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Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το
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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Συνέδριο με θέμα «Η παιδαγωγική ηγεσία ως μετασχηματιστικός
μηχανισμός για βελτίωση της σχολικής μονάδας»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.) και το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου, συνδιοργανώνουν το πιο πάνω συνέδριο, στις 13 Δεκεμβρίου 2014, στους
χώρους του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Η διάρκεια του
συνεδρίου θα είναι από τις 9:00 μέχρι τις 16:00.
2. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, βοηθούς διευθυντές, διευθυντές), καθώς και στα
διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Βασικοί ομιλητές θα
είναι ο Καθηγητής Gary Borich, του Πανεπιστημίου Texas at Austin και ο Καθηγητής
Πέτρος Πασιαρδής, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διάλεξη του Καθηγητή
Borich θα είναι στα αγγλικά. Στο Β΄ μέρος του συνεδρίου θα γίνουν τέσσερα
βιωματικά εργαστήρια, από τα οποία οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν ένα.
H πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτονται. Σημειώνεται ότι οι
δύο κύριες ομιλίες θα μεταδίδονται ζωντανά από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του
Ανοικτού
Πανεπιστημίου,
μέσω
του
συνδέσμου
http://eclasslive2.ouc.ac.cy/join_meeting.html?meetingId=1431484, και θα αναρτηθούν στις
ιστοσελίδες του Κ.Ο.Ε.Δ. και του προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του
Ανοικτού Πανεπιστημίου.
3. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
σας, ώστε όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου να
δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες-
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Συνέδρια», από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών
αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή των εκπαιδευτικών που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, ως χρηστών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy).
Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται
στην ιστοσελίδα http://www.pi-eggrafes.ac.cy. Ο κατάλογος με τα ονόματα των
συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις
10 Δεκεμβρίου 2014. Αναφέρεται πως στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου
Διευθύντρια Π.Ι.
για Γενική Διευθύντρια

Κοιν.: Δ.Δ.Ε., Δ.Μ.Τ.Ε.Ε., Αν. Δ.Μ.Ε.
: Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε.
: Π.Λ.Ε.
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
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