
 
 

 

 
 
 

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0 

1 
Μέρος των δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Safer Internet και του Έργου CyberSafety, το οποίο 

συντονίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 

 

 

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 www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Εξειδικευμένα σεμινάρια -  

Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0).  

 

Το παρόν έντυπο δίνεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα. Παραθέτουμε πιο κάτω τα στοιχεία, τα οποία θα περιλαμβάνει η εν λόγω δήλωση στο www.pi-

eggrafes.ac.cy : 

 Όνομα σχολείου 

 Διεύθυνση σχολείου 

 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Διευθυντή/ντριας 

 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα * 

 Αριθμός εκπαιδευτικών σχολείου 

 Αριθμός τμημάτων σχολείου 

 Αριθμός μαθητών σχολείου 

 Συνοπτική περιγραφή της τεχνολογικής υποδομής του σχολείου (π.χ. εξοπλισμός, δίκτυο, κτλ) 

 Αρχική εκτίμηση αριθμού μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως Μικροί Εκπαιδευτές 

 Αριθμός Ομάδων Μικρών Εκπαιδευτών που αναμένεται να δημιουργηθούν * 

 Για ποιον λόγο επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα; (Περιγράψτε τις ανάγκες του σχολείου 

σας σε σχέση με την αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου, καταγράψτε σύντομα 1-2 

ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι μαθητές σας και αναφερθείτε σε 

αναμενόμενα αποτελέσματα και επίδραση των δράσεων αυτών). 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Πρόγραμμα;  

 Εισήγηση ημερομηνιών (ή εβδομάδων) για τη διεξαγωγή της πρώτης επίσκεψης υποστηρικτή 

λειτουργού του Προγράμματος στο σχολείο σας  (1η και 2η επιλογή) 

 Το σχολείο σας συμμετείχε κατά τις προηγούμενες χρονιές στο εν λόγω πρόγραμμα; Αν ναι, δηλώστε 

ποιες χρονιές. 

 

* Σημαντικές σημειώσεις / διευκρινήσεις:  

 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 ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός (ή, αν κριθεί απόλυτα 

αναγκαίο, δύο υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί) που θα καθοδηγεί και θα στηρίζει τους Μικρούς εκπαιδευτές 

στην ετοιμασία και υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους.  

 Σε περίπτωση που σε κάποιο σχολείο υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότερων  των 25 

μαθητών, θα πρέπει να δημιουργηθεί δεύτερη ομάδα Μικρών εκπαιδευτών που θα ετοιμάσει  και 

Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος 

http://ec.europa.eu/saferinternet
http://www.cyberethics.info/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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Μέρος των δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Safer Internet και του Έργου CyberSafety, το οποίο 

συντονίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

υλοποιήσει το δικό της σχέδιο δράσης, και, αντίστοιχα, να δηλωθεί επιπρόσθετος υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός (ή, αν κριθεί απόλυτα αναγκαίο, δύο υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί). 

 Σημειώνεται ότι, πέραν του/των υπεύθυνου/ων εκπαιδευτικού/ών (που θα δηλωθούν επίσημα κατά 

τη δήλωση συμμετοχής), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, μπορούν να εργαστούν και να 

συνεισφέρουν και άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου.  
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