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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του σχολικού έτους 2014 – 2015 στις 23/6/2015 η 

Δ. Π.Ι. προέβη σε απολογισμό του έτους 2014-2015, ενημέρωση για τον προγραμματισμό της 

επόμενης χρονιάς και, τέλος, σε αναφορά για διεργασίες στο εκπαιδευτικό σύστημα ενόψει 

μεταρρυθμίσεων. 

 

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά σε «οριζόντιες» δράσεις που προωθούνται από το ΥΠΠ και 

αφορούν άμεσα το Π.Ι., όπως στην επαγγελματική μάθηση, τον στρατηγικό σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  Ο καταρτισμός πλέον του ετήσιου προϋπολογισμού στη 

βάση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων διασυνδέει τους πόρους και τους στόχους του κάθε 

υπουργείου και ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠ θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της 

διαδικασίας. 

 

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στα επιμορφωτικά προγράμματα που ολοκληρώθηκαν ή 

ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε συνέδρια και σε ημερίδες και με την ευκαιρία αυτή 

τονίστηκε η αγαστή συνεργασία του Π.Ι. με όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης σε θέματα 

επιμόρφωσης. 

 Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση των λειτουργών του Π.Ι. έγινε αναφορά για την ανάληψη 

σχετικής δράσης από συγκεκριμένο οίκο και αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα. 

 

Σε ό,τι αφορά τη Συντονιστική Ομάδα Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Θεμάτων (ΣΟΕΕΘ) του 

Π.Ι., η Δ. Π.Ι.  έκανε αναφορά για τη δράση της και την τακτική ενημέρωση των λειτουργών του 

Π.Ι. με ηλ. ταχυδρομείο.  Οι λειτουργοί του Π.Ι. θα ήταν καλό να υποβάλλουν προτάσεις για 

προγράμματα στα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν. 
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Σε ό,τι αφορά στο ΚΕΕΑ έγινε αναφορά για τη συμβολή του σε έρευνες με συμμετοχή σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, ενώ για τη Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ έγινε αναφορά 

για προγράμματα με μεγάλο προϋπολογισμό, τα οποία έρχονται σε πέρας με 

συγχρηματοδότηση, και στα οποία τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και γίνονται 

τακτικοί έλεγχοι. 

 

Επίσης, η Δ. Π.Ι. έκανε αναφορά στην υποστήριξη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας προς 

τις σχολικές μονάδες με ποικίλες δράσεις, παραγωγές και στοχεύσεις και στον Τομέα 

Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης που εκδίδει το  Δελτίο του Π.Ι., τον Οδηγό για εκπαιδευτικούς 

των σχολείων που εμπλέκονται σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης κ.ά.  Τονίστηκε η ανάγκη 

διατήρησης δεδομένων για όλες τις δράσεις μας, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να βασίζεται 

σε τεκμήρια. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Με μεγαλύτερη έμφαση, το Π.Ι. για την επόμενη σχολική χρονιά θα επιδιώξει, σε αγαστή  

συνεργασία με τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, ακόμη πιο συστηματικά αποκέντρωση 

στην παροχή επιμορφωτικών δράσεων και ειδικά με την επιμόρφωση στις σχολικές μονάδες 

όπου η στήριξη των εκπαιδευτικών θα γίνεται επιτόπου.  Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε 

Σχολική Βάση και το Πρόγραμμα για Γονείς μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην 

προώθηση του στόχου της αποκέντρωσης με ποιοτικές και στοχευμένες δράσεις που θα 

αποβλέπουν στην ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών στις τρεις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. 

 

Η Δ. Π.Ι. υπενθύμισε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016 το Π.Ι. θα συμβάλει 

στο Διήμερο Εκπαιδευτικού της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα αξιολογούνται. 
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Σε ό,τι αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα, έγινε αναφορά στους δείκτες επάρκειας και 

δείκτες επιτυχίας που ετοιμάστηκαν φέτος από τις ομάδες εργασίας και στους οποίους θα 

δοθεί έμφαση στις επιμορφώσεις των γνωστικών αντικειμένων των ΝΑΠ από την επόμενη 

σχολική χρονιά. 

 

Επίσης έγινε αναφορά στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Γραμματισμός και 

σύγχρονη κοινωνία: Συνθέτοντας κοινωνικο-πολιτισμικές, φιλοσοφικές, παιδαγωγικές  και 

τεχνολογικές πτυχές» (23-24/10/2015)1, το οποίο οργανώνει το Π.Ι.  Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου αυτού αναμένεται η ανακοίνωση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 

σε ό,τι αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον Γραμματισμό. 

 

Τέλος, η Δ. Π.Ι. κάλεσε το προσωπικό να καταθέσει τις απόψεις του για ζητήματα που 

αφορούν τρέχουσες εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές πτυχές, καθώς και βελτιωτικές εισηγήσεις 

που αφορούν το Π.Ι.  Οι  απόψεις των συναδέλφων ή συναδέλφων που αποχωρούν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές και συμβάλλουν στην ενίσχυση του έργου της διευθυντικής ομάδας. 

 

 

 

 

                                                                                   Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου 
                                                                                Διευθύντρια  

 

 

 

Τήρηση πρακτικών: Ε. Χατζηγεωργίου 

                                                           
1
 http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1312&Itemid=124&lang=el 

 


