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8 Δεκεμβρίου 2021
Διευθυντές/Διευθύντριες
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων,
Ειδικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
Θέμα: Συμμετοχή σε σειρά διαδικτυακών, επιμορφωτικών συναντήσεων για την
Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, στη βάση της διάγνωσης αναγκών που έγινε στο
πλαίσιο του Έργου της Ε.Ε. με θέμα «Ανάπτυξη εθνικών πλαισίων σταδιοδρομίας για
εκπαιδευτικούς».
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (ημερομηνίας 14
Σεπτεμβρίου 2021, αρ. φακ: 4.2.09/9, ΠΙ 4.2.18.3), σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη διερεύνηση
αναγκών που πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου,
προέκυψαν βασικές ανάγκες επιμόρφωσης, αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής
μονάδας.
Στη βάση των αναγκών αυτών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, προχώρησε στον σχεδιασμό εξειδικευμένου προγράμματος επιμόρφωσης με
σκοπό την ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων για τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης. Το
Πρόγραμμα

αποτελείται

από

σειρά

τεσσάρων

επιμορφωτικών

συναντήσεων

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και θα εστιάσει τόσο στη θεωρητική,

για

την

όσο και στην

πρακτική εφαρμογή της όλης διαδικασίας. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν, θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, να αναλύσουν μελέτες περίπτωσης, να μελετήσουν
και να εφαρμόσουν διάφορες πρακτικές και να επεξεργαστούν το δικό τους σχέδιο δράσης.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Οι συναντήσεις θα είναι δίωρες (11:00 – 13:00) και θα διενεργηθούν διαδικτυακά μέσω MSTEAMS.
Στις εν λόγω συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και τρία άτομα από κάθε σχολική
μονάδα,

τα

οποία

αναμένεται

να

έχουν

συντονιστικό

ρόλο

στη

διαδικασία

αυτοαξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας (Διευθυντής/Διευθύντρια, Μέλος της
Διευθυντικής ομάδας, Εκπαιδευτικός) και δεσμεύονται να παρακολουθήσουν και τις
τέσσερις συναντήσεις. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν
δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου, στο διαδικτυακό περιβάλλον
εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, επιλέγοντας την
κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», μέχρι και την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022. Λόγω
περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ο σχετικός
σύνδεσμος MSTEAMS θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, μετά τη λήξη των
εγγραφών και την οριστικοποίηση του καταλόγου συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
Στον πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στις επιμορφωτικές
συναντήσεις για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, καθώς και τα θέματα που θα
αναπτυχθούν. Εισηγήτρια θα είναι η Δρ Έλενα Χριστοφίδου, Λειτουργός του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Επιμορφωτικές συναντήσεις για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενική παρουσίαση της διαδικασίας

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Παρασκευή,
4 Φεβρουαρίου 2022
(11:00 – 13:00)

(μέθοδοι, εργαλεία, σχέδιο δράσης,
ερμηνεία και ανάλυση δεδομένων)

Παρασκευή,
18 Φεβρουαρίου 2022

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

(11:00 – 13:00)
Παρασκευή,
25 Φεβρουαρίου 2022
(11:00 – 13:00)

Πρακτική

εφαρμογή

-

μελέτες

περίπτωσης – ομαδική εργασία –
ανάπτυξη σχεδίου δράσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συζήτηση και επεξεργασία σχεδίων
δράσης σχολικής μονάδας

Παρασκευή,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αλληλοπαρακολουθήσεις διδασκαλίας

11 Μαρτίου 2022

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ως προτεινόμενη δράση στο Σχέδιο

(11:00 – 13:00)

ΚΑΙ

Βελτίωσης

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Βασικές

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

της
πτυχές

διδασκαλίας

σχολικής

μονάδας.

αποτελεσματικής
και

εργαλεία

παρακολούθησης διδασκαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρα Έλενα
Χριστοφίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση christofidou.e@cyearn.pi.ac.cy και με την κ. Μαρία
Παπαμιχαήλ, ΛΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση papamichael.m@cyearn.pi.ac.cy .
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τη διευθυντική ομάδα και τους/τις εκπαιδευτικούς του
σχολείου σας.

α.α.
Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης

Γεώργιος Γιάγκου

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

