ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων της Παγκύπριας Σχολής Γονέων
Σχολική χρονιά 2021 - 2022
Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια για
τους γονείς, σε συνεργασία µε τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων όλων των βαθμίδων της
Εκπαίδευσης.
Η δυνατότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της επέκτασης της συνεργασίας της Παγκύπριας Σχολής
Γονέων µε επιστήμονες διαφόρων πεδίων, οι οποίοι αποτελούν τους εισηγητές των πιο πάνω
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων ορίζει Διαδικασίες µε τις οποίες
προσδιορίζεται η συνεργασία µε τους Συνδέσμους Γονέων και τους Εισηγητές.
Θεσπίζει επίσης Κανονισμούς για σκοπούς ομαλής λειτουργίας της όλης διαδικασίας και αγαστής
συνεργασίας µε τους συνεργάτες της.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ:
Προϋπόθεση για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι η εγγραφή του Συνδέσμου
ως µέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Η συνδρομή, ανέρχεται σε πενήντα (€50) ευρώ και
ισχύει για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Πώς θα πληρώσετε τη συνδρομή σας:
➢

Το ποσό των πενήντα ευρώ (€50) μπορεί να πληρωθεί με επιταγή, μετρητά ή έμβασμα, στο
λογαριασμό της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

➢

▪

ΑΡ. ΛΟΓ. : 101-01-G45588-01

▪

IBAN: CY61 0050 0101 0001 0101 G455 8801

▪

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η απόδειξη της κατάθεσης μαζί µε την αίτηση εγγραφής πρέπει να αποσταλούν στη Σχολή

Γονέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
❖

Οι Σύνδεσμοι Γονέων που το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας https://www.scholigoneon.org.cy
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Α. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ο Σύνδεσμος Γονέων επιλέγει το θέμα, τον εισηγητή/την εισηγήτρια από τον κατάλογο Θεμάτων και
Εισηγητών της Σχολής Γονέων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από τη Σχολή Γονέων κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2021 – 2022.
Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, η επικοινωνία µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων γίνεται τουλάχιστον δύο
(2) εβδομάδες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία, µε τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού
εντύπου (Αίτηση Διοργάνωσης Επιμορφωτικής Δραστηριότητας).
Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων συνεργάζεται µε το Σύνδεσμο Γονέων για τη διευθέτηση της διοργάνωσης και
φέρει σε επικοινωνία το Σύνδεσμο Γονέων µε τον εισηγητή/την εισηγήτρια που ο Σύνδεσμος επέλεξε από το
σχετικό κατάλογο, για τις τελικές διευθετήσεις. Νοείται ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία της Παγκύπριας Σχολής
Γονέων µε τον εισηγητή/την εισηγήτρια που επέλεξε ο Σύνδεσμος και ότι αυτός/αυτή είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χρόνο.
Ο Σύνδεσμος Γονέων δικαιούται να διοργανώσει επιμορφωτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, σεμινάρια ή/και
βιωματικά εργαστήρια) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ως εξής: Δύο (2) διαλέξεις/σεμινάρια και μία (1)
σειρά βιωματικών εργαστηρίων.
Σημείωση:

I.
II.

Κάθε σειρά από βιωματικά εργαστήρια μπορεί να είναι μέχρι τρεις (3) συναντήσεις.
Οι πιο πάνω επιμορφωτικές δραστηριότητες θα εγκρίνονται εάν κι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο

ταμείο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Β. ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
1.

Ο εισηγητής ή η εισηγήτρια που επιλέγεται από το Σύνδεσμο Γονέων µε την πιο πάνω

διαδικασία,

ενημερώνεται γραπτώς από τη Σχολή Γονέων για την επιμορφωτική δραστηριότητα που καλείται να
πραγματοποιήσει και απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν μπορεί να ανταποκριθεί.
2.

Εφόσον η απάντησή του/της είναι θετική, έρχεται σε επαφή µε το διοργανωτή Σύνδεσμο Γονέων,

πάντα µέσω της Σχολής, για την τελική διευθέτηση της δραστηριότητας.

Γ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
1.

Στο τέλος της επιμορφωτικής δραστηριότητας δίνεται στο ακροατήριο Έντυπο Αξιολόγησης. Ο

διοργανωτής Σύνδεσμος έχει την ευθύνη της αποστολής των συμπληρωμένων αυτών εντύπων στην
Παγκύπρια Σχολή Γονέων.
2.

Αφού ολοκληρωθεί η επιμορφωτική δραστηριότητα, ο Σύνδεσμος Γονέων και ο εισηγητής/η

εισηγήτρια επιβεβαιώνουν την πραγματοποίησή της (Έντυπο Επιβεβαίωσης της πραγματοποίησης της
επιμορφωτικής δραστηριότητας). Ο εισηγητής/η εισηγήτρια έχει την ευθύνη για την αποστολή του
εντύπου αυτού στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Α. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ
1. Ο διοργανωτής Σύνδεσμος πρέπει να επιλέγει τον εισηγητή/την εισηγήτρια µε προτεραιότητα, βάσει
των θεμάτων που ο δεύτερος αναπτύσσει και της επαρχίας που έχει δηλώσει. Οι πιο πάνω
πληροφορίες αναγράφονται στο σχετικό κατάλογο που θα είναι διαθέσιμος κατά την έναρξη της
σχολικής χρονιάς 2021 - 2022.
2. Σε περίπτωση που κάποιος διοργανωτής Σύνδεσμος ακυρώσει επιμορφωτική δραστηριότητα, η
οποία προγραμματίστηκε µέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει
άμεσα τη Σχολή Γονέων για την ακύρωση και τους λόγους που την προκάλεσαν.

Β. ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
1. Οι εισηγητές/εισηγήτριες καλούνται να ανταποκριθούν στην πραγματοποίηση επιμορφωτικών
δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
2. Οι εισηγητές/εισηγήτριες θα ενημερώνονται από την Παγκύπρια Σχολή Γονέων, στο τέλος της
σχολικής χρονιάς, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που γίνεται µέσω της συμπλήρωσης του
σχετικού

εντύπου

από

τους

γονείς.

Στόχος

αυτής

της

διαδικασίας

είναι

να

προσφέρεται

ανατροφοδότηση στους εισηγητές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
προς τους γονείς και γενικότερα να αναβαθμίζονται οι επιμορφωτικές δραστηριότητες της Σχολής.

Γ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
1. Ο ενδιαφερόμενος εισηγητής/εισηγήτρια επιλέγεται µε βάση τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται
πιο πάνω και µόνο βάσει αυτής.
2. Ο διοργανωτής και ο εισηγητής/η εισηγήτρια έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν το ακροατήριο
ότι η επιμορφωτική δραστηριότητα διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων.
3. Σε περίπτωση που διευθετηθεί ή/και πραγματοποιηθεί επιμορφωτική δραστηριότητα μεταξύ
Συνδέσμου και εισηγητή/εισηγήτριας χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση και την έγκριση της Παγκύπριας
Σχολής Γονέων, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, τότε αυτή θα θεωρηθεί άκυρη από τη
Σχολή, δεν θα καταγραφεί και ο εισηγητής/η εισηγήτρια δεν θα πληρωθεί.
4. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους Συνδέσμους Γονέων σε
συνεργασία µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων απευθύνονται σε γονείς.
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Ο κατάλογος Θεμάτων και Εισηγητών θα είναι διαθέσιμος και μπορείτε να τον εξασφαλίσετε από την
ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Συμπληρωματικά θέματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά μετά από εισηγήσεις Συνδέσμων Γονέων ή/και
ομιλητών.
Στόχος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων είναι να δίνει την ευκαιρία σε όλα τα µέλη της (Συνδέσμους
Γονέων, Ομοσπονδίες Γονέων, Συνομοσπονδίες Γονέων) να διοργανώνουν και να προσφέρουν κι αυτοί
µε τη σειρά τους στα δικά τους µέλη επιμορφωτικές δραστηριότητες µε σκοπό την επιμόρφωση,
ενημέρωση και βελτίωση των γονιών των μαθητών των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (Προδημοτικής,
Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής).
Τα πιο πάνω ισχύουν για τους Συνδέσμους Γονέων όλων των σχολείων.
Στα ιδιωτικά σχολεία, στα οποία δεν λειτουργούν Σύνδεσμοι Γονέων, η Παγκύπρια Σχολή Γονέων
μπορεί

να

παράσχει

τους

ομιλητές

για

σκοπούς

πραγματοποίησης

των

επιμορφωτικών

δραστηριοτήτων, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει το ιδιωτικό σχολείο.
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