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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων
και Τεχνικών Σχολών
Θέμα: “Επιμορφωτικά Κέντρα”
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι αποδεδειγμένα ένας
χρήσιμος θεσμός που καλύπτει τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τη δια βίου μάθηση, η
οποία βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Χωρών. Τα Επιμορφωτικά Κέντρα
παρέχουν ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση, κοινωνικοποίηση και ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε
όλους τους κατοίκους της πατρίδας μας. Συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του ατόμου, στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο του λαού μας.
Με απόφαση του, το Υπουργικό Συμβούλιο θεσμοθέτησε κανονισμούς λειτουργίας των
Επιμορφωτικών Κέντρων που καθορίζουν σαφώς ότι τα προγράμματα συμβαδίζουν με την
αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου
μάθηση.
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα χρησιμοποιούν αίθουσες και εργαστήρια Σχολείων Δημοτικής, Μέσης
και Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Καλούνται οι Διευθυντές – Διευθύντριες των Σχολείων, να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση
στους Τοπικούς Υπεύθυνους και στους Εκπαιδευτές των Επιμορφωτικών Κέντρων, με σκοπό
την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό η συνεργασία
σας με τους κατά τόπους Διευθυντές των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι απαραίτητη.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω:
1.

Όπου υπάρχει εγκατεστημένο Σύστημα Συναγερμού, να παρέχονται όλες οι
διευκολύνσεις (κωδικοί ή τηλεχειριστήρια) προς τους Τοπικούς Υπεύθυνους και
Εκπαιδευτές, για πρόσβαση στους Σχολικούς Χώρους. Όπου είναι δυνατό να παρέχεται
χώρος για γραφείο του Τοπικού Υπευθύνου και να επιτρέπεται η πρόσβασή του στο
τηλέφωνο, καθώς επίσης και η χρήση του απαραίτητου για τη διεξαγωγή του
μαθήματος εξοπλισμού και της φωτοτυπικής του σχολείου.

2.

Να παρέχονται οι αίθουσες των σχολείων στους Εκπαιδευτές των Επιμορφωτικών
Κέντρων και να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να επιλέγονται αυτές που πραγματικά
εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενηλίκων, καθώς και βοηθητικές αίθουσες, π.χ.
αποχωρητήρια αντρών και γυναικών.

3.

Εκεί όπου υπάρχει θέρμανση, να χρησιμοποιείται κατά τις ώρες λειτουργίας των
Επιμορφωτικών Κέντρων, πάντα σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες και τους
Συνδέσμους Μελών.
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4.

Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους Τοπικούς Υπεύθυνους, ώστε να
μπορούν να διακινούνται, όταν χρειάζεται, κατά τις κενές τους ώρες, σε γειτονικά
σχολεία, με σκοπό τη εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

5.

Να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός, τόσο εντός του σχολικού κτηρίου, όσο και στην
αυλή, για να μπορούν τα μέλη να προσέρχονται και να αποχωρούν απρόσκοπτα και με
ασφάλεια από τις αίθουσες διδασκαλίας.

6.

Oι αίθουσες των εργαστηρίων των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας να
χρησιμοποιούνται μόνο για διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων.

Νοείται βέβαια ότι και από την πλευρά των Υπευθύνων των Επιμορφωτικών Κέντρων θα
επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά, για να διατηρούνται οι χώροι και ο εξοπλισμός στην
κατάσταση που παραλαμβάνονται. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται ο ακόλουθος κώδικας
συμπεριφοράς:
Ο Εκπαιδευτής,


Μετά το τέλος του μαθήματος επαναφέρει την αίθουσα διδασκαλίας στην αρχική της
κατάσταση.



Τοποθετεί σε σακούλες όλα τα άχρηστα υλικά και τα εναποθέτει στους κάδους
απορριμμάτων έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.



Βεβαιώνεται ότι όλα τα παράθυρα της αίθουσας είναι κλειστά πριν κλειδώσει την αίθουσα
και αποχωρήσει.



Δεν επιτρέπει, σε καμιά περίπτωση, το κάπνισμα και το φαγητό μέσα στις αίθουσες
διδασκαλίας και στους διαδρόμους του σχολείου.



Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των σχολείων και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις οδηγίες και
τις συστάσεις τους, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του πρωινού σχολείου.



Πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας κατά τη χρήση των εργαστηρίων των Φυσικών
Επιστημών και της Τεχνολογίας.



Δεν χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που υπάρχουν στα εργαστήρια Οικιακής Οικονομίας.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους Τοπικούς Υπεύθυνους των Κέντρων.
Καλούνται όλοι να επιδείξουν πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας για προώθηση του κοινού
στόχου, που δεν είναι άλλος από την παροχή ευκαιριών για τη δια βίου εκπαίδευση και υγιή
απασχόληση των πολιτών μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Προϊστάμενο των
Επιμορφωτικών Κέντρων στο τηλέφωνο 22800800 ή στους Διευθυντές των επαρχιών στα πιο
κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία
Λεμεσός
Πάφος
Λάρνακα

:
:
:
:

22800877/878
25877524
26804521
24813264

(Δρ Κυπριανός Λούης)
Διευθυντής
Μέσης Εκπαίδευσης
*Κοιν.: Σχολικές Εφορείες

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαιδευσης

(Χρίστος Χατζηαθανασίου)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

