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20 Σεπτεμβρίου 2022 

 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων Σχολείων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
 

Θέμα: Συμμετοχή στο Δίκτυο σχολείων για την Υποστήριξη της Φιλαναγνωσίας 
στην Προσχολική και τη Δημοτική Εκπαίδευση 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι κατά την προηγούμενη χρονιά το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) σχεδίασε, οργάνωσε και λειτούργησε Δίκτυο σχολείων για 

την Υποστήριξη της Φιλαναγνωσίας  στην Προσχολική και τη Δημοτική Εκπαίδευση. Στα 

πλαίσια του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου συμμετείχαν σε συναντήσεις με 

ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα, επικεντρωμένες σε θέματα φιλαναγνωσίας, παιδικής 

λογοτεχνίας και της διδακτικής της, αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας 

αναγνωστικών/συγγραφικών κοινοτήτων, της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, σχολείων και 

οργανισμών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.  

 

Στα πλαίσια του Δικτύου, οι εκπαιδευτικοί είχαν κληθεί να 

- Συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις με θέματα όπως την παιδική λογοτεχνία, τον 

λογοτεχνικό γραμματισμό, την κουλτούρα φιλαναγνωσίας, τη φιλαναγνωσία σε σχέση με την 

τεχνολογία, τις σχολικές βιβλιοθήκες, κ.ά., 

- Καταρτίσουν σχέδια δράσεων φιλαναγνωσίας,  

- Αναπτύξουν επιμέρους δράσεις φιλαναγνωσίας, 

- Αναρτήσουν τα σχέδια δράσης και τις επιμέρους δράσεις φιλαναγνωσίας στο ψηφιακό 

περιβάλλουν του Δικτύου, 

- Παρουσιάσουν προγράμματα, δράσεις και στρατηγικές φιλαναγνωσίας σε συναντήσεις του 

Δικτύου, 

- Συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς του Δικτύου, σχολεία, οργανισμούς και άτομα σε 

θέματα και προγράμματα φιλαναγνωσίας. 
  

Τα σχέδια δράσης των σχολείων, οι επιμέρους δράσεις, καθώς και υποστηρικτικό υλικό σε θέματα 

φιλαναγνωσίας είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στη διεύθυνση: https://bit.ly/3BIc7uA 
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Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2022-2023, το Δίκτυο θα συνεχίσει τις εργασίες του με όσα 

σχολεία είχαν εγγραφεί στο Δίκτυο την πρώτη χρονιά και επιθυμούν να συνεχίσουν και δεύτερη, 

αλλά και με νέα σχολεία που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.   

 

Για τις επιμορφωτικές και ενημερωτικές δράσεις του δικτύου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές 

επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις, μία περίπου φορά τον μήνα, δια ζώσης ή και 

διαδικτυακά. Περισσότερα στοιχεία για τις ημερομηνίες, ώρες και τρόπους διεξαγωγής των 

συναντήσεων θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, εκτός από τις εκπαιδεύσεις, θα προσφέρει υποστήριξη στα 

σχολεία του δικτύου με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

 Συνεχή ενημέρωση σχετικού ιστότοπου (παρουσιάσεις, συχνές ερωτήσεις, υποστηρικτικό 

υλικό, κ.λπ.), 

 Στήριξη και ενθάρρυνση των σχολείων, ως προς τον καταρτισμό σχεδίου δράσης για τη 

φιλαναγνωσία (το σχέδιο δράσης θα συνδυάζεται με το Σχέδιο Δράσης της Επαγγελματικής 

Μάθησης του σχολείου και το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας), 

 Στήριξη και ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και των σχολείων με άλλους 

οργανισμούς, π.χ. τον ΚΣΠΝΒ (Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου), 

βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και αρμόδια άτομα, π.χ. συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, κλ.π.,  

 Στήριξη σχεδιασμού σχετικών εκδόσεων των σχολείων. 

 

Τα σχολεία τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο Υποστήριξης της Φιλαναγνωσίας θα 

πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του λογαριασμού του σχολείου, υπό την ευθύνη των 

Διευθυντών/Διευθυντριών, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Υποστήριξη Φιλαναγνωσίας» από τις 22 

Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2022. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει 

να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για 

τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

https://myprofile.pi.ac.cy. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα 

τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της 

δήλωσης. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή από κάθε σχολείο θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο 

των επιλογών του σχολείου για υλοποίηση του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.   

 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρα 

Άννα Κουππάνου, στο τηλέφωνο 22402306 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

filanagnosia@cyearn.pi.ac.cy 

 

 

 

 

 

(Δρ Έλενα Χατζηκακού) 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
                                                                                                για Γενικό Διευθυντή 
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