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Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ  
Σχολείων Δθμοτικισ, Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ 
 
 
Θζμα:  Προκήρυξη του Προγράμματοσ Καινοτόμων Σχολείων ςτα πλαίςια τησ ςυνεργαςίασ του 

Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ με την εταιρία Microsoft  

 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω κζμα ςασ πλθροφορϊ ότι ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Συνεργαςίασ 
του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ με τθν Εταιρεία Microsoft «Συνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ», 
δίνεται θ ευκαιρία ςτα ςχολεία τθσ Κφπρου να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων 
για τθ χρονιά 2011-2012. 

Το Πρόγραμμα κα δϊςει τθν ευκαιρία ςε διευκυντζσ ςχολείων να παρουςιάςουν και να αναδείξουν 

καινοτόμεσ δράςεισ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και να τφχουν υποςτιριξθσ από ςυμβοφλουσ 

εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα θγεςίασ και ΤΠΕ. 

Τα ςχολεία που κα επιλεγοφν (60 ςχολεία από όλο τον κόςμο) κα ςυμμετάςχουν ςτθ διεκνι 

ςυνάντθςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτθ Washington DC το Νοζμβριο 2011 με ζξοδα τθσ Microsoft 

(Διευκυντισ/Διευκφντρια του ςχολείου και 1 εκπαιδευτικόσ).  Ακολοφκωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

χρονιάσ το ςχολείο κα ςυνεργαςτεί με ςχολεία άλλων χωρϊν και με τθν υποςτιριξθ 

εμπειρογνωμόνων κα υλοποιιςει καινοτόμεσ δράςεισ ςτθ ςχολικι μονάδα.  Η ζμφαςθ κα δοκεί 

ςτθν ενςωμάτωςθ των ΤΠΕ ςτα νζα αναλυτικά προγράμματα. 

Οι διευκυντζσ των ςχολείων που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα μποροφν να 

υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνοντασ το ςυνθμμζνο «Ζντυπο Υποβολισ Συμμετοχισ» 

και αποςτζλλοντάσ το μζχρι και τθν Τρίτθ, 12 Απριλίου 2011, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ 

διεφκυνςθ anasta@cyearn.pi.ac.cy με κζμα «Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα Καινοτόμων 

Σχολείων» ι με τθλεομοιότυπο ςτον αρικμό 22480505. 

Τα κριτιρια επιλογισ για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα είναι θ πραγματοποίθςθ δημιουργικών 

δράςεων και θ εφαρμογι καινοτόμων πρακτικών ςε ςχζςη με την Τεχνολογία ςτα ςχολεία. Η 

εικόνα του ςχολείου κα δοκεί μζςα από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τθν αποςτολι ενόσ ςφντομου 

βίντεο που κα ετοιμάςει το ςχολείο.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε ςυνάντθςθ ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Τετάρτθ,  4 Μαΐου 2011, 10:00-12:00, Παράρτθμα ΠΙ ςτθ Λεμεςό  

 Πζμπτθ, 5 Μαΐου 2011, 10:00-12:00, ΠΙ ςτθ Λευκωςία 
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Κατά τθ ςυνάντθςθ κα παρουςιαςτεί το Πρόγραμμα και κα αφιερωκεί χρόνοσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. Η θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ εςτιάηεται 

κυρίωσ ςε κζματα εκπαιδευτικισ διαχείριςθσ, ςτο ρόλο των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν, 

τθσ διδακτζασ φλθσ και τθσ τεχνολογίασ. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ κα 

χρειαςτεί να προετοιμαςτοφν τα ακόλουκα (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα): 

1. Περιγραφι του ςχολείου 

2. Αυτο-αξιολόγθςθ θγετικοφ ρόλου Διευκυντι/Διευκφντριασ 

3. Καινοτομίεσ που εφαρμόηονται ςτθ ςχολικι μονάδα 

4. Σφντομο βίντεο 2-3 λεπτϊν όπου κα παρουςιάηονται οι πλθροφορίεσ για τθν αίτθςθ με 

ζμφαςθ ςτα ακόλουκα ςθμεία: 

 Γιατί το ςχολείο να ενταχκεί το Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων 

 Παρουςίαςθ καινοτομιϊν 

 Παρουςίαςθ θγετικισ δράςθσ και καινοτόμων αντιλιψεων  

 Δθμιουργικότθτα 

(Σθμειϊνεται ότι το βίντεο δε χρειάηεται να είναι επαγγελματικό) 

5. Προαιρετικι ςυςτατικι επιςτολι από επικεωρθτι ι προϊςτάμενο του ΠΙ. Η επιςτολι να 

αναδεικνφει τθν θγετικι δραςτθριότθτα του ςχολείου και τθ δυνατότθτα διεφρυνςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ του ςχολείου ςτο πρόγραμμα Καινοτόμων ςχολείων με ςυνεργαςίεσ με άλλα 

ςχολεία ςτθν Κφπρο.  

Σθμειϊνεται ότι θ αίτθςθ και όλο το πρόγραμμα κα είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Η τελικι 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ μαηί με το ςφντομο βίντεο του 

ςχολείου είναι θ 30ι Μαΐου 2011. 

Τα ςχολεία που κα επιλεγοφν κα ζχουν άμεςθ επαφι μεταξφ τουσ κακϊσ επίςθσ και με 

εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα θγεςίασ και ΤΠΕ.  Η πρϊτθ ςυνάντθςθ μεταξφ των ςχολείων και των 

εμπειρογνωμόνων κα πραγματοποιθκεί ςτθ Διεκνι Συνάντθςθ ςτθ Washington DC ςτισ 8 - 12 

Νοεμβρίου 2011.  Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2011-2012 οι διευκυντζσ και οι 

εκπαιδευτικοί  κα ςυνεργαςτοφν με τουσ εμπειρογνϊμονεσ και τα άλλα ςχολεία για τθν υλοποίθςθ 

δράςεων που κα προγραμματίςουν.  Επιπρόςκετα κα ζχουν πρόςβαςθ ςε εργαλεία, πθγζσ και 

ςεμινάρια που κα διοργανϊνονται, ενϊ κα υποςτθρίηονται από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο και τθ 

Microsoft Κφπρου. 

Περιςςότερεσ διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ για το Πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε είτε από τθν 

ιςτοςελίδα http://partnersinlearningnetwork.com αφοφ πρϊτα κάνετε εγγραφι, είτε από το 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (κ. Αναςταςία Οικονόμου, anasta@cyearn.pi.ac.cy), είτε από τθν Εταιρεία 

Microsoft Κφπρου (κ. Βανζςςα Αντωνιάδου, v-vanean@microsoft.com).  

 

  
                                                                                                                

 

                                                                                         
Αντρζασ Χαραλάμπουσ 

Διευκυντισ 

(για Γενικι Διευκφντρια) 
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