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Δράσεις 
• Ευρωπαϊκά έργα 

– Ανοικτό Εκπαιδευτικό περιεχόμενο – Διαδικτυακές Κοινότητες  

• ODS 

– Αξιολόγηση μέσω ΤΠΕ 

• PREATY 

• Eufolio 

– CyberEthics IV 

• Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
– Εκπαιδευτικό πακέτο 

– Πιστοποίηση σχολείων για ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

– Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 

– Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο 

– Φίλτρο προστασίας safe internet  

• Υποστήριξη στη σχολική μονάδα – ανάπτυξη εκπαιδευτικού και 
σχολικής κουλτούρας 
– Πυρήνες 

 



Δράσεις 
• Διαμοιρασμός καλών πρακτικών, προβολή και αναγνώριση του 

έργου των εκπαιδευτικών 
– Διαγωνισμοί 

– Ημερίδα ΤΠΕ 

– Συμμετοχή σε δίκτυα εκπαιδευτικών 

• Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό 
– http://elearn.pi.ac.cy 

– http://www.e-epimorfosi.ac.cy 

– http://paragoges.pi.ac.cy 

– http://www.pi.ac.cy/databases 

 

 

• Λογισμικό πακέτο Inspiration 
 



Ευκαιρίες (ή υποχρεώσεις); 

• Πώς ενημερώνομαι 

– Μέσω εγκυκλίων (διαδικτυακά) 

• Γιατί να συμμετέχω 

• Πώς μπορώ να συμμετέχω 

– Επίπεδο εκπαιδευτικού 

– Επίπεδο σχολείου 



ODS 

• http://www.opendiscoveryspace.eu 

• http://eclass.ouc.ac.cy/course/view.php?id=121 
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Γιατί να συμμετέχω; 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευκαιρία να: 
• συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, 

παρουσιάσεις και εργαστήρια 
• τυγχάνουν επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης  
• έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 
• να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς σε όλη την 

Ευρώπη 
• να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις μέσα από 

συνεργασίες με ομάδες ερευνητών και παιδαγωγών   
• να είναι μέλη κοινοτήτων εκπαιδευτικών βάσει των 

ενδιαφερόντων τους  
 



Πώς; 

• Εφαρμογή 2013-2014 

– Ανοικτή πρόσκληση σε σχολεία Σεπτέμβριος 2013 

– Αίτηση ενδιαφέροντος από σχολική μονάδα 



Αξιολόγηση μέσω ΤΠΕ 

• Αξιολόγηση της μάθησης  

• Αξιολόγηση για τη μάθηση  



PREATY 
• http://portal.ou.nl/en/web/preaty 

• http://www.e-epimorfosi.ac.cy/index.php?id=228&cat=107&a=2 
 

• Modern e-approaches and supporting tools can help teachers to assess whether students 
demonstrate 

– creative, critical thinking, collaboration and problem-solving skills –  

– skills that are needed for learners to function successfully as both global citizens and workers 
in diverse ethnic and organizational cultures. 

• Design assessment tasks that benefit from the existence of these techniques and tools. 

 

• The project aims at:  

1. preparing teachers to apply modern e-assessment approaches such as social network 
analysis (SNA), e-portfolios, learning analytics and enriched rubrics  

2. advancing teachers’ lifelong learning skills by building a community of teachers for sharing, 
discussing & improving assessment approaches, 

• a virtual Web2.0-based community for teachers’ professional development   

3. disseminating the projects’ outcomes giving emphasis on making a impact on the current 
school practices 
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EUfolio 

• www.eufolio.eu 
• http://www.e-epimorfosi.ac.cy/index.php?id=229&cat=107&a=2 

 
• The idea for EUfolio came from the ‘ICT and education’ Working 

Group created under the “Education and Training 2020” 
programme, a network that includes 24 representatives of 
Ministries. The main focus of this group is peer learning and sharing 
of practices;the development of a policy handbook for policy 
makers;and the design and support of a European-wide Initiative on 
‘Creative Classrooms’.  A number of members including Ireland, 
Lithuania, Slovenia, Cyprus and Bulgaria came together with a 
common interest in implementing electronic portfolios as part of 
the ICT in education policy agenda at national level. 

http://www.eufolio.eu/
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Γιατί να συμμετέχω; 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευκαιρία να: 
• συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, 

παρουσιάσεις και εργαστήρια για το θέμα της 
αξιολόγησης  

• τυγχάνουν επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης  
• έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 
• να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς σε όλη την 

Ευρώπη 
• να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις μέσα από 

συνεργασίες με ομάδες ερευνητών και παιδαγωγών   
• να είναι μέλη κοινοτήτων εκπαιδευτικών 



Πώς; 

• Εφαρμογή 2013-2014 

– Ανοικτή πρόσκληση σε σχολεία Νοέμβριος 2013 

– Αίτηση ενδιαφέροντος από σχολική μονάδα 

– Εφαρμογή Άνοιξη 2014 



Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

• http://www.pi.ac.cy/InternetSafety 

 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety
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Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

• Εκπαιδευτικό πακέτο 

• Πιστοποίηση σχολείων για ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου 

• Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 

• Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο 

• Φίλτρο προστασίας safe internet  

 



Φίλτρο Safe Internet 

Αναβάθμιση Υπηρεσίας  

Γυμνάσια, Λύκεια  

Τεχνικές Σχολές 



Τρόπος Λειτουργίας 

• Κεντρική Διαχείριση. 
 

• Ο νέος τρόπος φιλτραρίσματος  γίνεται με βάση 
το static IP Address του σχολείου.  
 

• Η υπηρεσία Safe Internet client πρέπει να 
αφαιρεθεί. 
 

• Έχει ήδη καθοριστεί η γενική πολιτική 
πρόσβασης για κάθε βαθμίδα από το ΥΠΠ.  
 
 



Τρόπος λειτουργίας  

• Οι καθορισμένες λίστες με τους 
περιορισμούς/ προσβάσεις έχουν ήδη 
αποσταλεί στο ηλ. ταχυδρομείο του κάθε 
σχολείου. 

 

• Υπάρχει δυνατότητα δυο προφίλ – 
εκπαιδευτικού, μαθητή.  

 

• Άλλα τοπικά φίλτρα. 



Παράδειγμα Οθόνης 



Διαδικασία Αλλαγών 

• Τροποποιήσεις – εγκύκλιος στις 3/3/2013 με 
αριθμό dme6550.  

• Ο/Η διευθυντής/ντρια στέλλει αίτημα με ηλ. 
Ταχυδρομείο με θέμα <Αίτημα Τροποποίησης 
Φίλτρου Safe Internet> 

• Email: idamianou@schools.ac.cy (Ιρένα 
Δαμιανού) 

• Email: safeinternet@schools.ac.cy  

mailto:idamianou@schools.ac.cy
mailto:safeinternet@schools.ac.cy


Διαμοιρασμός καλών πρακτικών, προβολή και 
αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών 

• Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από 
μαθητές 

– Προβολή σε ημερίδα το Φεβρουάριο 

• Παρουσίαση μαθησιακών εισηγήσεων με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ημερίδα με παρουσίαση ή 
αφίσα 

• Συμμετοχή σε δίκτυα εκπαιδευτικών 

 



Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό 

– http://elearn.pi.ac.cy 

– http://www.e-epimorfosi.ac.cy 

– http://paragoges.pi.ac.cy 

– http://www.pi.ac.cy/databases 

 



Διαδικτυακό περιβάλλον 
μάθησης 



Ψηφιακές βιβλιοθήκες/βάσεις 
ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών 

• www.pi.ac.cy/databases 

http://www.pi.ac.cy/databases


Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικών 
ντοκιμαντέρ και διάθεσή τους 

διαδικτυακά  

• http://paragoges.pi.ac.cy 

 

http://paragoges.pi.ac.cy/
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Inspiration  

• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης,  

– εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα  

 

http:// www.e-epimorfosi.ac.cy 
http:// www.inspiration.com 
http://www.mywebspiration.com 

http://www.mywebspiration.com/
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Εννοιολογικοί Χάρτες 

ένας ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ 

έννοιες συνδετικές 
φράσεις 

σχέσεις 

αποτελείται  
από 

δείχνει 

μεταξύ 

αποτελείται  
από 



Εννοιολογική χαρτογράφηση 

- Έννοια: αποτελεί μια μονάδα πληροφορίας 
και αναπαρίσταται από μια λέξη, φράση ή 
εικόνα 
- Σύνδεσμος: περιγράφει πώς μια έννοια 
συνδέεται με μια άλλη 
- Στιγμιότυπο: είναι μια πρόταση της μορφής 
«έννοια-σύνδεσμος-έννοια» και περιγράφει τη 
σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες 

 



Εκπαίδευση 

• Εποπτικό εργαλείο, για διδασκαλία διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων 

• Γνωστικό εργαλείο, για οικοδόμηση εννοιών και 
γνώσεων (μάθηση) 

• Εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών (μέσω σύγκρισης 
δύο ή περισσότερων εννοιολογικών χαρτών) 

• Εργαλείο ανάδυσης και καταγραφής των 
αναπαραστάσεων και ανίχνευσης πρότερων γνώσεων 

• Μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών (συλλογική 
κατασκευή εννοιολογικών χαρτών) 

• Μέσο σχεδίασης εφαρμογών υπερμέσων και 
γενικότερα συστημάτων πλοήγησης 
 



Παραδείγματα  



 



Πώς συμμετέχω 

• Παίρνω το λογισμικό πακέτο (υποβάλλοντας 
το έντυπο) 

• Σχεδιάζω ένα μάθημα και το εφαρμόζω 

• Ανεβάζω την εφαρμογή μου στο e-epimorfosi 
(μέχρι και το Δεκέμβριο 2013) 

– Κάνω εγγραφή ως χρήστης  

– e-yliko (upload) 

 



Σας εύχομαι μια καλή και δημιουργική  

σχολική χρονιά 2013-14 


