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15 Μαρτίου 2019 

 
Διευθυντές/ντριες Σχολείων  
Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής 
Εκπαίδευσης 

 
Θέμα: ΚΘ΄ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών  

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
«Ο ρόλος του Διευθυντή στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του 

εκπαιδευτικού σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα» 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Κλαδική Επιτροπή Διευθυντών 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Ο.Ε.Δ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν το Παγκύπριο 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος του Διευθυντή στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό 

σύστημα». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, στο νέο οίκημα της 

ΠΟΕΔ (Λεωφόρος Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς), από τις 8:00 μέχρι τις 13:00. 

Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι: 

 O Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας John MacBeath, University of Cambridge, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 Ο Καθηγητής Μαθηματικής Παιδείας, Κώστας Χρίστου, Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 Η Επίκουρος Καθηγήτρια Χριστίνα Σιηνά, School of Education, University of Durham, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στο 

Συνέδριο. 

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στον χώρο, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο 

έχουν μόνο Διευθυντές ή Διευθύντριες δημοτικών σχολείων, ειδικών σχολείων και 

νηπιαγωγείων. Οι Διευθυντές/ Διευθύντριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο 

θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του 
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, 

μέχρι και τις 2 Απριλίου 2019. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα πρέπει, κατά την 

υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους, να δηλώσουν παράλληλα, κατά πόσο θα 

χρειαστούν εξοπλισμό μετάφρασης. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με 

βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Ο ονομαστικός κατάλογος των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019. 

 

Όσον αφορά στη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η 

επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των Διευθυντών/ Διευθυντριών. Οδηγίες 

για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για 

τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. 

Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018, η οποία εμφανίζεται στην αρχική ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy).  

 

Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο «Εσπερίδες», δίπλα από  

το Οίκημα της ΠΟΕΔ. Όσοι Διευθυντές/ντριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο γεύμα, 

μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), όταν θα κάνουν την εγγραφή 

τους στο Συνέδριο. Το κόστος του γεύματος είναι 15 ευρώ και περιλαμβάνει μπουφέ (και 

νηστίσιμο), γλυκό και ποτό. Η πληρωμή θα γίνεται κατά τη διάρκεια των εγγραφών την 

ημέρα του Συνεδρίου.   

 

  

 

Χρίστος Χατζηαθανασίου Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου 
Διευθυντής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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