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15 Ιουνίου 2022 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες  Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  

     Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  

     Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών 
της EUROCLASSICA  

με θέμα: «New Perspectives in Classical Education: research, 
methodology, practices» 

 
 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διευθύνση 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου), σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «ΣΤΑΣΙΝΟΣ», τον 

Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΣΕΚΦ – ΟΕΛΜΕΚ) και το Κέντρο 

Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών ΚΕΛΟΠΟΣ, διοργανώνει το Διεθνές 

Επιστημονικό Συνέδριο Κλασικών Σπουδών της EUROCLASSICA με θέμα 

«New Perspectives in Classical Education: research, methodology, practices».  

 

 

 

 

 

 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Λευκωσία 

Τηλ.: 22800600 Φαξ: 22428268 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy 
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Πρόκειται για το παγκόσμιο ετήσιο συνέδριο της EUROCLASSICA (Όμιλος 

Ευρωπαϊκών Εταιρειών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών, 

https://www.euroclassica.eu), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 

Αυγούστου (ώρα έναρξης 16.00) μέχρι τις 28 Αυγούστου 2022, στο Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.  Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου θα είναι 

στην αγγλική γλώσσα. 

 

Το Συνέδριο, το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά στο νησί μας, εστιάζει σε 

ζητήματα διδακτικής των Κλασικών Σπουδών τόσο σε θεωρητικό όσο και 

κυρίως σε πρακτικό επίπεδο και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, 

φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες, ακαδημαϊκούς. Προς τον σκοπό 

αυτό έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ομιλητές/ομιλήτριες από διαφορετικά 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπολογίζεται ότι τις εργασίες του 

Συνεδρίου θα παρακολουθήσει σημαντικός αριθμός καθηγητών Κλασικών 

Γλωσσών και Πολιτισμού από την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο 

πλαίσιο της τετραήμερης συνάντησης, εκτός από τις επιστημονικές ομιλίες, 

προγραμματίζονται και άλλες δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, 

όπως παραστάσεις εμπνευσμένες από τον κόσμο της Ελληνικής Γραμματείας 

(αρχαίας και νέας), καθώς και επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους, έτσι ώστε η εκδήλωση να αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για την 

προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου αλλά και την προβολή της πλούσιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας.  

 

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου επισυνάπτεται.  

 
Στο Συνέδριο θα είναι δυνατή η συμμετοχή εκατό (100) εκπαιδευτικών από τη 

Μέση Γενική Εκπαίδευση και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση. Η δήλωση συμμετοχής τους θα πρέπει να υποβληθεί στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Οι 

εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 έως 

και την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι 

απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων 

https://www.euroclassica.eu/
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των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης 

των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.  

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και 

την ώρα καταγραφής της δήλωσης, αφού οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ο 

ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 

2022. 

 

Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθεί 

πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του 

σχολείου σας και τους/τις παροτρύνετε, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

συµµετοχή στο εν λόγω Συνέδριο.  

 

 

 

 

     Δρ Νικόλας Γιασουμής 
Αν. Διευθυντής  
Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής  

Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια   

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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