
 

 

 

 

Δελτίο Τύπου  

Εφαρμογή του EduWeb για τη σχολική χρονιά 2017-2018 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EduWeb (“Combating Digital Exclusion: Children educate 
digitally illiterate adults in safe and creative web), διοργανώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 
συνάντηση των σχολείων που θα εφαρμόσουν την προσέγγιση του EduWeb κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς 2017-2018.   

Το έργο EduWeb χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 2) και 
έχει 2 χρόνια διάρκεια, από την 1η Οκτωβρίου 2016 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Το έργο 
EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
/ ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά 
στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των 
ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική 
χρήση του Διαδικτύου.  Στο έργο συμμετέχουν από την Κύπρο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το 
Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις 
του μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες http://eduweb-project.eu και http://www.pi.ac.cy/eduweb  

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση για τη σχολική χρονιά 2017-2018 επιλέγηκαν μετά 
από εκδήλωση ενδιαφέροντος σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 5.24.06 και ημερ. 
4/9/2017).  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» και σε 
αυτή συμμετείχαν πέραν των 50 μαθητών και εκπαιδευτικών από τα πέντε σχολεία που θα 
εφαρμόσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις του έργου κατά τη φετινή σχολική χρονιά: το Δημοτικό 
Σχολείο Λατσιών Α’, το Δημοτικό σχολείο Λεμεσού ΚΓ – Αγ. Σπυρίδωνα Β’, το Γυμνάσιο Σταυρού, 
το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας και το Λύκειο Κοκκινοχωριών – Φώτη Πίττα. 

Τη συνάντηση χαιρέτησε η Διευθύντρια του Λυκείου Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» και  τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Πρώτος Λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης από το Επαρχιακό Γραφείο 
Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου, ο Αντιδήμαρχος Αραδίππου, ο Πρόεδρος και ένα μέλος της 
Σχολικής Εφορείας Αραδίππου 

Στην ημερίδα η Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
παρουσίασε το έργο, τους στόχους και δράσεις του και πώς το έργο εντάσσεται και ενισχύει τους 
στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και 
αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.  Ακολούθως οι μαθητές/τριες του Λυκείου Αραδίππου 
«Τάσος Μητσόπουλος», που αποτελούν την ομάδα του έργου στο σχολείο, παρουσίασαν  
δειγματικό υλικό που ετοίμασαν (με την στήριξη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους), με στόχο την 
αξιοποίησή του από τα άλλα σχολεία. Στη συνέχεια ακολούθησαν  εργαστήρια εκπαίδευσης 
ενηλίκων, τα οποία παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που συμμετείχαν 
στη συνάντηση. Εκπαιδευόμενοι ήταν  εκπαιδευτικοί του Λυκείου Αραδίππου Περισσότερα για τη 
συνάντηση, υλικό και πληροφορίες για την εφαρμογή του EduWeb στην Κύπρο για τη σχολική χρονιά 
2017-18,  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pi.ac.cy/EduWeb .  

 

Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού 
– Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά 
αναλφάβητους ενήλικες στην ασφαλή και 
δημιουργική χρήση του Διαδικτύου  



 

 

 

 


