδηγηθούν σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων με 

βάση το εικονογραφημένο σενάριο της μαθητικής τους ομάδας. 

 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής 
 

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό το αργότερο μέχρι 

την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 στις 23:59 μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ στη 

διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Διαγωνισμός Βίντεο Ασφαλούς 

Διαδικτύου και τίτλο Υποβολή Αίτησης για Παραγωγή Βίντεο Ασφαλούς Διαδικτύου). Σημειώνεται ότι 

για την είσοδο των σχολείων στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός του 

σχολείου. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

      ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

     ΚΥΠΡΟΥ 

   2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/


 

Στην αίτηση συμμετοχής ζητείται η συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων, συμπεριλαμβανομένων και 

των παρακάτω: 

 Περίληψη σεναρίου (μέχρι 250 λέξεις) 

 Προσχέδιο εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard), το οποίο να περιλαμβάνει μέχρι και 

δώδεκα (12) εικόνες, συνοδευόμενες η κάθε μία από μια σύντομη περιγραφή (λεζάντα). Το 

εικονογραφημένο σενάριο θα πρέπει να αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή (pdf) σε κάποιο ψηφιακό 

αποθηκευτικό χώρο και να επισυναφθεί ο σχετικός σύνδεσμος. Μπορείτε να λάβετε πρότυπο 

έντυπο για το εικονογραφημένο σενάριο από το σύνδεσμο  εδώ ή από την ιστοσελίδα του 

διαγωνισμού, https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/ 

 Επεξήγηση της διασύνδεσης του περιεχομένου και μηνυμάτων του βίντεο με τον ή τους 

θεματικούς άξονες του διαγωνισμού (μέχρι 150 λέξεις) 

 Αναφορές, όπου ισχύει, σε πηγές (ιδέα, έρευνα, κείμενα, κ.ά.)  

 Είδος υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των σχεδίων (π.χ. πηλός, πλαστισίνη, 

κάρβουνο, χαρτί, μπογιές, φιγούρες από ξύλο, πλαστικό ή άλλο υλικό), με αναφορά στους 

λόγους επιλογής του υλικού (μέχρι 100 λέξεις) 
 

Στην πρώτη συνάντηση θα δοθούν οδηγίες για βελτίωση και περαιτέρω επεξεργασία των 

εικονογραφημένων σεναρίων που θα έχουν υποβληθεί. Επιπλέον, κάθε σχολείο θα παραλάβει τον 

εξοπλισμό που θα χρειαστεί για το επόμενα στάδια της κινηματογράφησης και του μοντάζ. 

Στο διάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης συνάντησης, αναμένεται οι μαθητικές ομάδες να 

δημιουργήσουν το βίντεο τους σε μια πρωταρχική τουλάχιστον μορφή, το οποίο θα φέρουν μαζί τους 

οι εκπαιδευτικοί στη δεύτερη συνάντηση, μαζί με όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να 

δημιουργηθεί το βίντεο. Στη δεύτερη συνάντηση, θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν και μερικοί 

μαθητές και μαθήτριες από κάθε μαθητική ομάδα (περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στην πρώτη 

συνάντηση). 

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/video-2022-2023/  και στην εγκύκλιο του ΠΙ, «Συμμετοχή σε 

Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, 

για τη σχολική χρονιά 2022-2023», ημερ. 19/09/22, (Παράρτημα 6, σελ. 20). Στα Παραρτήματα, 6A και 

6B, εντός της εγκυκλίου παρατίθεται δείγμα περίληψης σεναρίου, δείγμα εικονογραφημένου σεναρίου, 

καθώς και σύνδεσμος για προβολή του βίντεο στην τελική του μορφή. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

διαγωνισμό να επικοινωνούν με τις λειτουργούς του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Μαριάννα 

Ιωάννου (τηλ.: 22402338, email: ioannou.ma@cyearn.pi.ac.cy), Άννα Τσιάρτα (τηλ.: 22402339, email: 

studio@cyearn.pi.ac.cy) και Παναγιώτα Χατζηττοφή (email: hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy, τηλ.: 

22402353). 

 

 

 

  

                                                                                                          (Δρ Έλενα Χατζηκακού) 
                                                                                                           Αναπλ. Διευθύντρια 

                                                                                                                           για Γενικό Διευθυντή 
 
 
 
Κοιν:  Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ 
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          Δ.Δ.Ε. 
          Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης, Υ.Π.Α.Ν. 
          Γραφείο Υπουργού 
          Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
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