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Μετά την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του
ΚΟΕΔ, μπορούμε να διαχωρίσουμε την περαιτέρω,
ομολογουμένως ραγδαία, ανάπτυξή του σε εύρος και σε
βάθος (1995-2005) σε δύο κύριους άξονες:

(1) ανάπτυξη του ΚΟΕΔ ως βασικού πόλου για την
εξέλιξη της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης
στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και

(2) συμμετοχή του ΚΟΕΔ στη διεθνή σκακιέρα της
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης μέσω του
Commonwealth Council for Educational Administration
and Management (CCEAM)

Aνάπτυξη του ΚΟΕΔ ως
βασικού πόλου για την εξέλιξη
της Οργάνωσης και Διοίκησης
της Εκπαίδευσης στην Κύπρο
και στην Ελλάδα

Το Προφίλ του ΚΟΕΔ κατά την
Δεκαετία 1995 - 2005
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
 1995 - 25 μέλη
 1999 - 60 μέλη
 2000 - 89 μέλη
 2003 - 222 μέλη
 2005 - 297 μέλη

Το Προφίλ του ΚΟΕΔ
Δεκαετία 1995 - 2005
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/ΣΤΑΘΜΟΙ
 1994 – Διορισμός μέλους του ΚΟΕΔ (Πέτρος
Πασιαρδής) ως μέλος του CCEAM Board,
(CCEAM/IIP, Toronto και Buffalo)
 25 Απριλίου 1995 - Μάιος 2006 – Εκλογή νέου
προέδρου του ΚΟΕΔ (Πέτρος Πασιαρδής) με
έδρα το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κύπρου
 1995 – Πρώτη έκδοση Δελτίου του KOEΔ
 2001 –Εμφάνιση Ιστοχώρου KOEΔ

Ιστορική Αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέτειναν
στην ανάπτυξη του ΚΟΕΔ κατά την περίοδο της Προεδρίας του
Πέτρου Πασιαρδή

1996
Eighth Regional/International CCEAM Conference
Malaysia-Kuala Lumpur
Την Kύπρο εκπροσώπησαν
• Ο πρόεδρος του ΚΟΕΔ ως Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος και
υπεύθυνος των εκδόσεων του CCEAM
• Η κυρία Όλγα Παπαγιάνη ως εκπρόσωπος της Kύπρου στο
Συμβούλιο την περίοδο 1996-2000 .

Tο επιστημονικό περιοδικό International Studies in Educational
Administration (ISEA) με απόφαση και ενέργειες του Πέτρου
Πασιαρδή εκδίδεται 3 φορές το χρόνο τώρα.

1997

Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Σύγχρονες
Πρακτικές Προετοιμασίας Εκπαιδευτικών
Ηγετών: Ο Δρόμος προς το Μέλλον», (“Current
School Leader Preparation Practices: The way to
the Future”) για τα 20χρονα του ΚΟΕΔ.

Το British Council, ο ΚΟΕΔ και το University of
Münster χρηματοδότησαν την ημερίδα με κύριους
ομιλητές: Angela Thody, Herbert Woestmann,
Wilbert Neuser, και Peter Ribbins.

International CCEAM Conference
Hobart,Tasmania, Australia
Ο ΚΟΕΔ συμμετείχε στο συνέδριο
Η Kύπρος εκπροσωπήθηκε
- από τον πρόεδρο του KOEΔ ο οποίος έτυχε τιμητικής διάκρισης
με την αναγόρευσή του σε Fellow του CCEAM.
και κατέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου στο νέο διοικητικό
συμβούλιο του CCEAM, κατόπιν εκλογών
-από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του KOEΔ κ. Όλγα
Παπαγιάννη η οποία συμμετείχε ωs μέλος του συμβουλίου του
CCEAM.

Η περίοδος 2001-2003
είναι η περίοδος της
μεγάλης ανάπτυξης και
ανοδικής πορείας του
ΚΟΕΔ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Συνέδριο με θέμα «Reforming Teacher
Compensation»
• Διάλεξη με θέμα «Σχολική Mονάδα και
Eκπαιδευτικές Kαινοτομίες»
• Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του
εκπαιδευτικού κ. Aνδρέα Π. Πολυδώρου,
«Eκπαιδευτικά και Kοινωνικοπολιτικά
Kείμενα».

Συνέδριο με θέμα

Σημειώνεται ότι η διοργάνωση του συνεδρίου συνέπεσε με τη
συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας και δράσης του ΚΟΕΔ στα
κυπριακά εκπαιδευτικά δρώμενα και σ΄αυτό προσκλήθηκαν
ομιλητές από την Aγγλία, την Iνδία και την Nότιο Aφρική.
• O KOEΔ προχώρησε στην έκδοση σε βιβλίο των εργασιών
που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Ένας μεγάλος αριθμός
βιβλίων διατέθηκαν δωρεάν σε σχολεία Δημοτικής και
Mέσης Eκπαίδευσης.

Σεπτέμβριος 2002- Αφετηρία για την ενεργότερη
συμμετοχή στη διεθνή σκακιέρα
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της Umea στην Σουηδία
Στο συνέδριο η Kύπρος εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του KOEΔ
και εκ των αντιπροέδρων του CCEAM, Πέτρο Πασιαρδή.
Παρών στο συνέδριο της Σουηδίας και στη συνεδρία του Διοικητικού
συμβουλίου του CCEAM ήταν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του KOEΔ Γιάννης Σαββίδης ως εκπρόσωπος της Kύπρου και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του CCEAM.

H κυπριακή παρουσία στο συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού
σ’ αυτό συμμετείχαν με παρουσίαση εργασιών τους τα μέλη του
KOEΔ, Mαρία Γεωργίου, Mαρία Ξενοφώντος, Γιάννης Σαββίδης,
Aνδρέας Tσιάκκιρος και Γεωργία Πασιαρδή.

Πρόταση που είχε ετοιμαστεί και υποβληθεί εκ μέρους του
KOEΔ από τους Πέτρο Πασιαρδή και Mαρία Hλιοφώτου
(Mάρτιος 2002) παρουσιάζεται στο πλαίσιο της συνεδρίας
του Διοικητικού Συμβουλίου για διοργάνωση του
μεθεπόμενου συνεδρίου του CCEAM στην Kύπρο το
2006.
Το διοικητικό συμβούλιο του CCEAM αποφάσισε την
ανάθεση της διοργάνωσης του συνεδρίου του 2006 στην
Kύπρο.

Συμμετοχή του ΚΟΕΔ στη
διεθνή σκακιέρα της
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και
Διοίκησης μέσω του
Commonwealth Council for
Educational Administration and
Management

Tο Kοινοπολιτειακό Συμβούλιο Eκπαιδευτικής Διοίκησης
και Διεύθυνσης (CCEAM) είναι ένας διεθνής οργανισμός
που ιδρύθηκε το 1970 με στόχο να συνδέει επαγγελματίες
στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης όπως διευθυντές
εκπαιδευτικών ινστιτούτων, ακαδημαϊκούς δασκάλους
και ερευνητές στο χώρο αυτό. Στοχεύει στη βελτίωση και
ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διεύθυνσης, στην
εγκαθίδρυση ομίλων εκπαιδευτικής διοίκησης και στην
προαγωγή δεσμών ανάμεσα στα μέλη, χώρες της
Kοινοπολιτείας, μέσω εκδόσεων και συνεδρίων που
διοργανώνει. Kορυφαίο επιστημονικό γεγονός διεθνούς
εμβέλειας αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο που το
CCEAM διοργανώνει κάθε δύο χρόνια προσελκύοντας το
ενδιαφέρον διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης.

Ανακοινώνεται η εκλογή του νέου προέδρου Commonwealth Council for
Educational Administration and Management.
«Στην ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των αντιπροσώπων των χωρών
μελών του CCEAM, για πρώτη φορά, από της ίδρυσής του, και μετά από
προέδρους από μεγάλες χώρες της Kοινοπολιτείας όπως η Aυστραλία, ο
Kαναδάς, η Mεγάλη Bρετανία και η Nέα Zηλανδία, αναδείχθηκε
πρόεδρος προερχόμενος από την Κύπρο…….».
«O καθηγητής Πασιαρδής τα τελευταία δέκα χρόνια εκπροσωπούσε τον
Kυπριακό Όμιλο Eκπαιδευτικής Διοίκησης (K.O.E.Δ.) στο CCEAM από
τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου στο συμβούλιο αυτό είναι ο νέος
πρόεδρος για την επόμενη τετραετία. Πρόκειται για εξαιρετική διάκριση
και επιτυχία του καθηγητή εκπαιδευτικής ηγεσίας Πέτρου Πασιαρδή, με
απήχηση τόσο στο ακαδημαϊκό ίδρυμα από το οποίο προέρχεται όσο και
στην Kύπρο».

Επίσημα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο Κύπριος νέος
πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational
Administration and Management
«Στο διεθνές συνέδριο του CCEAM που διοργανώθηκε στο Hong
Kong τον Oκτώβρη του 2004, ο καθηγητής Πασιαρδής ανέλαβε
επίσημα τα καθήκοντά του και η διοίκηση της γραμματείας του
CCEAM μεταφέρθηκε στην Kύπρο για την περίοδο αυτή….»

«Tο Διοικητικό Συμβούλιο του CCEAM αποτελείται από
αντιπροσώπους των εθνικών ομίλων εκπαιδευτικής διοίκησης που
δραστηριοποιούνται σε χώρες της Kοινοπολιτείας.
Αντιπροσωπεύεται στις συνόδους των ηγετών των χωρών της
Koινοπολιτείας καθώς και στις συνόδους των υπουργών παιδείας
των χωρών αυτών..».

Dr. Petros Pashiardis, President, Cyprus
Dr. Jo Howse, Immediate Past President, New Zealand
Dr. Tom Bisschoff, Vice President, South Africa
Dr. Maria Georgiou, Vice President, Cyprus
Dr. Ray Auala, Namibia
Dr. Christopher Bezzina, Malta
Dr. Yiannis Savvides, Cyprus
Dr. Athina Michaelidou-Evripidou, Cyprus
Dr. Andreas Tsiakkiros, CCEAM Business Manager,
Cyprus

Κυριότερες δράσεις κατά τη
διάρκεια της θητείας του
Καθηγητή Πέτρου
Πασιαρδή ως προέδρου του
CCEAM

 24 Νοεμβρίου 2004 –Commonwealth Civil Society Organisation
Consultation μαζί με το Commonwealth Secretariat (CS) και
Commonwealth Foundation (CF) στο Λονδίνο. Πραγματοποιήθηκε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας κ. Don
MacKinnon και τον νέο Πρόεδρο του CF, πρώην Πρόεδρο της Μάλτας,
καθηγητή Guido de Marco.
 4-5 Μαρτίου 2005 – Συμμετοχή στο European Forum For Educational
Administration (EFEA) Steering Committee Meeting στο Βερολίνο.
 11-14 Απριλίου 2005 – Συμμετοχή στο συνέδριο AERA στο Μόντρεαλ.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συμφωνήθηκε διμερής συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ του CCEAM και του UCEA για την περαιτέρω
ανάπτυξη των αμοιβαίων στόχων του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης
και Ηγεσίας.
 23 Μαΐου 2005 – Συμμετοχή στο Civil Society Organisation Consultation
μαζί με Commonwealth Secretariat (CS) και το Commonwealth
Foundation (CF) στο Λονδίνο. Τον Πρόεδρο συνόδευσε ο Business
Manager.

 To CCEAM συμμετείχε στις συναντήσεις αρχηγών κυβερνήσεων της
Κοινοπολιτείας και στα φόρουμ της Κοινοπολιτείας που διεξήχθησαν στη
Μάλτα το 2005 και στην Ουγκάντα το 2007.
 Εκπρόσωποι από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της
Κοινοπολιτείας συναντήθηκαν με Υπουργούς Εξωτερικών το 2005 για
πρώτη φορά για να συζητήσουν τρόπους ούτως ώστε να εργαστούν πιο
στενά και πιο αποτελεσματικά. Μεταξύ των εκπροσώπων ήταν και ο
καθηγητής Πασιαρδής.
 Ο ιστότοπος του CCEAM (www.cceam.org) έχει αναβαθμιστεί και πλούσιο
υλικό ανεβαίνει στην ιστοσελίδα για την ενημέρωση των μελών του.
 Έχουν αναπτυχθεί στενοί δεσμοί με όλους τους συνεργάτες του CCEAM
που διαθέτουν ιστοσελίδα, ενώ προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός
χρήσιμου καταλόγου με διάφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστότοπους.
 Το Ενημερωτικό Δελτίο MEM έχει αναρτηθεί σε ελεύθερη πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του οργανισμού, ενώ στο περιοδικό ISEA θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση τα μέλη του CCEAM με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί.

 Κένυα (Kenya Association of Educational Management and
Administration, KAEAM), συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 με 40 μέλη
 Σεϋχέλλες (Seychelles Educational Leadership and Management
Association, SELMA), συστάθηκε το Νοέμβριο του 2005 με 100 μέλη
 Καμερούν (Cameroon Council for Educational Management, CACEM),
συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2006 με 40 μέλη
 Assam – Ινδία (Assam Council for Educational Administration and
Management, ACEAM), συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2005 με 30 μέλη
 Gujarat – India (Gujarat Council for Educational Administration and
Management, GCEAM), συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2005 με 12 μέλη
 Uttarpradesh – Ινδία με 16 μέλη

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, τα μέλη μας έχουν πλέον εξαπλωθεί σε
32 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο με συνολικό αριθμό 2013 μέλη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρος του CCEAM,
θεσπίστηκαν συμφωνίες με τους ακόλουθους οργανισμούς:
 European Forum for Educational Administration (EFEA)
 University Council for Educational Administration (UCEA)
 International Research Centre on Education, Governance,
Accountability and Management (EGAM )
 European School Heads Association (ESHA)
Οι συμφωνίες αυτές έλαβαν τη μορφή ανταλλαγής
ενημερωτικών δελτίων καθώς και άλλου σχετικού υλικού,
όπως υλικό από τα συνέδρια του CCEAM, για την ανάπτυξη
κοινών ερευνητικών έργων, εκδόσεων, εκπαιδευτικών και
σεμιναριακών δραστηριοτήτων

