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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Συνέδριο με θέμα «Δίκτυα σχολείων και εκπαιδευτικές κοινότητες μάθησης»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης, συνδιοργανώνουν το πιο πάνω συνέδριο, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο
«Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι από τις 8:30 μέχρι τις 13:15.
2. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
(εκπαιδευτικούς, βοηθούς διευθυντές, διευθυντές), καθώς και στα διοικητικά στελέχη του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Βασικές ομιλήτριες θα είναι οι Καθηγήτριες Alma Harris
και Michelle Jones, από το University of Bath, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
διεξαχθούν, επίσης, τέσσερα παράλληλα εργαστήρια, από τα οποία οι συμμετέχοντες θα
κληθούν να επιλέξουν ένα. Το πρόγραμμα του συνεδρίου και η περιγραφή των εργαστηρίων
επισυνάπτονται.
3. Παρακαλείστε 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-Συνέδρια», από τις 26
Οκτωβρίου μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά τις εγγραφές. 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. Οδηγίες για τη διαδικασία
εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
Σημειώνεται ότι ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 14 Νοεμβρίου 2017, καθώς και ότι στους
συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής, με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου.
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