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Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Σάββατο 8 Μαΐου 2010, θα 
διεξαχθεί στο THALASSA Restaurant & Conference στην Ακτή Κυβερνήτη,  Ημερίδα 
Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία. Η 
Ημερίδα αποτελεί την Γ΄ Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης προσωπικού των 
Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, όπως προνοείται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΟΣ, 
που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 2009 (Αρ. Απ. 68.931).  
 
Στην Ημερίδα το προσωπικό των σχολείων καλείται να παρουσιάσει το παρεμβατικό 
πρόγραμμα και τις δράσεις που ανέπτυξε στη Β΄ Φάση, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
κάθε σχολείου.  Κάθε σχολική μονάδα αναμένεται να ετοιμάσει ένα αρχείο παρουσίασης 
(ppt-odt) που να μην υπερβαίνει σε μέγεθος το 1 ΜΒ και να το αποστείλει μέχρι και την 
Δευτέρα 3 Μαΐου 2010 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο oloimero@schools.ac.cy  
Η παρουσίαση, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 7-8  λεπτά,  να στοχεύει στα ακόλουθα: 
 
 Γνωριμία  με τη σχολική μονάδα 
 Γνωριμία με το σχεδιασμό και την οργάνωση της δράσης-παρέμβασης (θέμα, 

στόχοι, δραστηριότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών, αξιολόγηση) στο συγκεκριμένο 
ΕΟΣ 

 Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ΕΟΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την παρουσίαση οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Συντονίστριες του Παρεμβατικού 
Προγράμματος , Δρ Χαρά Μακρυγιάννη και Δρ Μαριλένα Παντζιαρά στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402346. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της Ημερίδας υπάρχουν στο 
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

 



 
Στην Ημερίδα προτείνεται να συμμετάσχουν, οι διευθυντές/ντριες, οι 
διευθύνοντες/νουσες  των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και ακόμη ένα μέλος του 
προσωπικού που συμμετείχε στη συντονιστική ομάδα για την ανάπτυξη του 
παρεμβατικού προγράμματος στο σχολείο. Μετά τη λήξη των εργασιών της μερίδας θα 
προσφερθεί γεύμα στους συμμετέχοντες. Όλα τα έξοδα για την πραγματοποίηση της 
Ημερίδας (παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου, γεύμα)  θα καλυφθούν από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  
 
Κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσει τη Δήλωση Συμμετοχής, που επισυνάπτεται 
και να την αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω τηλεομοιότυπου  
στον αριθμό 22800802 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010.     
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  
Σύμβουλο των Ολοήμερων Σχολείων κ. Σάββα Βαρνάβα στα τηλέφωνα 22809543 ή 
22800800. 
 

 

 
 (Αλέξανδρος Κουράτος) 

για Γενική Διευθύντρια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: -    ΠΛΕ Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας 

- Οικείοι Επιθεωρητές Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων 
- ΠΟΕΔ 
- Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης 



- ΟΕΔΕ  
- Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου           

 
 
 
 
 
 


