
  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  

TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PLCS FOR US  

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνουν την έναρξη του Ερευνητικού 

Έργου PLCs for us - Επαγγελματικές Εκπαιδευτικές Κοινότητες στη μετα-Covid εποχή: 

Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Δημόσιου Σχολικού Συστήματος 

(EXCELLENCE/0421/0333), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας.  

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την έναρξη του 

έργου στον χώρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο στοχεύει να θέσει στο 

επίκεντρο την Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

από την προσχολική μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη δημιουργία 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Μέσω της συνεργασίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου του ΥΠΠΑΝ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τίθενται στο επίκεντρο 

οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των Εκπαιδευτικών, τόσο σε δημόσια σχολεία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και στο Πανεπιστήμιο. 

Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέσει ποικίλες αλλαγές σε ένα μεγάλο φάσμα της 

καθημερινότητάς μας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο τρόπος και οι συνθήκες εργασίες, καθώς 

και ο τρόπος ανάπτυξης και μάθησης επαγγελματικών ομάδων. Το έργο εστιάζεται στην 

ανάπτυξη και μάθηση εκπαιδευτικών (προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) και 

ακαδημαϊκών. Ταυτόχρονα, και ενώ η μία χώρα μετά την άλλη ετοιμάζεται για την εποχή μετά 

την πανδημία Covid-19, το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζει και στις πρακτικές επαγγελματικής 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών οι οποίες λειτούργησαν παραγωγικά κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας και θα μπορούσαν να στηρίξουν τις διαδικασίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης και μάθησης και μετά την πανδημία.  

Το έργο επιδιώκει να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά των παραγωγικών, βιώσιμων 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης και να υποστηρίξει τις ΕΚΜ εκπαιδευτικών και 

ακαδημαϊκών στην Κύπρο. Επικεντρώνεται στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, επιδιώκοντας να φέρει σε επαφή εμπειρογνώμονες από 

τα δύο αυτά συστήματα προκειμένου: 

- να παρέχει μια λεπτομερή, ολοκληρωμένη διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης των 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης στην Κύπρο και διεθνώς 

- να εντοπίσει καλές πρακτικές εντός των Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης 

- να διερευνήσει τις ανάγκες για υποστήριξη και διατήρηση των Επαγγελματικών 

Κοινοτήτων Μάθησης, ως εργαλεία για την επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών 

- να εντοπίσει και να διερευνήσει τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας του Covid-19 στο πλαίσιο Επαγγελματικών Κοινοτήτων 

Μάθησης 

- να δημιουργήσει υλικό που στηρίζει τη δημιουργία και την αειφόρο λειτουργία 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. 

https://euc.ac.cy/en/?utm_source=article-cyprus-&medium=article-cyprus-feb22
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
https://euc.ac.cy/en/?utm_source=article-cyprus-&medium=article-cyprus-feb22


  

 

 

Την εκδήλωση προσφώνησαν με χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης και η 

Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Ακολούθησε παρουσίαση 

του ερευνητικού έργου από τον Δρ. Λουκά Λουκά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία 

στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και τη Δρ. Παυλίνα 

Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Προϊστάμενη του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οπτικογραφημένη την εκδήλωση στον πιο κάτω σύνδεσμο:  

https://youtu.be/lfvMA2fokm8 

https://euc.ac.cy/el/faculty-profiles/marios-vryonides-2/?utm_source=article-cyprus-&medium=article-cyprus-feb22
https://euc.ac.cy/el/faculty-profiles/loucas-louca/?utm_source=article-cyprus-&medium=article-cyprus-feb22
https://youtu.be/lfvMA2fokm8

