
 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

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

 
Ευρωπαϊκό Έργο EduWeb: Combating Digital Exclusion – Children Educate Digitally 

Illiterate Adults in Safe and Creative Web 
(Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού – Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά 
αναλφάβητους ενήλικες στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου) 

 
 
Σύντομη περιγραφή: 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου EduWeb είναι οι ίδιοι οι μαθητές/τριες να λειτουργήσουν ως 
εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών, του σχολείου 
τους αλλά και της ευρύτερης κοινότητάς τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του 
διαδικτύου. 

Μέσα από το έργο οι εκπαιδευτικοί θα τύχουν επιμόρφωσης και υποστήριξης από 
λειτουργούς του Τ.Ε.Τ. και συνεργάτες του έργου, για να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους 
μαθητές/τριές τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων για την ασφαλή και δημιουργική χρήση του 
Διαδικτύου.  Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και στα διαδικτυακά 
μαθήματα που έχουν αναπτυχθεί για τους σκοπούς του έργου.   

Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή του έργου EduWeb θα 
κληθεί να αναπτύξει σχετικές δράσεις, που θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή εκπαιδεύσεων 
σε ενήλικες στη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αξιοποιώντας τα 
διαδικτυακά μαθήματα που έχουν ήδη  αναπτυχθεί για τους σκοπούς του έργου ή ακόμη 
αναπτύσσοντας καινούρια.  

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στο Έργο και θα 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά.  

Υποχρεώσεις: 

Παρατίθενται πιο κάτω οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα 
εφαρμόσουν το πρόγραμμα:  

1) Συμμετοχή του Διευθυντή ή/και του/των εκπαιδευτικού/κών στην εναρκτήρια 
ενημερωτική συνάντηση για το έργο 

2) Συμμετοχή του/των εκπαιδευτικού/ών σε επιμορφωτική συνάντηση για το έργο 
3) Πραγματοποίηση συνάντησης στο σχολείο, μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και 

του/των εκπαιδευτικού/κών με τον υποστηρικτή λειτουργό του Π.Ι. 
4) Διάγνωση αναγκών ενηλίκων που θα συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις και υποβολή 

σχεδίου υλοποίησης (καθορισμός ομάδων, θεμάτων εκπαίδευσης, χρονοδιάγραμμα) 
5) Εφαρμογή τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών μαθημάτων από τα θέματα του 

EduWeb (σε σύνολο τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών ομάδων με τη συμμετοχή 
τουλάχιστον πέντε ενηλίκων στην κάθε ομάδα)  

6) Υποβολή αναστοχασμού και αξιολόγησης για το κάθε εφαρμοσμένο μάθημα, 
συνοδευόμενο με τα σχετικά τεκμήρια (μάθημα, παρουσιολόγιο, αυτοαξιολόγηση 
μαθητευόμενου ενήλικα, δείγματα εργασίας) 

7) Συμμετοχή στην παρακολούθηση του έργου μέσα από ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις (στην έναρξη και λήξη του έργου) 

8) Ετοιμασία νέου μαθήματος σε θέμα που θα επιλέξουν οι μαθητές (προαιρετικό). 
9) Συμμετοχή του σχολείου στην Τελική Ημερίδα των προγραμμάτων του Τ.Ε.Τ. 

 



 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

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

Συμμετοχή: 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν επιλεγεί πέντε (5) σχολεία  για συμμετοχή στο έργο 
EduWeb, βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Τα σχολεία που θα εφαρμόσουν και θα 
υλοποιήσουν δράσεις του έργου κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι: το Λύκειο Αραδίππου, 
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. 

Προγραμματισμός για τη Σχολική Χρονιά 2017 – 2018 

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή 

Πέμπτη, 21/9/2017 
http://www.pi-
eggrafes.ac.cy 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης 
συμμετοχής 

Τρίτη, 31/10/2017 

10:00 – 14:00 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

στα Λατσιά 
Ενημερωτική και επιμορφωτική συνάντηση 

9/10/2017 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία για αποστολή των 
στοιχείων των μαθητών/τριών που θα 
συμμετέχουν και του/της υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού καθώς και των εντύπων 
συγκατάθεσης από γονείς / κηδεμόνες 

3/11/2017 Διαδικτυακά Τελευταία ημερομηνία υποβολής του σχεδιασμού 
εφαρμογής   

20/4/2018 Σχολείο Τελευταία ημερομηνία για υλοποίηση των 
μαθημάτων (ελάχιστο: τέσσερα (4) μαθήματα) 

23/4/2018 Διαδικτυακά Τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων 
υλοποίησης 

26/4/2018  Λευκωσία Τελική Ημερίδα προγραμμάτων Τ.Ε.Τ. 

 

 
 
 


