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Διευθυντές/Διευθύντριες  
Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Δημόσιας/Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

 

 

Θέμα: Πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ιδέας 

«ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ»  

για Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

για το σχολικό έτος 2022 - 2023 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» 

για τα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το 

Πρόγραμμα προσφέρεται μέσα από τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τις 

Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, του Κέντρου Επιχειρηματικότητας «CEDAR», τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan 

Cyprus, των εταιρειών «KPMG Cyprus», «Gravity Ventures», και του Ερευνητικού και 

Εκπαιδευτικού Κέντρου «Synthesis».   

  

Το Πρόγραμμα «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» έχει ως σκοπό την εμφύσηση και προαγωγή της 

δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης, και την προσέγγιση της έννοιας της 

επιχειρηματικής κουλτούρας, μέσω της διερεύνησης των προκλήσεων του σύγχρονου 

κόσμου αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Μέσω του Προγράμματος παρέχεται στους/στις 

εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης: 
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- Η ευκαιρία επιμόρφωσης σε θέματα Κοινωνικής και Περιβαλλοντολογικής 

Επιχειρηματικότητας, ως μιας οριζόντιας προσέγγισης του Αναλυτικού Προγράμματος  

- Η ευκαιρία υποστήριξης επιχειρηματικής δράσης, μέσω της εφαρμογής σε μάθημα, με 

την διδακτική μέθοδο του project base learning 

- Η ευκαιρία μεντορικής υποστήριξης στους/στις  καθοδηγητές/καθοδηγήτριες 

εκπαιδευτικούς και  στις ομάδες μαθητών/μαθητριών τους, που θα συμμετέχουν στη 

δημιουργική διαδικασία επιχειρηματικής ιδέας, όπως και  

- Η ευκαιρία εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό, για την «Χρυσή Νικήτρια Ομάδα»  

του διαγωνισμού «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ». 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν 

δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

(https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ». Η περίοδος δηλώσεων 

συμμετοχής είναι από τις 21 Νοεμβρίου  μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου  2022. Οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν,  την 13η  Δεκεμβρίου 2022 μέσω 

ηλεκτρονικής επιστολής προς το σχολείο και μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση τους. 

 

Σχετικές πληροφορίες  για τη συμμετοχή  στο Πρόγραμμα, τη στοχοθεσία, τις συναντήσεις και τις 

υποχρεώσεις, επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία μπορούν να 

επικοινωνούν με τη Συντονίστρια του Προγράμματος, λειτουργό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. 

Καλυψώ Απέργη (τηλ.: 22402475, ηλ. διευθ.: apergi.k@cyearn.pi.ac.cy). 

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

 
 
 
 
Κοιν.:Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR 
         Πανεπιστήμιο UClan Cyprus 
         KPMG 
        Gravity Ventures 

        Ερευνητικό και εκπαιδευτικό Κέντρο Synthesis 
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