Σεπηέκβξηνο 2014

Πξνθήξπμε 7νπ Δηαγωληζκνύ
«Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ»
ρνιηθή ρξνληά 2014 – 2015
Τν Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνθεξύζζνπλ ηνλ 7ν
δηαγωληζκό «Η Παξαγωγηθόηεηα ζηελ Εθπαίδεπζε» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Ελζωκάηωζε ηεο έλλνηαο ηεο
Παξαγωγηθόηεηαο ζηελ Εθπαίδεπζε».
Ο θεηηλόο Δηαγωληζκόο ζηόρν έρεη λα θέξεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγωγηθόηεηαο,
θαζώο θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη καζεηέο Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κέζα από δηάθνξεο παηδαγωγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (όπωο ην παξακύζη ή ην παηρλίδη)
αλακέλεηαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ωο πξνο ην ζέκα ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθή
ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνο απηήλ.
Σαπηόρξνλα αλακέλεηαη ε επηηπρήο έληαμε ηνπ θεηηλνύ Δηαγωληζκνύ ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, όπωο απηνί νξίδνληαη από ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (ΤΠΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα
γηα ηελ «Αεηθόξν αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηωλ πόξωλ».
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην Δηαγωληζκό έρνπλ όια ηα ζρνιεία Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο (Γπκλάζηα, Λύθεηα, Τερληθέο Σρνιέο) ηόζν ηνπ Δεκόζηνπ Τνκέα όζν θαη αλαγλωξηζκέλωλ
ζρνιείωλ ηνπ Ιδηωηηθνύ Τνκέα. Κάζε ζρνιείν κπνξεί λα εθπξνζωπεζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ελόο
ηκήκαηνο, ηελ νπνία ζα ζπληνλίδεη έλαο εθπαηδεπηηθόο.
Η πξνθήξπμε θαη νη όξνη ηνπ Δηαγωληζκνύ βξίζθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Παξαγωγηθόηεηαο
(www.mlsi.gov.cy/kepa) θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (www.moec.gov.cy ).
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα απνζηείινπλ ην Έληππν Σπκκεηνρήο ηνπο ζην Κέληξν Παξαγωγηθόηεηαο µέζω
ηωλ ζρνιηθώλ ηνπο κνλάδωλ, κέρξη ηηο 31 Οθηωβξίνπ 2014.
Η ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Τειηθήο Έθζεζεο Υινπνίεζεο Εξγαζηώλ είλαη ε 10ε Απξηιίνπ 2015.
Ηµεξίδεο Πιεξνθόξεζεο γηα ην Δηαγωληζκό ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηε Λεπθωζία θαη Λεµεζό ωο
αθνινύζωο:
Λεπθωζία, Πέκπηε, 16 Οθηωβξίνπ, 2014
Κεληξηθά Γξαθεία Κέληξνπ Παξαγωγηθόηεηαο,
Λεωθόξνο Καιιηπόιεωο 77, 2100 Αγιαληδηά.
Τει.22806000

Λεµεζόο, Τξίηε, 14 Οθηωβξίνπ, 2014
Εξγαζηήξηα Τερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο Κέληξνπ Παξαγωγηθόηεηαο,
Ειπίδνο 1, Ληλόπεηξα.
Τει.: 25313650

Σθνπόο ηωλ εκεξίδωλ είλαη ε πιεξνθόξεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζρεηηθά µε ηελ έλλνηα ηεο
παξαγωγηθόηεηαο, ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ Δηαγωληζκνύ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε µε ηε Λεηηνπξγό Παξαγωγηθόηεηαο Φξηζηηάλα
Φξηζηνδνύινπ, ηει: 22806166, θαμ: 22376872, email:cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy.

