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πρόλογοςΠρόλογος

Ο Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού 2009 είναι εμπλουτισμένος με 
νέες εκπαιδευτικές ταινίες και ανανεωμένος σχεδιαστικά. Η συνεχής 
ανανέωση του υλικού αυτού αποτελεί κύριο στόχο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου στα πλαίσια στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και 
ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης. 
Η ύπαρξη και η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού στη διδακτική 
εμπειρία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση και ζητούμενο για την περαιτέρω 
αναβάθμιση των μαθημάτων και τον εκσυγχρονισμό των τρόπων διδακτικής 
προσφοράς.
Ο  κατάλογος παρουσιάζει  παραγωγές ήχου ή βίντεο που το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει και να διαθέτει 
στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου. O κατάλογος, εκτός 
από τις παραγωγές του ΠΙΚ, περιλαμβάνει παραγωγές της Εκπαιδευτικής 
Tηλεόρασης της Ελλάδας και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, που 
μας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν για αναπαραγωγή και διάθεσή τους στα 
σχολεία της Κύπρου. 
Ευχαριστώ την κυρία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠΙΚ,  για την επιμέλεια της έκδοσης του 
καταλόγου, καθώς και όλους τους λειτουργούς που συνέβαλαν στην 
ετοιμασία του. 
Ευχαριστώ, επίσης, την Εκπαιδευτική Τηλεόραση της Ελλάδας και 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την πολύχρονη συνεργασία και 
προσφορά τους.

Δρ Κυριάκος Πιλλάς
Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας δημιουργεί νέο ή αναπαράγει 

παλαιό υλικό, για να καλύπτει τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ή του ίδιου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ).

2. Το ΠΙΚ διαθέτει προς πώληση ή παρέχει δωρεάν, μόνο τις δικές του 

παραγωγές ή παραγωγές για τις οποίες έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά 

δικαιώματα των δημιουργών τους· όσες δηλαδή αναφέρονται στον 

κατάλογο αυτό και μόνο αυτές.

3.  Ο κατάλογος αναφέρεται σε παραγωγές ήχου ή βίντεο που 

διατίθενται στις εξής μορφές:

   • Ψηφιακός δίσκος βίντεο, DVD (Digital Video Disc)

   • Ψηφιακός δίσκος ήχου, CD (Compact Disk)

4. Για πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο του καταλόγου 

μπορείτε να απευθύνεστε στους λειτουργούς του ΠΙΚ,

Γιώργο Κούμουρο και Άννα Τσιάρτα, στα τηλέφωνα 22402338

και 22402339.

5. Όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα του καταλόγου δανείζονται από 

τη Βιβλιοθήκη του ΠΙΚ, καθώς και ο ίδιος ο κατάλογος.

6. Επιδίωξη του ΠΙΚ είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 

προγραμμάτων που περιέχει ο κατάλογος και ο τρόπος παρουσίασης 

ή διάθεσής τους. Για το σκοπό αυτό είναι ευπρόσδεκτες οποιεσδήποτε 

εισηγήσεις ή παρατηρήσεις που θα συμβάλλουν στη γενικότερη 

βελτίωση του καταλόγου και του περιεχομένου του.



ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1. Γενικά, υφίστανται οι εξής τρόποι διάθεσης των παραγωγών:
 • Κάθε καινούργια παραγωγή του ΠΙΚ αποστέλλεται δωρεάν   
  σε όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου.
 • Οι παλαιότερες παραγωγές διατίθενται προς πώληση    
  κατόπιν παραγγελίας, με αίτηση προς τη Γραμματεία του ΠΙΚ.
 • Οι παραγωγές της Εκπαιδευτικής Tηλεόρασης της    
  Ελλάδας παρέχονται δωρεάν στα σχολεία της Κύπρου μετά από   
  αίτησή τους. Αυτός είναι ο αποκλειστικός τρόπος διάθεσής
  τους, αφού η Εκπαιδευτική Τηλεόραση δεν επιτρέπει τη
  μεταπώληση των παραγωγών αυτών.

2. Οι αιτήσεις για απόκτηση οποιασδήποτε παραγωγής να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του ΠΙΚ, ταχυδρομικώς ή στο τηλεομοιότυπο 22480505.  
Υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών είναι οι κυρίες Αγλαΐα 
Χατζηγεωργίου και Λαμπηδόνα Νικηφόρου στα τηλέφωνα 22402382 και 
22402318. Στις αιτήσεις αρκεί να αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των 
παραγωγών (για παράδειγμα ΠΒ 23 ή ΗΕΒ 16 ή ΕΤ / Β41 
κ.ο.κ.). 

3. Ο Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού 2009 
αντικαθιστά τον προηγούμενο του 2006. Ορισμένα 
από τα προγράμματα έχουν αλλάξει κωδικό, 
γι’ αυτό οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται 
αποκλειστικά από το νέο κατάλογο.

4. Ο Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού 2009 
βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο του 
ΠΙΚ, http://www.pi.ac.cy. Οι αιτήσεις για απόκτηση των 
παραγωγών θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά 
από το Μάρτιο του 2009. 


