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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Θέμα:  Αποηελέζμαηα ηοσ Προγράμμαηος Καινοηόμων Στολείων ζηα πλαίζια ηης 

ζσνεργαζίας ηοσ Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού με ηην εηαιρία Microsoft για 
ηη ζτολική τρονιά 2011-12 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβνιήο αηηήζεωλ ζηνλ ελ 

ιόγω δηαγωληζκό ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε δηεζλήο θξηηηθή επηηξνπή ηεο Microsoft έρεη επηιέμεη 60 

ζρνιεία δηεζλώο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Β΄ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Σζεξίνπ.  Η επηινγή ελόο ζρνιείνπ από ηελ Κύπξν είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη αλαδεηθλύεη 

ηε δξάζε θαη ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί καο.  

εκεηώλω όηη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθώλ δξάζεωλ θαη ε εθαξκνγή θαηλνηόκωλ πξαθηηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ Σερλνινγία ζηα 

ζρνιεία.  

Σν Πξόγξακκα ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηα ζρνιεία πνπ επηιέγεθαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 

αλαδείμνπλ θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη λα ηύρνπλ ππνζηήξημεο από ζπκβνύινπο εκπεηξνγλώκνλεο ζε 

ζέκαηα εγεζίαο θαη ΣΠΔ. Σα ζρνιεία ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηεζλή ζπλάληεζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Washington DC ην Ννέκβξην 2011.  Αθνινύζωο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο ηα ζρνιεία ζα ζπλεξγαζηνύλ κε άιια ζρνιεία άιιωλ ρωξώλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε 

εκπεηξνγλωκόλωλ ζα πινπνηήζνπλ θαηλνηόκεο δξάζεηο ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα.   

Τπελζπκίδω όηη ην Πξόγξακκα πινπνηείηαη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ κε ηελ Δηαηξεία Microsoft θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην «πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε».  Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πωο θαηά ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2010-11 ε Κύπξνο ζπκκεηείρε ζην Πξόγξακκα κε ην Γπκλάζην Θενζθέπαζηεο 

ζηελ Πάθν. 

Δπραξηζηνύκε όια ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ ζην ελ ιόγω πξόγξακκα θαη 

επειπηζηνύκε ζηε ζπλέρεηα ηεο νπζηαζηηθήο εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηώλνπλ κε ζηόρν ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ηελ επόκελε ρξνληά.  
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