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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Θέμα: Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο από Μαθητές και 

Μαθήτριες 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, 

ημερομηνίας 19/9/2022), που αφορά στη συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση για τη σχολική χρονιά 2022–2023), σας ενημερώνουμε 

ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο από 

Μαθητές και Μαθήτριες για την Ασφαλή και Δημιουργική Χρήση του Διαδικτύου. 

 

Ειδικότερα, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τη 

συμμετοχή τους μέχρι και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 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. 

 

Στην αίτηση συμμετοχής ζητείται, εκτός από το βίντεο, η συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

 Σύντομη περιγραφή του βίντεο 

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

θεματικούς άξονες του διαγωνισμού (μέχρι 150 λέξεις) 

 Αναφορές σε πηγές (ιδέα, έρευνα, κείμενα, φωτογραφίες, μουσική κ.ά.) & άδειες χρήσης τους 

 Ρόλος μαθητών και μαθητριών 

 Ρόλος υπεύθυνων εκπαιδευτικών 

 Υπογεγραμμένα έντυπα συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών για τη συμμετοχή των 

παιδιών τους στον διαγωνισμό (σε ψηφιακή μορφή pdf). Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions. 

 Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

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

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) και Άννα Τσιάρτα (τηλ.: 22402339, email: 

studio@cyearn.pi.ac.cy). 
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