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Προς εκπαιδευοµένους Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέµα:  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή  στα εντατικά προγράµµατα Analysis 

of Comparative Educational Policies (ACEP),  Social Inclusion/ Exclusion in Education 

(SINEX) και Individual Plurilingualism in Education (IMBILD), που θα 

πραγµατοποιηθούν στο Λινζ της Αυστρίας, µεταξύ 9 και 23 Αυγούστου 2009 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει ότι µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus 

Intensive Programmes δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν 

προγράµµατα επιµόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 

2008 – 2009 για συµµετοχή στα  προγράµµατα  Analysis of Comparative Educational Policies 

(ACEP), Social Inclusion/ Exclusion in Education (SINEX) και Individual Plurilingualism in 

Education (IMBILD).   Το κάθε ίδρυµα θα συµµετέχει µε 5 άτοµα στα προγράµµατα ACEP, 

µε 5 άτοµα στο πρόγραµµα  SINEX και µε 3 άτοµα στο πρόγραµµα IMBILD. 

 

Τα προγράµµατα θα πραγµατοποιηθούν στο Λινζ της Αυστρίας µεταξύ 9 και 23 Αυγούστου 

2009.  Συντονιστικό ίδρυµα είναι το Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο της Αυστρίας (University of 

Education in Upper Austria) και στο πρόγραµµα συµµετέχουν 7 συνολικά χώρες:  η Κύπρος, 

η Νορβηγία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λεττονία, η Τουρκία και η Σουηδία.  Με την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος, όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης  που θα έχει τη βαρύτητα 7,5 πιστωτικών µονάδων (ECTS).  Το 

συντονιστικό ίδρυµα θα καλύψει όλα τα έξοδα διαµονής, το πρόγευµα,  ένα γεύµα την ηµέρα,   

το αποχαιρετιστήριο δείπνο και το 75%  του κόστους των µεταφορικών εξόδων.  Το υπόλοιπο 

25%  του κόστους των µεταφορικών εξόδων θα επιβαρύνει τους συµµετέχοντες. 

 

Το πρόγραµµα Analysis of Comparative Educational Policies (ACEP) στοχεύει στην 

ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών στις διάφορες χώρες σε σχέση µε τις πρόσφατες 

αλλαγές, καινοτοµίες, έρευνες και τάσεις για το µέλλον.   Επίσης, θα γίνει ανταλλαγή ιδεών 

και συζήτηση για σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις ενώ θα γίνει αναφορά σε καινοτόµες 

προσεγγίσεις, ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών στις διάφορες χώρες σε σχέση µε τις 

πρόσφατες αλλαγές, καινοτοµίες, έρευνες και τάσεις για το µέλλον.   



 

Το πρόγραµµα Social Inclusion/ Exclusion in Education (SINEX) στοχεύει στην ανάπτυξη 

στρατηγικών για κοινωνική συµπερίληψη στη σχολική τάξη και στην εκπαίδευση γενικότερα.  

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα στοχεύει στη µελέτη των πηγών του προβλήµατος και στην 

ανάπτυξη και χρήση του όρου «κοινωνική συµπερίληψη/αποκλεισµός» στην εκπαίδευση.  

Μέσα από τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων, το πρόγραµµα  αναµένεται 

να εµβαθύνει στη γνώση γύρω από το θέµα, µέσα από την εµπειρία και την ανταλλαγή 

απόψεων. 

 

Το πρόγραµµα Individual Plurilingualism in Education (IMBILD) στοχεύει στη συζήτηση 

και ανταλλαγή απόψεων για τις έννοιες της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας και την 

παρουσίαση χρήσιµου υλικού για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Αναµένεται από τους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν ένα θέµα, η παρουσίαση του οποίου 

δεν θα ξεπερνά τη µισή ώρα.   Το σχετικό άρθρο που θα συνοδεύει την παρουσίαση θα 

συµπεριληφθεί σε έκδοση που θα αφορά στις εργασίες του προγράµµατος.    Οι παρουσιάσεις 

θα πρέπει να γίνουν στα αγγλικά που είναι  η επίσηµη γλώσσα του προγράµµατος.  Το 

σχετικό άρθρο που θα συνοδεύει την παρουσίαση δεν είναι απαραίτητο να είναι στην 

αγγλική.  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται)  µαζί µε 

περίληψη (abstract) της παρουσίασής τους στα αγγλικά και να  τα αποστείλουν (υπόψη κ. 

Χριστίνας Παπασολοµώντος) ταχυδροµικώς στη διεύθυνση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  Τ.Θ. 

12720, 2252 Λευκωσία, ή µέσω τηλεοµοιότυπου στο 22480505, ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο στη διεύθυνση papasolomontos@cyearn.pi.ac.cy,  το αργότερο µέχρι τις 3 

Απριλίου 2009 και ώρα 14:30.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να επικοινωνήσουν µε την κ. Χριστίνα Παπασολοµώντος στο τηλέφωνο 22402381. 

 

Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20 γραµµές (Times New Roman 12pt).   Θα πρέπει να 

γίνεται αναφορά στο σκοπό του συγκεκριµένου θέµατος/έρευνας που θα παρουσιαστεί και 

στη σηµασία του, στα κύρια σηµεία, στα συµπεράσµατα και εισηγήσεις.    
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