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Θζμα: Προκιρυξθ διαγωνιςμοφ  για τθν παραγωγι ςφντομου βίντεο από μακθτζσ για τθν αςφαλι 

χριςθ του διαδικτφου με κζμα «Ανακαλφψτε τον ψθφιακό κόςμο μαηί… με αςφάλεια!» 

 
Το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο ευρωπαϊκό ζργο CyberEthics III 
του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Safer Internet, προκθρφςςει διαγωνιςμό για μακθτζσ Γυμναςίων, Λυκείων 
και Τεχνικϊν Σχολϊν για τθν ανάπτυξθ ςφντομου βίντεο για τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου με κζμα 
«Ανακαλφψτε τον ψθφιακό κόςμο μαηί… με αςφάλεια! (Discover the digital world together...safely!)».  Το 
κζμα αυτό ζχει κακοριςτεί από τθν κεντρικι ευρωπαϊκι επιτροπι InSafe ωσ το κζμα τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ 
για τθν Αςφαλι χριςθ του διαδικτφου για το 2012 (7 Φεβρουαρίου 2012).   

Τα βίντεο που κα επιλεγοφν κα προβάλλονται κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων για τθν Αςφαλι Χριςθ 
του διαδικτφου και κα τυγχάνουν αξιοποίθςθσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα ςχολεία που ενδιαφζρονται μποροφν να υποβάλουν τθ ςυμμετοχι τουσ μζχρι τισ 19 Δεκεμβρίου 2011, 
θμζρα Δευτζρα, μζχρι τισ 8:00 π.μ. ςτθ ςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου                         
http://www.e-epimorfosi.ac.cy  ςτισ ανακοινϊςεισ, αποςτζλλοντασ το βίντεο ςε αρχείο μορφισ .wmv, 
.flv ι .mp4  και το ςυνθμμζνο ζντυπο υποβολισ ςυμμετοχισ. 

Το βίντεο  μπορεί να απευκφνεται ςε παιδιά, εφιβουσ, ενιλικεσ και θ διάρκειά του δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα 3 λεπτά. Στο βίντεο πρζπει να αναγράφονται οι ςυντελεςτζσ, το ςχολείο και τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ.   

Κάκε ςχολείο δικαιοφται να υποβάλει ςτο διαγωνιςμό περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ.  Κάκε ομάδα 
ςυμμετοχισ κα αποτελείται από ζνα υπεφκυνο κακθγθτι και μζγιςτο αρικμό μακθτϊν τρεισ.  

Η αξιολόγθςθ των ςυμμετοχϊν κα γίνει από πενταμελι επιτροπι ςτθν οποία κα ςυμμετζχει 1 
εκπρόςωποσ του ΠΙ, 1 εκπρόςωποσ τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, 1 εκπρόςωποσ τθσ Μζςθσ Τεχνικισ και 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 2 εκπρόςωποι των εταίρων του ΠΙ ςτο ζργο αυτό (1 από το CNTI και 1 
από τθ CYTA). 

Θα επιλεγοφν οι 3 καλφτερεσ ςυμμετοχζσ οι οποίεσ κα πάρουν ωσ βραβείο από ζνα netbook.  Τα βραβεία 
παραχωρεί θ CYTA.  Τα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν τζλοσ Ιανουαρίου 2012. 

Παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ για το διαγωνιςμό και όπωσ 
υποςτθρίξετε τθν προςπάκεια αυτι.  Σασ ευχαριςτϊ για τθ ςυνεργαςία ςασ. 
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