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Θζμα: Προκήρυξη διαγωνιςμοφ  για την αξιοποίηςη των Τεχνολογιών Πληροφορίασ και Επικοινωνίασ 

(ΤΠΕ) ςτη μαθηςιακή διαδικαςία 

Το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου προκηρφςςει διαγωνιςμό για  εκπαιδευτικοφσ όλων των βαθμίδων, 
όπου οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν εφαρμοςμζνη μαθηςιακή δραςτηριότητα με την 
ενςωμάτωςη των νζων Τεχνολογιών Πληροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ).   

Κατά τη διάρκεια του διαγωνιςμοφ θα επιλεγοφν τρεισ προτάςεισ για ςυμμετοχή ςτον ευρωπαϊκό 
διαγωνιςμό τησ Microsoft που θα διεξαχθεί ςτη Λιςςαβώνα ςτισ 19-22 Μαρτίου 2012.  Η επιλογή θα γίνει 
με βάςη κριτήρια που αναδεικνφουν την πρόςθετη αξία τησ ενςωμάτωςησ των ΤΠΕ ςτη μαθηςιακή 
διαδικαςία με ζμφαςη ςε δημιουργικζσ και καινοτόμεσ δράςεισ που αξιοποιοφν τα νζα αναλυτικά 
προγράμματα. Την επιλογή θα κάνει τριμελήσ επιτροπή (εκπρόςωποσ τησ Microsoft, εκπρόςωποσ του ΠΙ 
και εκπρόςωποσ των διευθφνςεων εκπαίδευςησ του ΥΠΠ).  Όλεσ οι προτάςεισ θα παρουςιαςτοφν ςε 
ημερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο με θζμα την ενςωμάτωςη των ΤΠΕ ςτη μαθηςιακή 
διαδικαςία ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2012.  

Για τουσ 3 νικητζσ του διαγωνιςμοφ θα καλυφθοφν τα ζξοδα του κόςτουσ ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό, η 
μεταφορά και η διαμονή ςτη Λιςςαβώνα.   

Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ θα ενιςχφςει τισ προςπάθειεσ του ΥΠΠ για την ενςωμάτωςη των ΤΠΕ ςτη μαθηςιακή 
διαδικαςία και του ΠΙ για την επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών ςτο θζμα αυτό.  Θα μπορεί μζςω του 
διαγωνιςμοφ να προβληθεί η δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μασ μζςα από το διάφορα ερευνητικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα, το πρόγραμμα των επιμορφωτών πυρήνων ςτη ςχολική μονάδα και μζςα 
από τα επιμορφωτικά ςεμινάρια. Πληροφορίεσ για το διαγωνιςμό και την υποβολή ςυμμετοχήσ μπορείτε 
να βρείτε ςτο ςυνημμζνο ζντυπο. 

Για οποιεςδήποτε πληροφορίεσ και διευκρινίςεισ μπορείτε να επικοινωνήςετε με την κα Αναςταςία 
Οικονόμου, Προϊςταμζνη του Τομζα Εκπαιδευτικήσ Τεχνολογίασ ςτο τηλ. 22402310.   

Επιπρόςθετα, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παρακολουθήςουν ενημερωτικζσ ςυναντήςεισ όπου θα 
παρουςιαςτοφν λεπτομζρειεσ για το διαγωνιςμό, κριτήρια ςυμμετοχήσ και παραδείγματα καλών 
εφαρμογών ωσ ακολοφθωσ:  

 Λευκωςία, Τετάρτη 28/9/2011, 3:30 – 5:00 μμ 

 Λεμεςόσ, Πζμπτη 29/9/2011, 3:30 – 5:00 μμ 

Παρακαλοφμε όπωσ ενημερώςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ για το διαγωνιςμό και όπωσ 
υποςτηρίξετε την προςπάθεια αυτή.  Σασ ευχαριςτώ για τη ςυνεργαςία ςασ. 
 
 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου 
Διευθφντρια ΠΙ 

για Γενική Διευθφντρια 
Κοιν: ΔΔΕ, ΔΜΕ, ΔΤΕ  

 


