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29 Μαρτίου 2022
Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων (ESHA 2022)
“School Leadership 2020+: Trends & Challenges”
Η Οργανωτική Επιτροπή Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παγκύπριας
Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(ΠΙ), με τιμή έχει αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
Οργάνωσης Διευθυντών Σχολείων (European School Heads Association - ESHA), στην
Κύπρο από τις 20 μέχρι 21 Μαΐου 2022 (Παρασκευή και Σάββατο). Το Συνέδριο, θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Park Lane στη Λεμεσό και απευθύνεται σε Διευθυντές
και Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Το Συνέδριο της ESHA διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και φιλοξενείται εκ περιτροπής από
χώρες μέλη της, μετά από κατάθεση υποψηφιοτήτων στη Γενική Συνέλευση. Η ανάθεση της
διοργάνωσης του επόμενου Συνεδρίου 2022 στην Κύπρο - το οποίο αρχικά είχε
προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας - αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, αφού επιτρέπει στη χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο
αναφορικά με τα ζητήματα προσανατολισμού και ηγεσίας της εκπαίδευσης μέσα από την
προοπτική της ακαδημαϊκής έρευνας, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής
πρακτικής. Επιπρόσθετα, παρέχει στους Κύπριους Διευθυντές/Διευθύντριες την ευκαιρία να
μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες με ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Το Συνέδριο έχει ως θέμα: “School Leadership 2020+: Trends & Challenges” και στον
κατάλογο των ομιλητών, περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους και εκπρόσωποι
εκπαιδευτικών οργανισμών από τον διεθνή χώρο και την Κύπρο. Ενημέρωση για το
πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις δραστηριότητες του συνεδρίου υπάρχει στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου https://esha2022cy.eu/.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1034 Λευκωσία
Τηλ: 22800600/700 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν μόνο Διευθυντές/Διευθύντριες σχολείων όλων των
βαθμίδων. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα
πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του ειδικού συνδέσμου (registration link)
https://na.eventscloud.com/673741 που έχει δημιουργηθεί ξεχωριστά για τους Κύπριους
συμμετέχοντες από το γραφείο που ανέλαβε την διοργάνωση του συνεδρίου και όχι μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου που αφορά μόνο στους/στις ξένους
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. Στους/Στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα παραχωρηθεί
από το ΥΠΠΑΝ ειδική άδεια παρακολούθησης του Συνεδρίου για την Παρασκευή 20 Μαΐου
2022.
Για τους/τις συνέδρους από το εξωτερικό το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται στα 450 ευρώ.
Μετά την εξασφάλιση χορηγιών από διάφορους φορείς, το δικαίωμα εγγραφής των Κυπρίων
Συνέδρων ορίστηκε σε πολύ χαμηλότερο ποσό το οποίο αναγράφεται ξεχωριστά στον ειδικό
σύνδεσμο εγγραφής (registration link) που έχει δημιουργηθεί για τους Κύπριους
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. Η πληρωμή καλύπτει την παρακολούθηση των εργασιών του
Συνεδρίου και την παροχή γευμάτων την Παρασκευή και το Σάββατο μεσημέρι και
ενδιάμεσων καφέδων. Η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά κατά τη δήλωση συμμετοχής.
Για όσους/όσες επιθυμούν θα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα συμμετοχής σε επίσημο
δείπνο το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαΐου 2022, όπως επίσης και ευχέρεια διανυκτέρευσης
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, καταβάλλοντας και για τα δύο την ανάλογη πληρωμή κατά την
ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής.
Ο ειδικός σύνδεσμος (registration link) εγγραφής των Κύπριων Διευθυντών /
Διευθυντριών στο συνέδριο θα είναι ανοιχτός από την Τετάρτη 30/3/2022 μέχρι και την
Τετάρτη 27/04/2022.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, έχει προσκληθεί να χαιρετίσει και κηρύξει, ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Πρόκειται για ένα διεθνούς κύρους εκπαιδευτικό γεγονός και αισιοδοξούμε ότι η ευκαιρία θα
αξιοποιηθεί από τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων μας, όπως έχει ήδη γίνει
από πολλούς Ευρωπαίους διευθυντές και διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή.

Γιώργος Γιάγκου
α.α.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν.: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφείας Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
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