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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες 
Σχολείων ∆ημοτικής, Μέσης Γενικής  
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 
Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονη σχολική ηγεσία: ∆ιεθνής εμπειρία και τοπική 

πραγματικότητα» 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, η ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης 
και το Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής - Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και 
Πολιτικής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδιοργανώνουν επιστημονική ημερίδα, 
το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016, στο Ξενοδοχείο "Hilton Park", στη Λευκωσία. Η διάρκεια της 
ημερίδας θα είναι από τις 8:30 μέχρι τις 13:45.  

 
2. Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι να προσφέρει μία σαφή και ολιστική  ανάλυση 

διάφορων θεωριών και πρακτικών που αφορούν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα 
καθήκοντα και την προετοιμασία των στελεχών των σχολείων της Ευρώπης, γενικότερα, και 
της Κύπρου, ειδικότερα. Απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε διευθυντές/διευθύντριες 
Σχολείων ∆ημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
σε άλλα διευθυντικά στελέχη των σχολείων, καθώς και στα διοικητικά στελέχη του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κύριοι ομιλητές θα είναι η Καθηγήτρια Joanna 
Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski, Πολωνία), ο Καθηγητής Stefan Brauckmann 
(Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Αυστρία), ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής (Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου), η ∆ρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου (∆ιευθύντρια Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου) και ο ∆ρ Κυπριανός Λούης (∆ιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης). Οι ομιλίες των 
δύο εισηγητών από το εξωτερικό θα είναι στα αγγλικά. Το πρόγραμμα της ημερίδας 
επισυνάπτεται, για δική σας ενημέρωση.  

 
 3. Όσοι και όσες από εσάς επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της ημερίδας 
θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία 
«Ημερίδες-Συνέδρια». Λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 18 Μαΐου 2016, η πλατφόρμα θα 
είναι ενεργοποιημένη μόνο για δηλώσεις από διευθυντές. Από τις 19 μέχρι τις 25 Μαΐου 
2016 θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και βοηθοί διευθυντές, ενώ από τις 26 μέχρι τις 
29 Μαΐου 2016 θα δικαιούνται και απλοί εκπαιδευτικοί, νοουμένου ότι θα εξακολουθήσουν 
να  υπάρχουν  διαθέσιμες  κενές  θέσεις.  Ως  εκ  τούτου,  παρακαλείστε  όπως  ενημερώσετε  
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σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω χρονικά περιθώρια. Για την 
επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή 
των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ως χρηστών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα http://www.pi-eggrafes.ac.cy.  
 

4. Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 31 Μαΐου 2016 και στους συμμετέχοντες θα δοθεί 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.  
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