Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Ομάδα Παιδιών και Νέων του Ευρωπαϊκού Έργου CYberSafety
(CYberSafety Youth Panel)
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CΥberSafety – Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην
Κύπρο» (https://www.cybersafety.cy/), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, διοργάνωσε Ημερίδα Εκπαίδευσης των μελών της Ομάδας Παιδιών και
Νέων CYberSafety Youth Panel, Κύπρου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη,
στη Λευκωσία, το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. και σε αυτήν
συμμετείχαν σαράντα (40) μαθητές/μαθήτριες.
Η Ομάδα Παιδιών και Νέων CYberSafety Youth Panel της Κύπρου έχει ως στόχο να επιτρέψει
στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη
διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων, αναφορικά με τη δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Η Ομάδα CYberSafety Youth Panel της Κύπρου
απαρτίζεται από μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής, υπό τον συντονισμό της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), μέλη της Ομάδας Εφήβων
Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μαθητές/μαθήτριες από
τα προγράμματα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο και EduWeb Κύπρου, υπό τον συντονισμό
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν,
αναφορικά με το ευρωπαϊκό έργο «CYberSafety – Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο», τη
Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, την Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για
τα παιδιά στην Κύπρο και τον αναμενόμενο ρόλο, που καλούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της
δράσης του CYberSafety Youth Panel. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες παρακολούθησαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και εισηγήσεις
από συνεργάτες/τριες του CYberSafety, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από άλλα παιδιά και
νέους δράσεις που υλοποίησαν και, κυρίως, να συμμετέχουν ενεργά σε εργαστήρια και εργασίες
σε ομάδες.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να συζητήσουν
με τον Καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Θανάση Χατζηλάκο, για την ευθύνη
τους στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του
Διαδικτύου, να συμμετέχουν σε εργαστήρια για την Παραπληροφόρηση και το Ψηφιακό
Αποτύπωμα και να παρακολουθήσουν το θεατρικό δρώμενο για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: «Το
δωμάτιο του Γιώργου» από τη θεατρική ομάδα ‘Intra Portas’.
Τέλος, η Ομάδα CYberSafety Youth Panel ξεκίνησε τον σχεδιασμό δράσεων με στόχο την
υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ προετοίμασε συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης για την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (5
Φεβρουαρίου 2019) και την παρουσία μελών της Ομάδας σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές.

