
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σάς προσκαλούν σε 

Διαδικτυακό Εργαστήριο που προσφέρεται σε συνέχεια της Σειράς Σεμιναρίων «MediaCoach: 

Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα που 

παρακολούθησαν την εν λόγω Σειρά Σεμιναρίων κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. 

 

Το Εργαστήριο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου 

«European MediaCoach Initiative - EMCI», θα πραγματευτεί τα θέματα της ανταλλαγής μηνυμάτων 

σεξουαλικού περιεχομένου (sexting) και του σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion). Στο Εργαστήριο 

θα παρουσιαστούν, αρχικά, τα ζητήματα αυτά και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, και στη 

συνέχεια οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα χωριστούν σε ομάδες, ώστε να εργαστούν σε 

πρακτικές εφαρμογές για ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών και για αντιμετώπιση των 

φαινομένων από τους/τις MediaCoaches. Πρόγραμμα επισυνάπτεται. 

  

Μέρα: Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 

Ώρα: 17:00 - 19:00 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από τις 6 Μαΐου 2021 μέχρι 

τις 16 Μαΐου 2021.  

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα 

λάβουν σχετικό σύνδεσμο σύσκεψης, με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού 

τους στο Microsoft 365, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). 

Παράλληλα, θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες επιμορφώσεις και στην εφαρμογή Μicrosoft 

Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής του 

Σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που δεν έχουν λογαριασμό στο Microsoft 365 του 

ΥΠΠΑΝ θα λάβουν τον σύνδεσμο στο προσωπικό τους email και με την είσοδό τους στη 

διαδικτυακή συνάντηση θα πρέπει να δηλώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, όπως αυτό είναι 

αναγραμμένο στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(https://www.pi-eggrafes.ac.cy), ώστε να αναγνωρίζονται για σκοπούς λήψης παρουσιών. 

 

Σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Σταύρου (ηλεκτρ. 

ταχυδρομείο stavrou.chr@cyearn.pi.ac.cy).  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

17:00 - 17:05 Καλωσόρισμα 

17:05 - 17:30 Παρουσίαση από την κα Παναγιώτα Χατζηττοφή, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, 

Λειτουργό του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) 

Τίτλος: Τα φαινόμενα του sexting και sextortion – υφιστάμενες νομοθεσίες  

17:30 - 17:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση 

17:40 - 18:20  Εργασία σε ομάδες – Πρακτικές για ενδυνάμωση και αντιμετώπιση 

 

Συντονισμός ομάδων:  

Δρ Χάρις Ξιναρή 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δρ Θωμάς Φωτιάδης 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Κα Παναγιώτα Χατζηττοφή 

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Λειτουργός του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

Δρ Νάγια Στυλιανίδου 

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

18:20 - 18:45 Πορίσματα-ανακοινώσεις από ομάδες 

18:45 - 19:00 Συζήτηση  

 


