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Προς όλο το Προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέµα: Παρουσίαση της Έκθεσης του Professor T. Townsend (Πανεπιστήµιο Γλασκώβης)  
µε θέµα «Strategies for supporting the implementation of the New National Curricula  

(Στρατηγικές για στήριξη της εφαρµογής των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων)»  
στο πλαίσιο συνεργασίας του Υ.Π.Π. µε το Βρετανικό Συµβούλιο (British Council)  

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια σειράς επιµορφωτικών συναντήσεων που 
προσέφερε ο καθηγητής Tony Townsend του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης µε θέµα «School 
based professional development to support the implementation of the New National Curricula 
(Αναπτυξιακά προγράµµατα επιµόρφωσης σε σχολική βάση για την στήριξη της εφαρµογής των 
Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων)», που είχαν πραγµατοποιηθεί το Μάρτιο του 2012 στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σας ενηµερώνουµε ότι ο καθηγητής Townsend θα βρίσκεται ξανά στην 
Κύπρο τον Ιούνιο, για να παρουσιάσει την Έκθεση που έχει ετοιµάσει αναφορικά µε τις 
στρατηγικές που εισηγείται να υλοποιηθούν για αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των ΝΑΠ, 
έχοντας λάβει υπόψη του τα δεδοµένα του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Κύπρο. 
 

Συγκεκριµένα, ο καθηγητής Townsend αναµένεται να παρουσιάσει σειρά εισηγήσεών του 
αναφορικά µε στρατηγικές που θα µπορούσαν να στηρίξουν την εφαρµογή των ΝΑΠ και να 
αναλύσει το ρόλο του ΥΠΠ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των Επιθεωρητών/-τριών, των 
∆ιευθυντών/-ντριών των σχολικών µονάδων, καθώς και των εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία 
εφαρµογής.  
 

Η παρουσίαση και συζήτηση των εισηγήσεων του καθηγητή Townsend θα πραγµατοποιηθεί 
στις 28 και 29 Ιουνίου 2012, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, ως ακολούθως: 
 

Ηµερ. ∆ιάρκεια Ακροατήριο 
Πέµπτη 

28 Ιουνίου 2012 11:00-13:30 Σύµβουλοι και Λειτουργοί αποσπασµένοι 
για τα ΝΑΠ 

Παρασκευή 
29 Ιουνίου 2012 11:00-12:30 

Επιθεωρητές ∆ηµοτικής, 
Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης 
Επιθεωρητές Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

Σηµειώνεται πως η παρουσίαση θα προσφερθεί στα Αγγλικά και δε θα υπάρχει µετάφραση στα 
Ελληνικά.    
Παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε στην παρουσίαση και συζήτηση στις 28 Ιουνίου 2012, όπως 
φαίνεται πιο πάνω.  
 
 
 

   ∆ρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
∆ιευθύντρια 

 


