
 

Τύπος Ημερομηνία Χώρος Εισηγητές Θέμα Περιεχόμενο 

Βασική 
Συνάντηση 

26/01/2022 
16:00-18:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

Συνάντηση 
1_Διαδικτυακή 
Συνάντηση 

Καινοτομίες και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Κύπρου: Επιχειρείται μια εννοιολογική 
αποσαφήνιση των εννοιών της ‘καινοτομίας’, της 
‘αλλαγής’ και της ‘μεταρρύθμισης’, οι οποίες συχνά 
συγχέονται μεταξύ τους. Περιγράφονται οι κατηγορίες 
των καινοτομιών που μπορεί να αναπτύξει μια σχολική 
μονάδα και εξετάζεται η σχέση τους με το κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα και τα χαρακτηριστικά του 
γνωρίσματα. 

Βασική 
Συνάντηση 

02/02/2022 
16:00-18:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

Συνάντηση 
2_Διαδικτυακή 
συνάντηση 

Μοντέλα και διαδικασίες εισαγωγής καινοτομιών: 
Συζητούνται διάφορα θεωρητικά μοντέλα σχετικά με 
την εισαγωγή και την εφαρμογή της αλλαγής στο 
σχολικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα 
της εισαγωγής αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα για 
τη συνεχή βελτίωσή του και η πολυπλοκότητα που 
διέπει αυτές τις αλλαγές. Επισημαίνονται επίσης οι 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά την εφαρμογή μιας αλλαγής στο σχολικό 
χώρο. 

Βασική 
Συνάντηση 

09/02/2022 
16:00-18:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

Συνάντηση 
3_Διαδικτυακή 
συνάντηση 

Γιατί οι εκπαιδευτικές αλλαγές συχνά αποτυγχάνουν; 
Η «αντίσταση» στην αλλαγή: Ιδιαίτερα σημαντική στην 
εφαρμογή των αλλαγών είναι η στάση που τηρούν οι 
εκπαιδευτικοί, η οποία πολλές φορές εμποδίζει την 
επιτυχημένη εφαρμογή των αλλαγών. Σε αυτή τη 
συνάντηση επιχειρείται η καταγραφή των βασικών 
αιτίων που προκαλούν αυτού του είδους τις 
αντιστάσεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί 
κατά καιρούς. 



Τύπος Ημερομηνία Χώρος Εισηγητές Θέμα Περιεχόμενο 

Βασική 
Συνάντηση 

16/02/2022 
16:00-18:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

Συνάντηση 
4_Διαδικτυακή 
συνάντηση 

Η σχολική μονάδα ως φορέας αλλαγής-ο ρόλος του 
διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή των 
αλλαγών: Ο σχολικός ηγέτης έχει ρόλο κλειδί στην 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών στο σχολικό 
χώρο. Έτσι, το επίκεντρο αυτής της συνάντησης 
στρέφεται στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και 
τους τρόπους με τους οποίους ένας διευθυντής ή μία 
διευθύντρια μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 
φαινόμενα, μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών αλλά 
και με τη βοήθεια διαφόρων μοντέλων ηγεσίας που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εισαγωγή αλλαγών 
στις σχολικές μονάδες. 

Βασική 
Συνάντηση 

23/02/2022 
16:00-18:00 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΑΡΣΙΝΟΗ 

Συνάντηση 
5_Διαδικτυακή 
συνάντηση 

Περιπτώσεις εισαγωγής καινοτομιών και αλλαγών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου: Συζήτηση 
διαφόρων εκπαιδευτικών αλλαγών που εισήχθησαν 
στις σχολικές μονάδες τις τελευταίες δεκαετίες στην 
Κύπρο. Μελέτη των περιπτώσεων αυτών με βάση το 
θεωρητικό υπόβαθρο που έχει προηγηθεί και 
βιωματικές δραστηριότητες. Αναφορά σε σύγχρονες 
τάσεις και πολιτικές που οδηγούν στην εισαγωγή 
αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. 

 

Σκοπός Σεμιναρίου 

Η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για σημαντικά θέματα σχετικά που αφορούν στις 
εκπαιδευτικές αλλαγές και στη διαχείρισή τους στα σχολεία 

 


