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13  Ιανουαρίου 2022 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων 

 

 
Θέμα: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Skills Clubs - Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα»,  

για το σχολικό έτος 2022 – 2023  

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνεται η έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

«Skills Clubs - Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα» για εκπαιδευτικούς Γυμνασίων. Το 

Πρόγραμμα προσφέρεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το 

Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) και αφορά τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων 

Προγραμμάτων γύρω από ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και επιχειρηματικότητας. 

 
Το Πρόγραμμα «Skills Clubs - Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα» έχει ως σκοπό την 

εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να αναπτύξουν στους μαθητές/μαθήτριες 

τους τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ομιλίας, επίλυσης προβλημάτων, ηγεσίας, 

ομαδοσυνεργατικής εργασίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να: 

- καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, 

- αναπτύξουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, 

- υποστηρίξουν τη συνεργασία ανάμεσα στους νέους με σκοπό την επίλυση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, και 

- ενδυναμώσουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, για τη 

μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. 
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Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τέσσερα (4) εργαστήρια, διάρκειας 90 λεπτών, τα οποία θα 

διεξαχθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams ως εξής: 

 

Εργαστήρια Ημερομηνία Ώρα Θεματικές 

1ο Εργαστήρι  9 Φεβρουαρίου 
2023 

16:00 - 
17:30 

Εισαγωγή στις βασικές ικανότητες, Εισαγωγή 
στην Κοινωνική Καινοτομία 

2ο Εργαστήρι 16 Φεβρουαρίου 
   2023 

16:00-  
17:30 

Change maker – φορέας αλλαγής, πάρε θέση 

3ο Εργαστήρι 23 Φεβρουαρίου 
2023 

16:00-  
17:30 

Διάλειμμα για διαφημίσεις, Εξερευνώντας τη 
γειτονιά μου 

4ο Εργαστήρι     9 Μαρτίου 
2023 

16:00-  
17:30 

Οι στόχοι για ένα καλύτερο κόσμο, Δημιουργία 
ιδέας 

 

Τα εργαστήρια θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και θα παρέχουν στους/στις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες την ευκαιρία συμμετοχής σε συγκεκριμένες πρακτικές 

δραστηριότητες που θα μπορούν να υλοποιήσουν στη συνέχεια στην τάξη. Εισηγήτρια των 

εργαστηρίων θα είναι η συνεργάτιδα του Βρετανικού Συμβουλίου, κ. Ελένη Σταμούλη, 

εκπαιδεύτρια ενηλίκων και νέων μέσω μη τυπικής μάθησης και μία από τις συγγραφείς του 

εγχειριδίου δραστηριοτήτων τάξης, που θα λάβουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο 

Πρόγραμμα.  

 
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 εξειδικευμένων σεμιναρίων ««Skills Clubs», 

αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους. 

Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και 

για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

https://myprofile.pi.ac.cy. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος (25 άτομα) και η περίοδος 

δηλώσεων συμμετοχής είναι από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2023. 

 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενημερωθούν στις 8 Φεβρουαρίου 2023 στην 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση για τον σύνδεσμο μέσω του οποίου θα γίνεται η 

παρακολούθηση των σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στο 

Πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Δρ Έλενα Χατζηκακού 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
    Για Γενικό Διευθυντή 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: ΔΜΓΕ 
British Council Cyprus 
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