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23 Ιανουαρίου 2023                                                                  
 

Διευθυντές/Διευθύντριες  

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  

Δημοτικής  Εκπαίδευσης  

 
Θέμα: Διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του 

διαδικτύου με τίτλο: «Η Αθηνά και ο Ντίκι στον Μαγικό Κόσμο του Διαδικτύου», για μαθητές 

και μαθήτριες Β΄ και Γ΄ Τάξης Δημοτικού 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας 

Ασφαλούς Διαδικτύου (7 Φεβρουαρίου 2023), πληροφορείστε ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

συντονιστής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου, συνδιοργανώνει με το Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου Ελλάδος διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή και την 

υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. 

Η σχετική δράση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023, από τις 09:45 έως τις 

10:45 (3η - 4η περίοδος), και θα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Β΄ και Γ΄ τάξης 

δημοτικού. Ειδικότερα, 100 τμήματα από σχολεία της Κύπρου και 100 τμήματα από σχολεία 

της Ελλάδας θα συνδεθούν διαδικτυακά και θα ενημερωθούν, με τη βοήθεια των 

συγγραφέων και των ηρώων των παραμυθιών «Η Αθηνά στον κόσμο του Διαδικτύου» και 

«Ο Ντίκι στον Μαγικό Κόσμο του Διαδικτύου», για την ασφαλή και την υπεύθυνη 

αξιοποίηση του διαδικτύου. 

Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στη διαδικτυακή δράση  

Σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων τους, όσοι και όσες εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν τα τμήματά τους να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση θα πρέπει να 

υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy , στην κατηγορία 

«Ημερίδες - Συνέδρια», μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023. Κατά την υποβολή της δήλωσης 

συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν:  

(α) τα στοιχεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος,  

(β) το τμήμα και  

(γ) και τον αριθμό των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών κάθε τμήματος.  
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Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό 

περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση 

των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi.ac.cy/, στον σύνδεσμο «Διαχείριση 

προφίλ».  

Οι εκπαιδευτικοί, που τα τμήματά τους θα συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκπαιδευτική 

δράση, θα ενημερωθούν για τον σύνδεσμο της διαδικτυακής σύνδεσης, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στους/Στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.  Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τομέα 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, κα Μαριάννα Ιωάννου (email: ioannou.ma@cyearn.pi.ac.cy, 

τηλ.: 22402338) και κ. Μιχάλη Μάγο  (email:magos.m@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402351).   

 

 

 

 

 

 

    
Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 

Δρ Χατζηκακού Έλενα 
Αναπλ. Διευθύντρια  

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: Π.Λ.Ε. Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας 
        : Π.Ο.Ε.Δ. 
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