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∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
 
Θέµα: Συµµετοχή ∆ιευθυντών  και Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

στο   ερευνητικό πρόγραµµα - Towards Achieving Self Regulated Learning as a C ore in 
Teachers’ In-Service Training in Cyprus (RELEASE) 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια προηγούµενης εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 4.2.66, ηµ. 
29/5/12), σας ενηµερώνουµε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης 
RELEASE, µε θέµα τη διά βίου µάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
στην Κύπρο, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργείται από κοινού 
από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα δύο ιδρύµατα προχωρούν σε 
δράσεις υλοποίησης, από το Σεπτέµβριο 2012.   

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί, σε πρώτη φάση, µόνο σε σχολεία της πόλης της Λευκωσίας και σε 
αυτό καλούνται να εµπλακούν εθελοντικά εξήντα (60) περίπου ∆ιευθυντές/τριες Μέσης και 
∆ηµοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι επικεφαλής των οµάδων επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στη σχολική µονάδα σε θέµατα εφαρµογής καινοτοµιών και πυρηνικών δεξιοτήτων 
και στρατηγικών µε στόχο την αποτελεσµατική διδασκαλία σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της 
εκπαίδευσης του 21ου αι.  Βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών για συµµετοχή σε διαδικασίες έρευνας δράσης, οι οποίες θα οδηγήσουν στην 
αποτελεσµατική ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωσή µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες σε επίπεδο 
σχολείου και τάξης. Σε επόµενο στάδιο, εκτός από τους διευθυντές, θα εµπλακούν 120 εκπαιδευτικοί 
από τα σχολεία των διευθυντών που ήδη συµµετέχουν στο πρόγραµµα, οι οποίοι θα είναι, µαζί µε 
τους διευθυντές, οι πολλαπλασιαστές σε επίπεδο σχολείου των προτάσεων που από κοινού θα 
αναπτύσσονται.  

Οι διευθυντές/τριες που θα εµπλακούν στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν σε  2 επιµορφωτικά 
σεµινάρια, προαιρετικά, σε απογευµατινό χρόνο περί τα τέλη Σεπτεµβρίου 2012 και στη 
συνέχεια, κατά το διάστηµα Οκτωβρίου 2012 – ∆εκεµβρίου 2012 θα συνεργαστούν µε τους 
υπεύθυνους του προγράµµατος και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εθελοντικά θα συµµετέχουν, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος. Κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 
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2012, µέλη της ερευνητικής οµάδας του Π.Ι. και Π.Κ. θα στηρίξουν τη σχολική µονάδα µε επισκέψεις, 
µετά από συνεννόηση µε τη διεύθυνση των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που θα εµπλακούν στο 
ερευνητικό πρόγραµµα θα παρακολουθήσουν 2 επιµορφωτικές συναντήσεις σε απογευµατινό χρόνο 
τον Οκτώβριο 2012, ενώ κατά την περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2012 θα δέχονται στήριξη στη 
σχολική τους µονάδα από τους επιµορφωτές του προγράµµατος.  

Καθόλη τη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος θα λειτουργεί σύγχρονη και ασύγχρονη 
ηλεκτρονική πλατφόρµα διαδικτυακής επικοινωνίας µε στόχο τη διάδραση όλων των 
συµµετασχόντων στο πρόγραµµα και τη στήριξη και συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών από 
την ερευνητική – επιµορφωτική οµάδα.    

Για το πρόγραµµα επιµόρφωσης των ∆ιευθυντών/τριών ∆ηµοτικής και Μέσης οι επιµορφωτικές 
συναντήσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2012 και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τις 3:30 µ.µ. µέχρι και τις 6:00 µ.µ. Υπεύθυνη του προγράµµατος εκ 
µέρους του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι η καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη.  

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές/τριες ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία της πόλης 
της Λευκωσίας και που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα όπως 
προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) από τις 10 Σεπτεµβρίου 2012 µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου 2012. 
Προηγούµενη αίτηση συµµετοχής στο εν λόγω πρόγραµµα θα ληφθεί υπόψη. 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου 
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