
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.11.08  
                7.15.17.4/3 
Αρ. Τηλ.: 22402300 
Αρ. Φαξ: 22480505 
E-mail: info@cyearn.pi.ac.cy  
 

 
7 Μαΐου, 2019 

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων  
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής  
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα: Συνέδριο με τίτλο "Leadership for Teachers’ Development and School 
Improvement: Successful Students’ Learning" 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης, 
συνδιοργανώνουν το πιο πάνω συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 23 και 24 Μαΐου 2019.  
 

2. Οι δύο ημέρες του συνεδρίου θα περιλαμβάνουν παράλληλα εργαστήρια, μέσα από 
τα οποία θα εξετάζονται σύγχρονες τάσεις και πρακτικές εφαρμογές, όσον αφορά την ιδέα της 
λειτουργίας Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης (Ε.Κ.Μ.) εκπαιδευτικών, σε σχολική βάση. 
Οι κεντρικές ομιλίες και τα εργαστήρια του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στη βελτίωση των 
δεξιότητων των διευθυντικών στελεχών, ώστε να καταστούν περισσότερο ικανά να 
καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των δικών τους πρακτικών και διδακτικών 
δεξιοτήτων. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία δομών και πρακτικών Ε.Κ.Μ. 
για την επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η έμφαση του συνεδρίου θα 
είναι στις επιδράσεις των εκπαιδευτικών στη μάθηση των μαθητών/ριών.  

 
3. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κεντρικές 

ομιλίες, με εισηγητές/εισηγήτριες από τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Κύπρο, καθώς και 
εργαστήρια με εισηγητές/εισηγήτριες από τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την 
Κύπρο. Το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτεται. Οι εργασίες θα αρχίσουν το απόγευμα 
της Πέμπτης, 23 Μαΐου (15:30-19:30) και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 
(08:15-13:00). Την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, το συνέδριο απευθύνεται πρώτιστα σε 
Διευθυντές/Διευθύντριες και Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες όλων των βαθμίδων, 
καθώς και σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα, 
ενώ την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, οι εργασίες απευθύνονται μόνο σε μικρό αριθμό 
Διευθυντών/ριών και Βοηθών Διευθυντών/ριών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες που θα παραστούν και τις δύο μέρες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή 
ξεχωριστά και για τις δύο μέρες των εργασιών του συνεδρίου. 
 

4. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας,  
με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής. Γι’ αυτό τον λόγο οι 
ενδιαφερόμενοι/ες  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  έγκαιρα  τη  συμμετοχή  και  την  
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προτίμησή τους σε ένα παράλληλο εργαστήριο ανά ημέρα, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  https://www.pi-eggrafes.ac.cy από τις 7 Μαΐου 
μέχρι και τις 19 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι 
απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των 
εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον 
εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην 
εγκύκλιο του Π.Ι., με αρ. φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.  
 

5. Στους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό 
συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Τρίτη, 21 Μαΐου 2019. 
 

6. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
T.Skoulia@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22713081. 
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Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Π.Λ.Ε.  
          Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας   
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