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Παράρτημα 1 
 

Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες 
για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)  

στη Μαθησιακή Διαδικασία εντός της Σχολικής Μονάδας 
 
Σύντομη περιγραφή: 

Το Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες στοχεύει στην αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή της διεύθυνσης του σχολείου και ομάδας 
εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζονται 
από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών 
πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής 
μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.  

Κάθε σχολική μονάδα θα κληθεί να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς, θα υλοποιούνται δράσεις για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Παράλληλα, η 
σχολική μονάδα θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της κάθε δράσης, 
αναθεωρώντας όπου και όταν χρειάζεται το σχέδιο δράσης. Θεωρείται σημαντική η ενεργή συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και της διεύθυνσης του σχολείου για την επιτυχή εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης. 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών για ανάπτυξη 
κουλτούρας ανταλλαγής και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνονται 
διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στις 
οποίες οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν τις δικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές. 
Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με 
επιτυχία, θα πιστοποιούνται ως Καινοτόμα σχολεία για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά  και τους παραχωρείται η πλακέτα του Προγράμματος. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πιστοποιούνται ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα σχολική χρονιά  και θα τους απονέμεται σχετικό  πιστοποιητικό. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, 
στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy/KSEP, και συγκεκριμένα στον Οδηγό του Προγράμματος. 

 

Υποχρεώσεις: 

Οι υποχρεώσεις, τα βήματα και η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και τα σχετικά έντυπα, 
παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.pi.ac.cy/KSEP και καλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να τα μελετήσουν προσεκτικά. Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά μερικές 
σημαντικές υποχρεώσεις:  

1) Συμμετοχή του Διευθυντή ή/και του Εκπαιδευτικού πυρήνα στην εναρκτήρια ενημερωτική 
συνάντηση του Προγράμματος. 

2) Πραγματοποίηση συνάντησης στο σχολείο, μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του 
Εκπαιδευτικού πυρήνα με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Π.Ι. 

http://ksep.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/KSEP
http://www.pi.ac.cy/KSEP
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3) Ολοκλήρωση αυτο-αξιολόγησης σχολικής μονάδας ως προς τις Τ.Π.Ε. βάσει του Πλαισίου 
αναφοράς (βλ. Πλαίσιο αναφοράς http://goo.gl/vO4eM1) και καταγραφή δράσεων σχολικής 
μονάδας (βλ. Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. http://goo.gl/6LoyGB) στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς. Το Σχέδιο δράσης μπορεί να αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

4) Έναρξη υλοποίησης δράσεων το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2016.  

5) Ολοκλήρωση όλων των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής και αποστολής 
στοιχείων υλοποίησης της κάθε δράσης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του 
προγράμματος. Ο ελάχιστος αριθμός δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν είναι έξι (6). 

6) Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις (στην έναρξη και λήξη του Προγράμματος), καθώς επίσης και μέσα από δύο 
διαδικτυακές συναντήσεις προόδου. 

7) Συμμετοχή του Διευθυντή ή/και του Εκπαιδευτικού πυρήνα στην τελική ημερίδα των 
Προγραμμάτων για τις Τ.Π.Ε. 

8) Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού πυρήνα σε τουλάχιστο τέσσερεις (4) επιμορφωτικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το Π.Ι. θα προσφέρει σειρά 
από επιμορφωτικές δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώνουν 
συμμετοχή. Στον αριθμό αυτό θα ληφθούν υπόψη συμμετοχές των εκπαιδευτικών σε 
επιμορφωτικές δραστηριότητες από άλλους φορείς, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους έχει 
άμεση σχέση με τις Τ.Π.Ε. και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό 
του Π.Ι.  

9) Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα, στις οποίες οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και 
καλές πρακτικές, μέσα από σύντομες παρουσιάσεις διάρκειας 15-20 λεπτών. Οι συναντήσεις 
αυτές θα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που πρέπει να 
συμπληρώσει ο Εκπαιδευτικός πυρήνας. 

 
Ημερομηνίες: 

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση 
του Προγράμματος. 

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή 

Τετάρτη, 12/10/2016 
http://www.pi-
eggrafes.ac.cy 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης 
συμμετοχής 

Δευτέρα, 17/10/2016 
10:30 – 12:00 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
στα Λατσιά 

Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση 

Δευτέρα, 21/11/2016 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής 
προκαταρκτικού σχεδίου δράσης 

Παρασκευή, 25/11/2016 Σχολείο 
Τελευταία ημερομηνία πρώτης συνάντησης 
με υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Π.Ι 

Δευτέρα, 5/12/2016 --- 
Τελευταία ημερομηνία έναρξης υλοποίησης 

δράσεων. 

Τρίτη, 6/12/2016 
12:00 – 13:00 

Διαδικτυακά Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου 

http://ksep.e-epimorfosi.ac.cy/
http://goo.gl/vO4eM1
http://goo.gl/6LoyGB)
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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Τετάρτη, 29/3/2017 
11:00 – 12:00 

Διαδικτυακά Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου 

Δευτέρα, 24/4/2017 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος 
Τελευταία ημερομηνία αποστολής εντύπων 

για την ολοκλήρωση του Προγράμματος 

Θα ανακοινωθεί 
αργότερα 

Θα ανακοινωθεί 
αργότερα 

Τελική ημερίδα Προγράμματος 

 

Συμμετοχή: 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και 15 σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Σημειώνεται ότι φέτος, προτεραιότητα για συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα «Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες» θα έχουν τα σχολεία που θα αιτηθούν για 
να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και σε ένα από τα άλλα δύο Προγράμματα του Π.Ι. «Ασφαλές σχολείο 
για το διαδίκτυο» και «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο». 

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, 
θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος 
εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία 
Εξειδικευμένα σεμινάρια - Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων για τις 
Τ.Π.Ε.), μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Η δήλωση συμμετοχής της σχολικής μονάδας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του σχολείου, τις προσδοκίες της 
σχολικής μονάδας από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα και στοιχεία των εκπαιδευτικών πυρήνων. 
Πληροφορίες για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο 
Παράρτημα 6. 

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €200, για 
κάλυψη σχετικών εξόδων. Σε περίπτωση που ένα σχολείο συμμετέχει σε περισσότερα από ένα 
προγράμματα, το κονδύλι που θα δικαιούται, θα ανέρχεται συνολικά στα €200 για ένα πρόγραμμα, στα 
€350 για δύο προγράμματα και στα €500 για τρία προγράμματα. Το ποσό αναμένεται να αποσταλεί 
στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών) εντός του Δεκεμβρίου 2016, εφόσον θα έχουν ήδη 
αποστείλει το τελικό σχέδιο δράσης.  

Κατά τη διάρκεια της τελικής ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, 
καλούνται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ένα 
σχολείο θα επιλεγεί για βραβείο.  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο υλοποίησης  του 
Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας. 

 

Επικοινωνία: 

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του 
Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: 
anasta@cyearn.pi.ac.cy,  τηλέφωνο: 22402310) ή με τους λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλέφωνα 
22402372, 22402353, 22402323. 
 

http://ksep.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
mailto:anasta@cyearn.pi.ac.cy
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Παράρτημα 2 

Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο 

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο που έχει παραχωρηθεί στις 
σχολικές μονάδες, προσκαλούμε όσα σχολεία ενδιαφέρονται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα με στόχο την πιστοποίηση.   

Το σχολείο σας, επιλέγοντας να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, έχει 
τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πιστοποίησή του ως Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο. Το 
Πρόγραμμα προσδοκεί να βοηθήσει το σχολείο σας να εκτελέσει δράσεις για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, και 
να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Στόχος, επίσης, του Προγράμματος 
είναι να βοηθήσει το σχολείο να αξιοποιήσει δημιουργικά τις δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και να 
προλάβει ή και να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση 
των σύγχρονων τεχνολογιών.  

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και 15 σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν.  Θα ληφθεί υπόψη κατά πόσο οι αιτήσεις είναι πλήρως 
συμπληρωμένες και υποστηρίζουν επαρκώς τις προσδοκίες του σχολείου από το Πρόγραμμα.  
 

Υποχρεώσεις 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο βιβλιάριο για το Πρόγραμμα 
Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο,  
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/programma_asfales_sxoleio.pdf, το οποίο περιλαμβάνεται 
στο Εκπαιδευτικό Πακέτο που σας έχει παραχωρηθεί. Όλο το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου 
μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html . 

Τα σχολεία που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, θα ενημερωθούν μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου και θα κληθούν να:  

1) συμμετάσχουν με εκπρόσωπο του σχολείου τους σε μια εναρκτήρια ενημερωτική/συντονιστική 
συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά, τη Δευτέρα, 17 
Οκτωβρίου 2016, 12:00-13:30 

2) αποστείλουν προκαταρκτικό σχέδιο δράσης και να διευθετήσουν την πραγματοποίηση της 
πρώτης συνάντησης στο σχολείο με τον Υποστηρικτή Λειτουργό του Προγράμματος για τη 
συζήτηση και οριστικοποίησή του. Η πρώτη αυτή συνάντηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 
τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016  

3) διαμορφώσουν και αποστείλουν στην Ομάδα του Προγράμματος του ΠΙ τελικό σχέδιο δράσης για 
τη σχολική τους μονάδα το αργότερο μέχρι και τη Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016 

4) υλοποιήσουν τις υποχρεωτικές δράσεις του προγράμματος όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω 
βιβλιάριο (σελ 13 – 14) μέχρι Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 

5) αποστέλλουν τακτικά τα στοιχεία υλοποίησης για κάθε δράσης (μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας του προγράμματος) το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της κάθε 
δράσης, με τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των στοιχείων τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017. 

6) συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος για το σχολείο, τους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές στην αρχή και το τέλος της χρονιάς.  

7) συμμετάσχουν στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων με 
συμμετοχή των σχολείων / εκπαιδευτικών / μαθητών 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/programma_asfales_sxoleio.pdf
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
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8) συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του 
Προγράμματος και στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια (στην 
αρχή και στο τέλος) ή/και συνεντεύξεις. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων και την υποβολή τους, το κάθε σχολείο θα τυγχάνει 
πιστοποίησης ως Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο. Στο σχολείο θα παραχωρείται πλακέτα για την 
επιτυχή συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Θα παραχωρούνται, επίσης, πιστοποιητικά συμμετοχής στους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. 
 

Ημερομηνίες: 

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση 
του Προγράμματος. 

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή 

Τετάρτη, 12/10/2016 http://www.pi-eggrafes.ac.cy 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής 

δήλωσης συμμετοχής 

Δευτέρα, 17/10/2016 
12:00 – 13:30 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 
Λατσιά 

Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση 

Δευτέρα, 28/11/2016 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος  
Τελευταία ημερομηνία υποβολής 
προκαταρκτικού σχεδίου δράσης 

Παρασκευή, 2 
Δεκεμβρίου 2016 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής 

τελικού σχεδίου δράσης 

Τρίτη, 6/12/2016 
13:00 – 14:00 

Διαδικτυακά 
Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση 

προόδου 

Τετάρτη, 29/3/2017 
13:00 – 14:00 

Διαδικτυακά 
Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση 

προόδου 

Παρασκευή, 7 Απριλίου 
2017 

--- 
Τελευταία ημερομηνία υλοποίησης 

δράσεων 

Δευτέρα, 24 Απριλίου 
2017 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 
Τελευταία ημερομηνία αποστολής 

εντύπων 

Θα ανακοινωθεί 
αργότερα 

Θα ανακοινωθεί αργότερα Τελική ημερίδα Προγράμματος 

 
Συμμετοχή: 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και 15 σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Σημειώνεται ότι φέτος, προτεραιότητα για συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» θα έχουν τα σχολεία που θα αιτηθούν για να 
συμμετάσχουν ταυτόχρονα και σε ένα από τα άλλα δύο Προγράμματα του Π.Ι. «Καινοτόμα σχολεία και 
Εκπαιδευτικοί πυρήνες» και «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο». 

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα 
πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/


 

7 
 

του Π.Ι., στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy  (κάτω από την κατηγορία Εξειδικευμένα σεμινάρια 
– Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο) μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016.   
Πληροφορίες για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο 
Παράρτημα 6. 

 
Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €200, για 
κάλυψη σχετικών εξόδων. Σε περίπτωση που ένα σχολείο συμμετέχει σε περισσότερα από ένα 
προγράμματα, το κονδύλι που θα δικαιούται, θα ανέρχεται συνολικά στα €200 για ένα πρόγραμμα, στα 
€350 για δύο προγράμματα και στα €500 για τρία προγράμματα. Το ποσό αναμένεται να αποσταλεί 
στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών) εντός του Δεκεμβρίου 2016, εφόσον θα έχουν ήδη 
αποστείλει το τελικό σχέδιο δράσης.  

Κατά τη διάρκεια της τελικής ημερίδας όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, 
καλούνται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ένα 
σχολείο θα επιλεγεί για βραβείο.  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο υλοποίησης  του 
Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας. 

 
Επικοινωνία: 

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του 
Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy   
τηλ.: 22402310) ή με τους Λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλ.: 22402323, 22402372, 22402353. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
mailto:anasta@cyearn.pi.ac.cy
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Παράρτημα 3 

Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο 

Σύντομη περιγραφή: 

Το Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας 
και Ευημερίας Παιδιού, το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου, τη Microsoft και τους 
Μικρούς Εθελοντές. Το Πρόγραμμα προσβλέπει στην αξιοποίηση μαθητών -των Μικρών εκπαιδευτών 
για το διαδίκτυο- για την ανάληψη δράσης για εκπαίδευση των μαθητών του Σχολείου αλλά και της 
ευρύτερης σχολικής κοινότητας, για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.   

Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο, θα τύχουν επιμόρφωσης από την ομάδα του Προγράμματος 
σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και θα καθοδηγηθούν στην ετοιμασία σχεδίου δράσης, 
πάντοτε με τη συνεργασία και στήριξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου τους. Πριν από 
την ετοιμασία του σχεδίου δράσης, οι Μικροί εκπαιδευτές θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια 
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στον καθορισμό των αναγκών και προτεραιοτήτων για τα 
θέματα ασφαλούς χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου που απασχολούν τους συμμαθητές τους και 
το σχολείο ευρύτερα (π.χ. μέσω ενός σύντομου online ερωτηματολογίου, ή/και με διαβούλευση με 
συμμαθητές τους, με το μαθητικό συμβούλιο, τους εκπαιδευτικούς τους κ.ά.). Με βάση το σχέδιο 
δράσης τους, οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο θα προωθήσουν δραστηριότητες στη σχολική 
τους μονάδα με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία κουλτούρας για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του διαδικτύου αλλά και την προστασία από πιθανούς κινδύνους. Κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Σχολείου θα έχουν την ευκαιρία 
να: 

α) έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό  
β) τύχουν επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης  
γ) ενημερωθούν για σημαντικά θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου  
δ) εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις 
ε) τύχουν πιστοποίησης με την επιτυχή ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεών τους 

Τα σχολεία που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα έχουν τη στήριξη συμβούλων από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τους συνεργάτες του έργου. Η στήριξη θα προσφέρεται τόσο διά ζώσης 
όσο και διαδικτυακά και θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια, 
επισκέψεις στη σχολική μονάδα και επικοινωνία σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης.  

 

Υποχρεώσεις: 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος 
μπορείτε να βρείτε στο βιβλιάριο Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/mikroi_ekptes.pdf καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html , τα οποία οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά. Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά μερικές σημαντικές 
υποχρεώσεις: 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/mikroi_ekptes.pdf
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
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1. Συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχολείου στην εναρκτήρια 
ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 
Λατσιά, τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, 14:00-15:30. 

2. Διαμόρφωση και αποστολή στην Υποστηρικτική Ομάδα του Προγράμματος του ΠΙ του 
προκαταρκτικού σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική τους μονάδα 
(εφόσον θα έχει προηγηθεί μια πρώτη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών), 
καθώς και της σύνθεσης της ομάδας (ή των ομάδων) των Μικρών εκπαιδευτών (και τις 
σχετικές φόρμες συγκατάθεσης γονέων), το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 
2016. 

3. Διευθέτηση για την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης στο σχολείο με τον Υποστηρικτή 
Λειτουργό του Προγράμματος για τη συζήτηση και οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης (μαζί 
με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς) και την 
επιμόρφωση των Μικρών Εκπαιδευτών (μέσα από βιωματικό εργαστήριο). Η πρώτη αυτή 
συνάντηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο, μέχρι τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016. 

4. Διαμόρφωση και αποστολή στην Ομάδα του Προγράμματος του τελικού σχεδίου δράσης των 
Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική μονάδα, αμέσως μετά την επίσκεψη του Υποστηρικτή 
Λειτουργού και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016. 

5. Υλοποίηση των (τουλάχιστον τριών) δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών μέχρι την Παρασκευή, 
7 Απριλίου 2017. Σημειώνεται ότι μία εκ των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών θα πρέπει να 
υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου 6 - 10 Φεβρουαρίου 2017. 

6. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
(7η  Φεβρουαρίου 2017). 

7. Αποστολή των στοιχείων υλοποίησης για κάθε δράση (εκ μέρους του εκπαιδευτικού και εκ 
μέρους των Μικρών Εκπαιδευτών) το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της κάθε 
δράσης, με τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των στοιχείων τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 
2017. 

8. Διοργάνωση σύντομης εκδήλωσης στο σχολείο στην οποία θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών προς τους συμμαθητές, 
εκπαιδευτικούς,  ή/και γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Η εκδήλωση μπορεί να διοργανωθεί 
σε συνδυασμό με άλλη εκδήλωση / δραστηριότητα του σχολείου (π.χ. του προγράμματος 
«Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», ή με ομιλία / εργαστήριο από συνεργαζόμενο φορέα για 
θέματα διαδικτύου κ.ά.), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017. 

9. Συμμετοχή στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. 
Στην εκδήλωση αυτή το κάθε σχολείο θα εκπροσωπηθεί τόσο από τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον ένα για κάθε ομάδα Μικρών εκπαιδευτών που θα έχει συσταθεί 
στο σχολείο) όσο και από τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές (με ελάχιστο αριθμό τους 3 
μαθητές ανά ομάδα). Οι ομάδες των Μικρών Εκπαιδευτών θα κληθούν να παρουσιάσουν τις 
δράσεις του μέσω σχετικής αφίσας (poster session) ή/και παρουσίασης ή/και δρώμενου. Σε 
όσα σχολεία ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα δοθεί στην Ημερίδα η αντίστοιχη 
πιστοποίηση (πλακέτα) και σχετικά πιστοποιητικά στους μαθητές και στους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς. 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
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10. Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του 

Προγράμματος και στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια (στην 

αρχή και στο τέλος) ή/και συνεντεύξεις. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση 

του Προγράμματος. 

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή 

Τετάρτη, 12/10/2016 
http://www.pi-

eggrafes.ac.cy 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής 

δήλωσης συμμετοχής 

Δευτέρα, 17/10/2016 

14:00 – 15:30 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 

Λατσιά 
Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση 

Παρασκευή, 4/11/2016 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής 

προκαταρκτικού σχεδίου δράσης 

Δευτέρα, 28/11/2016 Σχολείο 

Τελευταία ημερομηνία πρώτης 

συνάντησης με υπεύθυνο Υποστηρικτή 

Λειτουργό και πρώτης επιμόρφωσης των 

Μικρών εκπαιδευτών 

Παρασκευή, 2/12/2016 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής τελικού 

σχεδίου δράσης 

Δευτέρα, 16/01/2017 

12:00 – 13:00 
Διαδικτυακά Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου 

Εβδομάδα 6 - 10/2/2017 Σχολείο και αλλού 

Διενέργεια μιας δράσης κατά την 

εβδομάδα Ασφαλούς Διαδικτύου 

(Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: 

7/2/2017) και συμμετοχή σε σχετικές 

εκδηλώσεις 

Τετάρτη, 29/3/2017 

12:00 – 13:00 
Διαδικτυακά 

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση 

προόδου 

Παρασκευή, 7/4/2017 Σχολείο 

Τελευταία ημερομηνία για υλοποίηση 

των δράσεων και διοργάνωσης της 

σύντομης σχολικής εκδήλωσης 

Δευτέρα, 24/4/2017 
Διαδικτυακή πλατφόρμα 

προγράμματος 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής 

εντύπων για την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος  

Θα ανακοινωθεί 

αργότερα 

Θα ανακοινωθεί αργότερα 
Τελική ημερίδα Προγράμματος 

 

Συμμετοχή: 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και 15 σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, 

βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να 

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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υποστηρίζουν επαρκώς τις προσδοκίες του σχολείου από το Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι φέτος, 
προτεραιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» θα έχουν τα 
σχολεία που θα αιτηθούν για να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και σε ένα από τα άλλα δύο Προγράμματα 
του Π.Ι.: «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» και «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες» (βλ. 
σχετικά παραρτήματα εντός της παρούσης εγκυκλίου).  
 
Οι διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα 
πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος 
εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία 
Εξειδικευμένα σεμινάρια -  Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο), μέχρι και την Τετάρτη, 
12 Οκτωβρίου 2016.   Η δήλωση συμμετοχής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του Σχολείου, τις προσδοκίες της σχολικής μονάδας από τη 
συμμετοχή των μελών της στο Πρόγραμμα και στοιχεία των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να 
εμπλακούν. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομάδα Μικρών 
εκπαιδευτών ισοδυναμεί με τον μέγιστο αριθμό μαθητών ενός τμήματος (25). Για κάθε ομάδα 
αναμένεται να δηλωθεί τουλάχιστον ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός που θα καθοδηγεί και θα στηρίζει 
τους Μικρούς εκπαιδευτές στην ετοιμασία και υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους. Σε περίπτωση που 
υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότερων μαθητών, θα πρέπει να δημιουργηθεί δεύτερη 
ομάδα Μικρών εκπαιδευτών που θα ετοιμάσει  και υλοποιήσει το δικό της σχέδιο δράσης, και, 
αντίστοιχα, να δηλωθεί επιπρόσθετος υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Πληροφορίες για την επιτυχή 
καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 6. 

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό (€200) για 
κάλυψη σχετικών εξόδων. Σε περίπτωση που ένα σχολείο συμμετέχει σε περισσότερα από ένα 
προγράμματα, το κονδύλι που θα δικαιούται, θα ανέρχεται συνολικά στα €200 για ένα πρόγραμμα, στα 
€350 για δύο προγράμματα και στα €500 για τρία προγράμματα. Στα έξοδα θα πρέπει να γίνει πρόνοια 
για τη μετάβαση των Μικρών Εκπαιδευτών (όλων ή εκπροσώπων τους, με ελάχιστο αριθμό 3) στην 
τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Το ποσό αναμένεται να 
αποσταλεί στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών) εντός του Δεκεμβρίου 2016, εφόσον θα 
έχουν ήδη αποστείλει το τελικό σχέδιο δράσης.  

Κατά τη διάρκεια της τελικής ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, 
καλούνται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ένα 
σχολείο θα επιλεγεί για βράβευση.  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο υλοποίησης  του 
Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας. 

 
Επικοινωνία: 

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του 
Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy   
τηλ.: 22402310) ή με τους Λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλ.: 22402353, 2240323, 22402372. 
 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
mailto:anasta@cyearn.pi.ac.cy
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Παράρτημα 4 

Πρόγραμμα eSafety Label 

 

Η Πιστοποίηση eSafety Label είναι ένα πρόγραμμα του European Schoolnet που ανέπτυξε σε 
συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανέλαβε την 
προσαρμογή της πύλης στα ελληνικά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στην 
Ελλάδα. Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό για συμμετοχή σε όλα τα σχολεία, μέσω της ιστοσελίδας 
http://www.esafetylabel.eu  

Η Πιστοποίηση eSafety μέσω της διαδικτυακής της πύλης, έχει σκοπό να βοηθήσει τα σχολεία να 
εντάξουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση και να τα εφοδιάσει 
με πηγές και εργαλεία, για να βελτιώσουν το επίπεδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας που παρέχουν. 
Μέσω των εργαλείων που διαθέτει το Πρόγραμμα, ευελπιστούμε ότι τα σχολεία θα βοηθηθούν να 
αναπτύξουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, ούτως ώστε οι Τ.Π.Ε. 
να αξιοποιούνται αποτελεσματικά προς όφελος της μάθησης. Επιπλέον, το Πρόγραμμα δίνει τη 
δυνατότητα για συζήτηση και ανταλλαγή υλικού και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και 
στήριξή τους από ειδικούς.  

Πέραν της πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία, το eSafety Label αποτελεί μια μορφή 
πιστοποίησης, την οποία τα σχολεία μπορούν να διεκδικήσουν, υποβάλλοντας το έντυπο αξιολόγησης 
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Το έμβλημα της Πιστοποίησης eSafety μπορεί να προβληθεί στην 
ιστοσελίδα των σχολείων που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς μια σειρά από κριτήρια, τα οποία έχουν 
συμφωνηθεί από τους φορείς που συμμετείχαν στη δημιουργία του eSafety Label.  

Καλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το Πρόγραμμα και να αναθέσετε 
σε έναν/μία εκπαιδευτικό του σχολείου σας να επισκεφθεί τη διαδικτυακή πύλη 
http://www.esafetylabel.eu και να προωθήσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στη σχολική σας 
μονάδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το βιβλιάριο Πιστοποίηση eSafety 
(eSafety Label), http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/eSafetyLabel.pdf , το οποίο κυκλοφόρησε 
ως μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο και βρίσκεται αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/paketo/eSafetyLabel.pdf
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
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Παράρτημα 5 

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, προκηρύσσει διαγωνισμό για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τη δημιουργία σύντομου βίντεο για την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου με θέμα «Γίνετε εσείς η αλλαγή: ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο» (“Be the change: 
Unite for a better internet”).  Το θέμα αυτό έχει καθοριστεί από την κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή 
InSafe ως το θέμα της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου για το 2017  (7 
Φεβρουαρίου 2017).   

Τα βίντεο που θα επιλεγούν, θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ασφαλή 
Χρήση του Διαδικτύου και θα τυγχάνουν αξιοποίησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους από τις 31 Οκτωβρίου 
2016 μέχρι και την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016, στις 11:59 μ.μ. το αργότερο, στην ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy κάτω από τις Ανακοινώσεις-> Διαγωνισμοί, 
αποστέλλοντας την ταινία σε αρχείο μορφής wmv, flv ή mp4 και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη 
σχετική φόρμα για υποβολή της συμμετοχής. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε και περισσότερες 
πληροφορίες και οδηγίες για τον Διαγωνισμό. 

Το βίντεο  μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά ή/και εφήβους ή/και ενήλικες και η διάρκειά του να μην 
ξεπερνά τα 3 λεπτά. Στο βίντεο πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται: 

• τα στοιχεία του Διαγωνισμού («Διαγωνισμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την παραγωγή 
σύντομου βίντεο από μαθητές, σχολική χρονιά 2016-2017»),  

• οι συντελεστές και το σχολείο και  
• να γίνονται αναφορές σε πηγές και άδειες χρήσης.   

Σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των παιδιών για τη συμμετοχή τους 
στο βίντεο (μέσω σχετικής φόρμας συγκατάθεσης που χρειάζεται να υπογράψουν).  Τα δικαιώματα 
χρήσης του βίντεο παραχωρούνται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκπαιδευτική αξιοποίηση και 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

Κάθε σχολείο δικαιούται να υποβάλει στο Διαγωνισμό περισσότερες από μία συμμετοχές.  Κάθε 
ομάδα συμμετοχής θα αποτελείται από έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό και μέγιστο αριθμό 
μαθητών/τριών τρεις. Τονίζεται ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τους μαθητές και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού να είναι καθοδηγητικός.   

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από τετραμελή Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει 1 
εκπρόσωπος από το Π.Ι. και 1 εκπρόσωπος από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (σύνολο 3).  Κατά την 
αξιολόγηση, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της κατά πόσο η κάθε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής (ημερομηνία υποβολής, συμπληρωμένη αίτηση, διάρκεια βίντεο μέχρι 3΄, θέμα σχετικό με 
την προκήρυξη του Διαγωνισμού), την πληρότητα της πρότασης, το περιεχόμενο και τα μηνύματα του 
βίντεο, τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία της ιδέας και του σεναρίου, τη σκηνοθεσία, την 
κινηματογράφηση και το μοντάζ (βλ. πίνακα 1).  

Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές. 
Οι μαθητές των οποίων η εργασία θα επιλεγεί μέσα στις 15 καλύτερες, θα κληθούν να παρουσιάσουν 
στην Επιτροπή την εργασία τους και τη διαδικασία που ακολούθησαν, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 
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2017. Ακολούθως, η Επιτροπή θα επιλέξει τις 2 καλύτερες συμμετοχές ανά βαθμίδα, οι οποίες και θα 
βραβευτούν (τόσο οι μαθητές των ομάδων όσο και τα σχολεία τους). 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου 2017 και θα 
παρουσιαστούν από τους μαθητές σε ετήσια Ημερίδα που διοργανώνεται την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου (Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017). Παράλληλα, οι 15 καλύτερες συμμετοχές, θα έχουν την 
ευκαιρία να παρουσιαστούν από τους μαθητές στην ετήσια αυτή ημερίδα σε έκθεση αφίσας.  Οι 
συμμετοχές αυτές θα μπορούν να είναι υποψήφιες για έπαινο/βραβείο από το κοινό της Ημερίδας. 
Κάθε σχολείο θα έχει δικαίωμα ψήφου για τις 3 καλύτερες εργασίες μέσω εκπροσώπου του Σχολείου 
που θα δηλωθεί εκ των προτέρων.  Σε όλες τις συμμετοχές που θα παρουσιαστούν θα δοθεί 
πιστοποιητικό. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές 
σχολείο για το διαδίκτυο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html)  που έχει 
παραχωρηθεί στο Σχολείο σας και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html   

 

Κατά τη φετινή χρονιά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
που ενδιαφέρονται να συντονίσουν μια ομάδα μαθητών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, να 
παρακολουθήσουν εργαστήριο που θα προσφερθεί από λειτουργούς του Τομέα Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, με τίτλο «Δημιουργώντας μια ταινία - Από τη σύλληψη της ιδέας στην πρακτική 
εφαρμογή».  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας μιας 
ταινίας μικρού μήκους από ομάδα μαθητών. Να αποκτήσουν, δηλαδή, τις βασικές γνώσεις 
κινηματογραφικής παιδείας για να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο διαχείρισης των δεξιοτήτων των 
μαθητών, με στόχο την υλοποίηση μιας ιδέας σε ταινία. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά και με πρακτικά 
παραδείγματα τα διάφορα στάδια της παραγωγής, όπως η σύλληψη της ιδέας, η συγγραφή του 
σεναρίου, η σημασία της σκηνοθετικής άποψης αλλά και πιο πρακτικά θέματα, όπως η αναζήτηση 
χώρων και συντελεστών, το ντεκουπάζ - στόριμπορντ και η οργάνωση των κινηματογραφήσεων. Τέλος, 
θα περιγραφεί η διαδικασία αξιολόγησης του κινηματογραφημένου υλικού που θα οδηγήσει στη 
σύνθεσή του, δηλαδή το μοντάζ, όπως και ο σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η μουσική 
επένδυση και γενικά ο ήχος στην ολοκλήρωση της ταινίας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο τρίωρες 
συναντήσεις και θα προσφερθεί σε δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ως ακολούθως: 

• Ομάδα Α (ΠΙ Λευκωσίας):   
o Συνάντηση 1η από 2: Παρασκευή 14/10/16, 16:00-19:00 και  
o Συνάντηση 2η από 2: Σάββατο 12/11/16, 9:00-12:00  

• Ομάδα Β (Παράρτημα του ΠΙ στη Λεμεσό):  
o Συνάντηση 1η από 2: Σάββατο 15/10/16, 9:00-12:00 και  
o Συνάντηση 2η από 2: Παρασκευή 11/11/16, 16:00-19:00  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εν λόγω σεμινάριο, θα πρέπει να 
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Π.Ι., 
στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Εξειδικευμένα σεμινάρια -  
Εργαστήριο για δημιουργία ταινίας μικρού μήκους), μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016.    

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του 
Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy   
τηλ.: 22402310) ή με τους Λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλ.: 22402353, 22402323, 22402372. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου σας για τον Διαγωνισμό (και το 
σχετικό σεμινάριο) και όπως υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή.  Στον πίνακα 2, μπορείτε να δείτε 
συνοπτικά τις ημερομηνίες που αφορούν στις ενέργειες του Διαγωνισμού. 

 

Πίνακας 1: Προϋποθέσεις  Συμμετοχής  & Κριτήρια αξιολόγησης 

Προϋποθέσεις  Συμμετοχής 
• Ημερομηνία υποβολής 
• Συμπληρωμένη αίτηση 
• Διάρκεια βίντεο μέχρι 3΄ 
• Θέμα σχετικό με την προκήρυξη του 

Διαγωνισμού 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
• Πληρότητα της πρότασης 
• Περιεχόμενο και μηνύματα του βίντεο 
• Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία ιδέας 

και σεναρίου 
• Σκηνοθεσία, κινηματογράφηση, μοντάζ 

 

Πίνακας 2: Σημαντικές ημερομηνίες και ενέργειες  

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 Προκήρυξη του Διαγωνισμού 
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 
2016 

Τελευταία ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό 
σεμινάριο «Δημιουργώντας μια ταινία - Από τη σύλληψη της ιδέας 
στην πρακτική εφαρμογή»,  μέσω της πλατφόρμας http://www.pi-
eggrafes.ac.cy  

Οκτώβριος 2016  Διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου 
• Ομάδα Α (ΠΙ Λευκωσίας):   
 Συνάντηση 1η από 2: Παρασκευή 14/10/16, 16:00-19:00 και  
 Συνάντηση 2η από 2: Σάββατο 12/11/16, 9:00-12:00  

• Ομάδα Β (Παράρτημα του ΠΙ στη Λεμεσό):  
 Συνάντηση 1η από 2: Σάββατο 15/10/16, 9:00-12:00 και  
 Συνάντηση 2η από 2: Παρασκευή 11/11/16, 16:00-19:00  

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016, 
στις 11:59 μ.μ. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων διαγωνισμού μέσω 
της πλατφόρμας www.e-epimorfosi.ac.cy  

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 
2017 

Παρουσίαση από τους μαθητές (β και διαδικασία εργασίας που 
ακολουθήθηκε) των 15 επιλεγμένων προτάσεων προς την Επιτροπή 
Αξιολόγησης  (στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία) 

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 
08:30-13:30 

• Δημόσια ανακοίνωση των βραβείων 
• Παρουσίαση από τους μαθητές των 6 πρώτων βίντεο που πήραν 

βραβείο (βίντεο και διαδικασία εργασίας που ακολουθήθηκε) 
• Παρουσίαση από τους μαθητές των 15 επιλεγμένων βίντεο μέσα 

από αφίσα και προβολή.  Οι συμμετοχές αυτές θα μπορούν να 
είναι υποψήφιες για έπαινο/βραβείο από το κοινό της ημερίδας 

mailto:anasta@cyearn.pi.ac.cy
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
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Παράρτημα 6 
 

Καταχώρηση ηλεκτρονικών δηλώσεων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι. 

http://www.pi-eggrafes.ac.cy  
 

Η αίτηση συμμετοχής για τα τρία προγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω  (Παράρτημα 1, 2, και 3) 
υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ως ακολούθως:  

1. Εγγραφή του/της Διευθυντή/ντριας (το σχολείο του οποίου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 
Πρόγραμμα) ως χρήστη του διαδικτυακού περιβάλλοντος http://www.pi-eggrafes.ac.cy ή 
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων, καταχωρώντας τα ατομικά του/της στοιχεία. 

2. Υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής οι 
Διευθυντές/ντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου 
τους. 

3. Επιλογή των εκπαιδευτικών του Σχολείου που θα εμπλακούν στο Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι 
οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν, είναι απαραίτητο να έχουν ήδη κάνει και οι ίδιοι 
εγγραφή στο σύστημα ως χρήστες και να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία 
(δηλώνοντας το σχολείο στο οποίο υπηρετούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά). Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα εμφανίζονται στη λίστα με το προσωπικό του σχολείου, για να μπορεί να 
τους επιλέξει ο Διευθυντής για εμπλοκή στο Πρόγραμμα. 

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/

