
Educational trip to Cyprus 

Within the European DEMOKLEOS Program, in which 9th Piraeus Junior 

High School is official partner, 3 school teachers belonging to the appropriate 

team of Demokleos project and   7   students were invited to participate at a 

transnational meeting in Cyprus. The meeting took place at the International 

University of Cyprus in the period 21-25|9|2016. 

The training courses aimed at knowledge and involvement of both, teachers 

and students in digital new generation tools that enable users to create 

educational internet material. Teachers and students participated in IT 

literacy workshops and ICT in order to obtain a new type of knowledge, skills 

and attitudes. The main object is the new generation digital media to be used 

in a effective and creative way in teaching a specific social concern issue: E: 

DEMOCRACY: blogs recording content, wikis enabling collaborative content 

authoring youtube putting up digital educational content.  

During the training several conferences followed from our partners of 

participants countries referred to racism, xenophobia, solidarity, 

sustainability and development of the current educational system. 

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κύπρος 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DEMOKLEOS, στο οποίο το  

9ο Πειραιά Γυμνάσιο είναι εταίρος , κλήθηκαν 3 εκπαιδευτικοί που 

ανήκουν στην η ομάδα του  Demokleos και 7 μαθητές να συμμετάσχουν σε 

μια διακρατική συνάντηση στην Κύπρο. Η συνάντηση έγινε  στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Κύπρος στο διάστημα μεταξύ 21 και 25 Σεπτεμβρίου 

2016. 

Τα μαθήματα κατάρτισης με στόχο τη γνώση και τη συμμετοχή και των 

δύο, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε ψηφιακά εργαλεία νέας γενιάς που 

επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό στο 

διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια 

αλφαβητισμού πληροφορικής και των ΤΠΕ, προκειμένου να αποκτήσουν 

ένα νέο είδος γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Το κύριο 

αντικείμενο είναι τα ψηφιακά μέσα νέας γενιάς να χρησιμοποιηθούν  σε 

ένα αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο στη διδακτική διαδικασία Τα 

αντικείμενα ήταν τα εξής : Ηλεκτρονική δημοκρατία  blogs καταγραφής 

του περιεχομένου, wikis επιτρέπουν τη συνεργατική συγγραφή 



περιεχομένου YouTube παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. 

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και 

εισηγήσεις από τους εταίρους  των συμμετεχόντων χωρών που 

αναφέρονταν στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, την αλληλεγγύη, τη 

βιωσιμότητα και την βελτίωση  του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 


