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Εταίροι έργου EduWeb 

Το έργο EduWeb χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Βασική 

Δράση 2. Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας 

έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

δεν φέρει καμία 

ε υ θ ύ ν η  γ ι α   

οποιαδήποτε χρήση 

των περιεχομένων σ' 

αυτήν πληροφοριών.  

Καταπ ολέμησ η τ ου ψ ηφιακ ού απ οκ λεισμού  

Τα παιδιά εκπαιδεύουν  

ψηφιακά αναλφάβητους 

ενήλικες στην ασφαλή και 

δημιουργική χρήση του 

Διαδικτύου  

•Ελλάδα: Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 

«Διόφαντος» και Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

 

•Κύπρος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και 

Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος»  

 

•Ηνωμένο Βασίλειο: Bournemouth University 

και Ιsle of Portland Aldridge Community 

Academy  

 

•Ιταλία: Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto και Istituto Istruzione Superiore – 

EINAUDI- SCARPA 

 

•Βουλγαρία: Ministry of Youth and Sports of 

the Republic of Bulgaria 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το 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.  



Εκπαιδευτική Πύλη EduWeb 

www.eduweb-project.eu 

Το έργο EduWeb εφαρμόζεται σε σχολεία από 

όλες τις βαθμίδες σε όλη την Κύπρο.  

 

Οι μαθητές των σχολείων, υπό την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, 

αναπτύσσουν μαθησιακούς σχεδιασμούς  για 

την εκπαίδευση ενηλίκων στην ασφαλή και 

δημιουργική χρήση του διαδικτύου, τους 

οποίους και εφαρμόζουν.   

 

Μέσα από τα  μαθήματα, οι ενήλικες 

εκπαιδεύονται σε διάφορα θέματα, τα οποία 

αφορούν στις πιο κάτω κατηγορίες:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Όλα τα μαθήματα φιλοξενούνται στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου: 

www.pi.ac.cy/eduweb 

Για να βρείτε τα μαθήματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων ακολουθήστε τα πιο κάτω 

1 
Ανοίξετε τον υπολογιστή σας ή την 

«έξυπνη»    συσκευή σας και βεβαιωθείτε 

ότι έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

2 

3 
Πληκτρολογήστε μια από τις πιο κάτω             

ηλεκτρονικές διευθύνσεις στη                         

γραμμή διεύθυνσης:  

www.eduweb-project.eu  

www.pi.ac.cy/eduweb  

4 

Για τις ανάγκες του έργου EduWeb, έχει 

δημιουργηθεί εκπαιδευτική πύλη για τη 

φιλοξενία και διάθεση των μαθημάτων που 

έχουν αναπτυχθεί, καθώς και συνοδευτικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε 

προχωρημένους χρήστες του Διαδικτύου.  

Η πύλη παρέχει, επίσης, περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης, μέσα από το οποίο 

οι ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν σε 

διαδικτυακά μαθήματα που έχουν 

δημιουργήσει οι μαθητές.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου, 

αναπτύχθηκε υλικό για να υποστηρίξει τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην  

ασφαλή και δημιουργική χρήση του 

Διαδικτύου. Οι μαθητές, από απλοί χρήστες 

του Διαδικτύου, γίνονται οι ίδιοι εκπαιδευτές 

ενηλίκων και ειδικότερα των ψηφιακά 

αναλφάβητων μελών των οικογενειών τους, 

συνδράμοντας έτσι, στην καταπολέμηση 

του ψηφιακού αποκλεισμού των ευρωπαίων 

πολιτών. Όλα τα στάδια του έργου 

επιτυγχάνονται μέσα από καινοτόμες   

μαθησιακές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.  

Επιλέξετε μια εφαρμογή πλοήγησης στο 

διαδίκτυο (π.χ. Google Chrome, Mozilla, 

Explorer) από την αρχική οθόνη της 

συσκευής σας.  

Αμέσως θα μεταφερθείτε στις 

σελίδες, όπου μπορείτε να βρείτε 

ενημερωτικό υλικό για το έργο και 

μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

που ετοίμασαν μαθητές από 

σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου, 

του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας 

και της   Βουλγαρίας.  
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