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Σας ενημερώνουμε ότι τα Προαιρετικά Σεμινάρια που παρακολουθείτε συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του έργου «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Μέσης Εκπαίδευσης».
Το έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» αφορά στην επιμόρφωση
που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης και υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου. Μέσω του υφιστάμενου έργου, επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη, διεύρυνση και
αναδιάρθρωση του πλαισίου, των δομών και των μηχανισμών συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, με τρόπο που να συνδέεται
άρρηκτα, να στηρίζει και να υποστηρίζεται από την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική, την πολιτική της δια
βίου εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές αλλαγές και την πολιτική ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος
της χώρας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην κάλυψη των αναγκών της υλοποιούμενης εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, τόσο σε θέματα επιμόρφωσης, όσο και σε αυτά του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού
(π.χ. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση στα Αναλυτικά Προγράμματα).
Ειδικότερα, το παρόν έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Μέσης Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της καριέρας τους (στάδιο επιβίωσης, στάδιο
προσαρμογής και στάδιο ωριμότητας, μέσω:
 της προσφοράς συστηματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης πάνω σε διάφορες θεματικές
ενότητες, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τις πάγιες
ανάγκες των εκπαιδευτικών και των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και τις
απαιτήσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
 της ανάπτυξης επιμορφωτικού υλικού (κυρίως για τα Αναλυτικά Προγράμματα) για σκοπούς
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προώθησής του σε αυτούς, όπως και της
προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή),
 της πραγματοποίησης συνεδρίων σε ετήσια βάση, τα οποία συνεισφέρουν στην ενδοϋπηρεσιακή
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς αφορούν τόσο γενικά, όσο και εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά αντικείμενα,
 της βελτίωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών τους (Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού), με την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης.
 της καθοδήγησης και στήριξης των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας (Σύμβουλοι).
Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης να έχουν αναπτύξει τις
δεξιότητές τους σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης που θα τύχουν, τόσο σε επίπεδο
κεντρικής επιμόρφωσης, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι δεξιότητες αυτές θα επιτρέψουν
στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας τους.
Επιπρόσθετα, με τις διάφορες εκθέσεις που θα υποβληθούν από τις Επιστημονικές Ομάδες, οι οποίες
θα εργαστούν για το σκοπό αυτό (όπως ο Σύμβουλος Αξιολόγησης Έργου), θα αναπτυχθεί η
απαραίτητη δυναμική για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου, αλλά και τη λειτουργία σχετικού
μηχανισμού (πλαίσιο αξιολόγησης έργου, κλπ.).
Το έργο με νέο συνολικό προϋπολογισμό €15.078.478 Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο κατά 85% και μέχρι σήμερα η απορρόφηση ανέρχεται στο 76,91%.
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