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11ος  Διαγωνισμός Παραγωγής Βίντεο για την Ασφαλή και Δημιουργική Χρήση του 

Διαδικτύου 

Την Πέμπτη, 3  Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελική φάση 

αξιολόγησης των συμμετοχών στον διαγωνισμό «Παραγωγή Βίντεο από Μαθητές και 

Μαθήτριες για την Ασφαλή και Δημιουργική Χρήση του Διαδικτύου». 

O διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με την υποστήριξη του Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου - CΥberSafety. Και φέτος, ο διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθηκών που προέκυψαν από 

την πανδημία του κορωνοϊού.  

Ο διαγωνισμός «Παραγωγή Βίντεο από Μαθητές και Μαθήτριες για την Ασφαλή και 

Δημιουργική Χρήση του Διαδικτύου» στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών 

σε σχέση με την Παιδεία για τα Μέσα αλλά και σημαντικών οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η 

αυτόνομη μάθηση, η επικοινωνία, η συνεργασία, ο ψηφιακός γραμματισμός, η  

δημιουργικότητα και η καινοτομία. Παράλληλα, μέσα από την όλη διαδικασία της 

δημιουργίας, συντελείται η δόμηση γνώσης και η διαμόρφωση στάσεων για υπεύθυνη, 

δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου. Ειδικότερα, η διερεύνηση εκ μέρους 

των παιδιών σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, η διαμόρφωση 

άποψης, η σύνθεση μηνυμάτων και η πληροφόρηση άλλων παιδιών και ενηλίκων μέσα 

από μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, συντελούν στην αποτελεσματική μάθηση 

για το θέμα της ασφαλούς αξιοποίησης του Διαδικτύου. 

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφαλή Χρήση του 

Διαδικτύου, η οποία φέτος θα εορταστεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022 με κεντρικό σύνθημα 

«Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο». Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στον 

Διαγωνισμό κλήθηκαν να καταδείξουν πως #Μαζί_Μπορούμε: (1) Να καταπολεμήσουμε 

τη βία και τον εκφοβισμό στο Διαδίκτυο, (2) Να βάλουμε τέλος στη ρητορική μίσους και 

στον ρατσισμό, (3) Να πούμε όχι στην Παραπληροφόρηση και τις Ψευδείς Ειδήσεις, (4) 

Να προστατεύσουμε τα Προσωπικά μας Δεδομένα και την Ψηφιακή μας Ταυτότητα. 

Στον διαγωνισμό υπέβαλαν συμμετοχή με ιδέες και εικονογραφημένα σενάρια 30 

μαθητικές ομάδες. Οι 16 καλύτερες συμμετοχές (7 σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, 9 

σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης) κλήθηκαν στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε 

βιωματικά εργαστήρια, όπου καθοδηγήθηκαν στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων από 

επαγγελματίες δημιουργούς με την στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 

«Όψεις του Κόσμου».  Οι 16 μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τη διαδικασία δημιουργίας 

των βίντεο τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και απάντησαν σε ερωτήσεις. Στην 

επιτροπή, συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ένας 

εκπρόσωπος από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και μια εκπρόσωπος από το Φεστιβάλ. Η 
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επιτροπή αξιολόγησε τα βίντεο στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων του 

διαγωνισμού.  

Στην κατηγορία Δημοτικά Σχολεία απονεμήθηκαν βραβεία στο Δημοτικό Σχολείο 

Δασούπολης (ΚΒ΄) για την ταινία με τίτλο «ΒΑΛΕ ΦΙΛΤΡΟ!» και στο Δημοτικό Σχολείο 

Πολεμίου για την ταινία «Κάνε τον κόσμο ένα κλικ καλύτερο!». Στην κατηγορία Γυμνάσια 

απονεμήθηκαν βραβεία στο Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ - Πλατύ για την ταινία 

«Κρυμμένες παγίδες» και στο Γυμνάσιο Γερίου για την ταινία «ΊνστανγκρΑχχ». Στην 

κατηγορία Λύκεια / Τεχνικές Σχολές απονεμήθηκαν βραβεία στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄- Δασούπολη για την ταινία «Fake News @ The Park» και στο Silverline 

Private School για την ταινία «Μαζί Μπορούμε να δώσουμε τέλος στο cyberbullying». 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες των σχολείων ήταν 

αξιέπαινες, δεδομένων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν, 

αποφασίστηκε να απονεμηθεί έπαινος σε όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές που πέρασαν 

στη β’ φάση του διαγωνισμού. Πρόκειται για τα σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α΄- 

Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΙΖ΄ - Μελίνας Μερκούρη, Δημοτικό 

Σχολείο Λεμεσού Η΄ (ΚΑ) - Ομόνοιας, Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη, Δημοτικό Σχολείο 

Μεσόγης, Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας, Γυμνάσιο Πολεμίου, Κολλέγιο Τέρρα 

Σάντα, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας. 

Σημειώνεται ότι τα βίντεο, που επιλέγησαν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα 

αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα βίντεο του Διαγωνισμού 

έχουν αναρτηθεί στο κανάλι του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο YouTube: Τομέας 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - YouTube 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό 

στον σύνδεσμο: Διαγωνισμός Βίντεο 2021-2022 - Internet Safety (pi.ac.cy) 

https://www.youtube.com/channel/UCi7UsCg5wW9IMWr8t7QxT3w
https://www.youtube.com/channel/UCi7UsCg5wW9IMWr8t7QxT3w
https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions/short-video-2021-2022/?contestid=22

