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ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ





ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:
ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ:
ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ:

Νπκθεπκέλνο κε ηξία παηδηά
Κππξηαθή
1 Ννεκβξίνπ 1967
Λάξλαθα

ΠΟΤΔΕ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Γηάξθεηα πνπδώλ


Διδάκηωπ Πανεπιζηημίος Κύππος

επ2000 – Γεθ2007

Βαζκόο
n/a

(Σκήκα Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ)
Γηδαθηνξηθό ζηελ Κνηλσληνινγία


M.A. Warwick University
Information Technology in Education

Sep1997 – Sep1999



Πηςσίο Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος

Ioπλ. 1997- Νην 1998

ΑΡΙΣΑ (9)



Πηςσίο Παιδαγωγικήρ Ακαδ. Κύππος

επ1989 -Ινπλ.1992

ΑΡΙΣΑ



Bachelor of Business Administration
(Cyprus College)

Jan1988 – Jul 1993



Δίπλωμα Διεηούρ Επιμόπθωζηρ
(Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ)



Certificate of Professional Development
(University of Connecticut, USA)
-Mε ππνηξνθία Fulbright Commission



“Quality Management in Adult Education
and orientation- New challenges on the
labor market, preceding EU enlargement”
Short Study Visit - Oktav Training Centre
Hungary






Λύκειο Αγίος Γεωπγίος
L.C.C.I. Accounting (Higher)
G.C. English Language

επ1992 - Ινπι. 1994

n/a

CUM LAUDE

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ

Jul-Aug 1994

not applicable

19-24 Jan 2004

not applicable

επ1982 - Ινπι. 1985
Summer 1985
June 1990

ΑΡΙΣΑ (19,2)
CREDIT
GRADE B (b)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Δημοηικόρ Γπαμμαηέαρ Δήμος Απαδίππος

2010 -



Τποδιεςθςνηήρ Δημόζιος σολείος

2009 - 2010



Λειηοςπγόρ Διεύθςνζηρ Ανώηεπηρ και Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

2008 - 2009



Εκπαιδεςηικόρ – ύμβοςλορ Τ.Π.Π. για ηη σολική βία και Επιθεηικόηηηα

2005 - 2008



Διεςθςνηήρ Επιμοπθωηικών Κένηπων Λάπνακαρ – Αμμοσώζηος
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ



Εκπαιδεςηικόρ -ύμβοςλορ Πληποθοπικήρ επαξρίαο Λάξλαθαο – Ακκνρώζηνπ
γηα ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε



2000 - 2002

Πεπιθεπειακόρ ςνηονιζηήρ Λάπνακαρ-Αμμοσώζηος
Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ



2002 - 2005

1995 - 2000

Εκπαιδεςηικόρ ζε δεκόζηα ζρνιεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ

1992 – 1995

Καθήκοντα Προηγοφμενων Θζςεων Εργαςίασ:
 Λειτουργόσ Διεφθυνςησ Ανώτερησ και Ανώτατησ Εκπαίδευςησ Υ.Π.Π.
Σα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ηεο ζέζεο θαηαγξάθνληαη παξαθάησ:
1. Επιθεώπηζη θαη έλεγσορ Ιδησηηθώλ Κνιεγίσλ θαη Παλεπηζηεκίσλ (δηνηθεηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο,
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξνζσπηθό, αληίζηνηρνπο θαθέινπο, δίδαθηξα, θηι.) θαη ζύληαμε εθζέζεσλ.
2. Διαπιζηεςμένορ διπλωμαηικόρ ακόλοςθορ γηα εμέηαζε αηηήζεσλ θαη δηελέξγεηα ζπλεληεύμεσλ γηα
παξαρώξεζε ζεώξεζεο άδεηαο εηζόδνπ (Visa) ζε ππνςήθηνπο θνηηεηέο από ηξίηεο ρώξεο. Μειέηε
θαη πξνώζεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ζρνιώλ πνπ αθνξνύλ εγγξαθέο αιινδαπώλ θνηηεηώλ κε ηα
αληίζηνηρα ζεκεηώκαηα θαη επηζηνιέο. Μεηεγγξαθέο αιινδαπώλ κε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πξνο
ην Λεηηνπξγό Μεηαλάζηεπζεο. Έιεγρνο θαηαιόγσλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ πνπ ζα ηύρνπλ ζεξηλήο
πξαθηηθήο εμάζθεζεο κε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ. Έθδνζε βεβαηώζεσλ πνπ δεηνύλ αιινδαπνί θνηηεηέο γηα λα ζηείινπλ ζηηο ρώξεο ηνπο.
3. ύνηαξη εκθέζεων γεγονόηων για ηο δικαζηήπιο, όηαλ ππάξρνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο πην
πάλσ ζρνιέο.
4. Δημιοςπγία Ειδικών Σεσνικών Επιηποπών θαη ζύληαμε εθζέζεσλ θαη πξνώζεζε ζηε
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΣΔ), καδί κε ηα αληίζηνηρα ζεκεηώκαηα γηα
εγγξαθέο λέσλ θιάδσλ ζπνπδώλ.
5. ςνεπγαζία κε ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο, κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ
θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα.
6. Αλάιεςε δηαθόξσλ άιισλ ζπλαθώλ εξγαζηώλ πνπ ζα αλαηίζεληαη θαη ζρεηίδνληαη κε Εςπωπαϊκά
και Διεθνή Ππογπάμμαηα (π.ρ. Γηαδηθαζία Μπνιώληαο) θαη ζπλαθή ζέκαηα. ρεδηαζκό δηαδηθαζίαο
παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα Γεληά ζε Γξάζε». Να βνεζά ζηελ
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έξεπλα θαη αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία γηα ηα Δπξσπατθά ζέκαηα λενιαίαο κε ηε Μόληκε
Αληηπξνζσπεία ηεο Κύπξνπ ζηηο Βξπμέιεο θαη λα γξάθεη ηα πξαθηηθά ζεκαληηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ
ΤΠΠ θαη ηνπ Οξγαληζκνύ κε άιινπο θνξείο.
7. Εξέηαζη ηος Πποϋπολογιζμού ηνπ Ο.ΝΔ.Κ. θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα.
8. Εκπποζώπηζη ηεο Γ.Α.Α.Δ ζε ζπλέδξηα ζηελ Κύπξν θαη ζην εμσηεξηθό.

 Διευθυντήσ και Περιφερειακόσ
Επιμορφωτικών Κζντρων Υ.Π.Π

Συντονιςτήσ

Λάρνακασ

-

Αμμοχώςτου

Γηα 8 ρξόληα ππεξέηεζα ην ζεζκό ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ, ην κεγαιύηεξν νξγαληζκό ζηελ Κύπξν
πνπ πξνζθέξεη άηππε κόξθσζε θαη πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ελειίθσλ εμππεξεηώληαο ηηο αλάγθεο
πάλσ από 18000 αηόκσλ θάζε ρξόλν. Τπεξέηεζα ηα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα από ηηο ζέζεηο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πληνληζηή θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ Λάξλαθαο
θαη Ακκνρώζηνπ κε πνιιαπιά θαζήθνληα όπσο:

















Δξγνδόηεζε, θαζνδήγεζε, έιεγρνο θαη επηζεώξεζε πεξίπνπ 100 εθπαηδεπηώλ θαη 10 Σνπηθώλ
Τπεπζύλσλ
Δπζύλε γηα ηελ νξγάλσζε πεξίπνπ 340 νκάδσλ κε 3600 κέιε ζε 65 δηαθνξεηηθά ζέκαηα
Δπζύλε γηα ην ινγηζηηθό έιεγρν ηόζν ησλ εηζπξάμεσλ ησλ δηδάθηξσλ όζν θαη ησλ πιεξσκώλ
ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ινγαξηαζκώλ
Δπζύλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ ηεο επαξρίαο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπηθνύο παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο (δεκνηηθά ζπκβνύιηα,
θνηλνηηθά ζπκβνύιηα, ζρνιηθέο εθνξείεο, θηι.)
ηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ ζηε Λεπθσζία θαη
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δηνηκαζία αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο ησλ επηκνξθσηηθώλ θέληξσλ
Δηνηκαζία θαη ππνβνιή δηαθόξσλ εθζέζεσλ θαη εηζεγήζεσλ ηόζν γηα ηελ θαηάζηαζε όζν θαη ηε
βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο
πκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ην ζεζκό. Καηάθεξα λα εκπιέμσ ηα
Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ζε εθπαηδεπηηθέο ζπκπξάμεηο κε άιινπο νξγαληζκνύο κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο
Grundtvig 2. Καηαθέξακε λα έρνπκε δύν ζπκπξάμεηο σο
αθνινύζσο:
1. «Information Technology Over 40s» (Poland, Spain, Holland, Cyprus)
2. «Electronic Book for Adults - ELBA» (Spain, Italy, Greece, Turkey, Lithuania, Cyprus)
Αθόκε, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Grundtvig 3 παξόηξπλα εθπαηδεπηέο
ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ λα επηκνξθσζνύλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ζην αληηθείκελν
πνπ δίδαζθαλ.
Καζεκεξηλή επίιπζε πξνβιεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεκάησλ
Δπζύλε γηα ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηκνξθσηηθώλ θέληξσλ. Αλάκεζα ζηα
πνιιαπιά θαζήθνληα ηεο ζέζεο ήηαλ θαη νη ζπλέξγεηεο γηα επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξησλ
ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ. Γίλσ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ,
ηδηαίηεξα ζε έλα αληαγσληζηηθό επξσπατθό πεξηβάιινλ όπσο είλαη ην ζεκεξηλό. Έηζη, νξγάλσζα
ή βνήζεζα ζηελ νξγάλσζε πνιιαπιώλ ζεκηλάξησλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ηελ επηκόξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνύ όπσο:
Parents Education Conference (εθπξόζσπνη από Αγγιία, Διβεηία, Ιζξαήι, Μάιηα, θαη Κύπξν)
5,12,97
Δξγαζηήξηα γηα επηκόξθσζε εθπαηδεπηξηώλ ρεηξνηερλίαο από Άγγινπο εθπαηδεπηέο, 5.2.98
Η ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (εηζεγεηήο Dr Alberto Melo, ζύκβνπινο Unesco),
10.4.2000
Καζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο ησλ εθπαηδεπηώλ ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ (εηζεγεηήο
Μαηζαίνο Αιακπξίηεο), 3.10.02
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 Καζήθνληα-επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ επηκνξθσηηθώλ θέληξσλ από ηνπο ηνπηθνύο ππεύζπλνπο
ησλ θέληξσλ (εηζεγεηήο Μαηζαίνο Αιακπξίηεο), 22.10.02
 εκηλάξην θαη δείπλν εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ Η.Τ. κε ζέκα «Η δηδαζθαιία ηνπ Η.Τ.
ζηα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα. Πεξηερόκελν θαη Μεζνδνινγία» (εηζεγεηέο ηέιηνο Γεσξγίνπ,
Μαηζαίνο Αιακπξίηεο), Γεθ 2003.
 εκηλάξην γηα ηνπο εθπαηδεπηέο κε ηίηιν «Facilitating learning in Adult Education» κε
εηζεγήηξηεο Καζεγήηξηεο Παλεπηζηεκίσλ από Αγγιία, 16-18 Ιαλ 2004.
 εκηλάξην γηα εθπαηδεπηέο δσγξαθηθήο, δηαθνζκεηηθήο θαη ζεάηξνπ κε ηελ Ιηαιίδα
θαζεγήηξηα θαιώλ ηερλώλ Maria Carlotta Cajmi θαη ζέκα “Decorative Arts and Stage Scenery”
(3-4 Γεθεκβξίνπ 2004)
 εκηλάξην γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα Grundtvig κε εηζεγήηξηεο ηηο ιεηηνπξγνύο ηνπ ελ
ιόγσ πξνγξάκκαηνο ζηελ Δζληθή Τπεξεζία(6.4.05)

 Σφμβουλοσ Πληροφορικήσ ςτη Δημοτική Εκπαίδευςη Υπουργείου Παιδείασ και
Πολιτιςμοφ
 Καζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο








πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Τ.Π.Π.
Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ γηα αλάπηπμε εθαξκνζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.
Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη δεηγκαηηθώλ καζεκάησλ.
πλεξγαζία κε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο Δπηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ, Γηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ, ρνιηθέο Δθνξείεο θαη Κνηλνηηθά πκβνύιηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
είραλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία.
Δηνηκαζία εθζέζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο ην Τπνπξγείν ζε ζρέζε κε ηνκείο ηεο ζέζεο.
Έιεγρν ησλ εξγαζηώλ γηα ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ
πξνκεζεπηώλ ησλ θπβεξλεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα κεραλήκαηα, ην ινγηζκηθό,
ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο βιάβεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ.
Παξαγσγή βνεζεηηθνύ πιηθνύ γηα ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ
εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο.
Αμηνιόγεζε ινγηζκηθνύ θαη εηνηκαζία πξνδηαγξαθώλ γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ
εμνπιηζκνύ ζηα δεκόζηα ζρνιεία.

 Επιτροπή Ειδικών για την Αντιμετώπιςη τησ Αντικοινωνικήσ Συμπεριφοράσ ςτα
δημόςια ςχολεία
Δίρα ηελ ηηκή λα είκαη έλαο από ηνπο επηά Δηδηθνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο θαη κέζα από ηελ
εκπεηξία κνπ απηή είρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηώ ζε εληαηηθνύο ξπζκνύο θαη απαηηήζεηο ζε αλώηαην
επίπεδν, κε θνξπθαίνπο ζηνλ ηνκέα ηνπο επαγγεικαηίεο ζε ηνπηθό αιιά θαη παγθόζκην επίπεδν.
ηηο 24.4.08 ζε δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ αλαθνίλσζε ηε
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηδηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία. Η
Δπηηξνπή ήηαλ επηακειήο θαη είρε ηνπο πην θάησ όξνπο εληνιήο:
 Η Δπηηξνπή ζα αμηνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε γλώζε, αιιά θαη όπνπ ρξεηάδεηαη ζα παξάμεη
θαηλνύξηα, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηκεηώπηζε, αιιά θαη ε πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Σνύην ζα επηηεπρζεί κε ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην επίπεδν ηνπ αηόκνπ, ηεο
νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλόηεηαο.
 Η Δπηηξνπή ζα έρεη σο βαζηθό κέιεκα ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηε ιήςε πξαθηηθώλ
κέηξσλ πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηελ πγηή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε όισλ ησλ παηδηώλ θαη ηα
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νπνία ζα ραξαθηεξίδνληαη από ηε θηινζνθία ηνπ κε ζηηγκαηηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο
απνδνρήο.
Η ad hoc Δπηηξνπή ζα αζρνιεζεί κε ην θαηλόκελν θαη ζα πξνηείλεη ηδέεο θαη κέηξα γηα
δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΗ


Πξσηνζηάηεζα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δύν κεγάισλ Πνιηηηζηηθώλ Οκίισλ ζηνπο νπνίνπο
ππεξεηώ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ηδξύζεσο ηνπο κέρξη ζήκεξα:
 Πολιηιζηικόρ Όμιλορ Επμήρ Απαδίππος
Έλαο πνιύ δπλακηθόο όκηινο ν νπνίνο δηνξγαλώλεη ή ιακβάλεη κέξνο ζε πάλσ από 35
δηαθνξεηηθέο εθδειώζεηο (θεζηηβάι, δηαιέμεηο, εζληθέο επεηείνπο θηι) θάζε ρξόλν.
Γηαηεξεί ηξία ηκήκαηα: Υνξεπηηθό ηκήκα, Μνπζηθό Σκήκα (Υνξσδία Δλειίθσλ,
Μπάληα), Θεαηξηθό ρήκα. Έρεη έλα πινύζην βεζηηάξην παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ
(θππξηαθέο θαη ειιεληθέο δεκνηηθέο). Ο Όκηινο είλαη πνιύ γλσζηόο ζε ζρεηηθνύο
επξσπατθνύο θνξείο θαη είλαη κέινο ζην International Dance Council (Unesco), ζηελ
Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ, ζηελ Δπηηξνπή Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ
θαη ηέινο είλαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ CIOFF Κύπξνπ.
 Δημοηικόρ Πολιηιζηικόρ Όμιλορ Αθηένος
Ο Όκηινο δηαζέηεη ηξία δπλακηθά ζύλνια πνπ απαζρνινύλ πέξα ησλ 200 αηόκσλ θαη έρεη
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο θνηλόηεηαο ηεο Αζεέλνπ θαη ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο. Ο Όκηινο δηαηεξεί:
Χορευτικό Συγκρότημα
Χορωδία Ενηλίκων
Θεατρικό Τμήμα



Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ



Μέινο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Υνξνύ (CID)



Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Γεκνηηθώλ Γξακκαηέσλ Κύπξνπ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


Ίδξπζε Γπαθείος Εςπωπαϊκών Θεμάηων ζηνλ Γήκν Αξαδίππνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηελ
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λάξλαθαο κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα κέρξη ηώξα.
Έξγα ηα νπνία απνθηήζεθαλ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ:
 I Mast (€1 000 000)
 ΦΤΚΗΑΠ (€800 000)
 Αλαπαιαίσζε νηθίαο γηα Πνιηηηζηηθό Κέληξν (Πξόγξακκα Leader €120 000)



Μέλορ Εθνικήρ Απσήρ ζηελ Δπηηξνπή πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Νενιαία ζε Γξάζε. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ έρεη ην ξόιν ηεο
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επνπηηθήο αξρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη εξρόκαζηε ζε επαθή κε αλώηαηνπο
αμησκαηνύρνπο ηεο Δπηηξνπήο όπσο είλαη ε θ. Quintin Odile, Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Γεληθήο
Γηεύζπλζεο γηα Παηδεία, Νενιαία θαη Πνιηηηζκό θαη ηνλ θ. Pierre Mairesse, Director-General ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηεύζπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ειέγρνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα.


Τπεύζπλνο Λεηηνπξγόο (βνεζόο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο) ηεο Γηεύζπλζεο Αλώηεξεο θαη
Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΠ γηα ην δηαβόεην πξόγξακκα/δηαδηθαζία ηνπ Bologna Process.
πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη παξάγνληεο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο ζπλάληεζεο ησλ Τπνπξγώλ ησλ
46 ρσξώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε Leuven τοσ Bελγίοσ, στις 28 και 29 Απριλίοσ 2009.



Έρσ κεγάιε εκπεηξία κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηόζν κέζα από εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ζε
εκηλάξηα (Tζερία, Διιάδα, Γαιιία, Ιζξαήι, Δζζνλία, Κύπξν) όζν θαη κέζα από ηελ πξαθηηθή
εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα Projects (Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, Οιιαλδία, Διιάδα).
Δηδηθόηεξα έρσ δνπιέςεη κε ην Πξόγξακκα Youth For Europe (Action 1, Δuromed, Action 5) θαη ην
Socrates (Grundtvig 2 θαη Grundtvig 3). Έρσ εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνύζαλ δηκεξή
ζπλεξγαζία σο επίζεο θαη πνιπκεξή.
o Πολςμεπείρ Δπάζειρ πος οπγάνωζα
 «Δurope: Common History – Common Future» (Action 1), Larnaka, 4-13 July 2007
 «Folks Arts and Traditions» (Action 1), Larnaka, 27 Aug- 4 Sep 2004.
 «Youth Violence: Prevention and Intervention Policies and Strategies», 25-29 Sep 2008. ην
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα, όπνπ είκαη ν γεληθόο ζπληνληζηήο, έιαβαλ κέξνο θνξείο από 14
επξσπατθέο ρώξεο θαη είρε ζηόρν ηελ έθδνζε εγρεηξηδίνπ κε πξαθηηθέο δξάζεηο
αληηκεηώπηζεο ηεο λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο.
o εμινάπια ή Δπάζειρ πος παπακολούθηζα
 «Towards Arts Youth Exchanges», (Euromed, Action 5), Jerusalem, 22 – 26 Nov 2003.
 «Youth Involvement in the Protection of Rural and Urban Environment», (Action 1), Porto,
27 June – 6 July 2003.
 «Participation of Young People with Special needs on the Program Youth», (Action 5),
Prague, 16-22 May 2004.
 «Street Soccer for Tolerance» (Action 5), Tallin, 3-7 March 2005.
 «Contact Making Seminar» (Action 5), Grasse, 23-26 June 2005.
 «Η Νενιαία γηα ηελ Δπξώπε» (Γξάζε 1), Γήκνο Γξάκαο, 28 Απγ –4 επ 2005.
 «Media Bazaart – Μethods of Communication between NGO’s and Media» (Γξάζε 5),
Αζήλα, 8-12 Γεθ 2006.
 «World’s Apart» (Action 1), Glasgow, 15-23 Oct 2007.
 «Σhe Media», (Αction 1), Lyon, 28/6-5/7 2008.

ΓΛΩΕ - ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ


Άξηζηε γλώζε ηεο Διιεληθήο



Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο

 Εξαίπεηη γνώζη ηων Νέων Σεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Επικοινωνίαρ
Έρσ άξηζηε γλώζε ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγίσλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο αθνύ
αζρνιήζεθα επηζηακέλα ηόζν ζε κεηεθπαίδεπζε ζηηο ΗΠΑ (Certificate of Professional Development,
Univ. Of Connecticut) όζν θαη κε ελδνππεξεζηαθά ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ. Eπηπξόζζεηα, ππεξέηεζα σο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεκνηηθή
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Δθπαίδεπζε κε πνιιαπιά θαζήθνληα ζην ζέκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηκόξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ


Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
o Ο ξόινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην κεηαζρεκαηηζκό ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζε αζηηθή
ζην θππξηαθό θνηλσληθό γίγλεζζαη.
o Γξάζεηο θαη ξόινο ησλ δήκσλ (ηδηαίηεξα ησλ κηθξώλ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην
αληαγσληζηηθό επξσπατθό πεξηβάιινλ.



ρνιηθή βία – Βία ηνπ ζρνιείνπ
Οη ζπλέπεηεο ηεο καδηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο καο έρεη νδεγήζεη ζε δηάθνξα κνληέια
εθπαίδεπζεο ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ή ππνβνεζνύλ ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ κνξθώλ βίαο
(βαλδαιηζκόο, ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία, bullying) πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο.



Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο – Πιεξνθνξηθή ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία
Δηδηθόηεξα κε ελδηαθέξεη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο κεηακνληέξλαο θνηλσλίαο ζε ειεθηξνληθή
θνηλσλία θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ.

 Λατθόο Πνιηηηζκόο – Παξάδνζε ζηε ύγρξνλε Δπνρή
Γηα 20 ρξόληα αζρνινύκαη επηζηακέλα κε ηελ θππξηαθή παξάδνζε θαη εηδηθόηεξα κε ηνλ παξαδνζηαθό
θππξηαθό ρνξό. Γίδαμα ρηιηάδεο λένπο, αλέβαζα εθαηνληάδεο παξαζηάζεηο ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό
κε ζέκα ηνλ θππξηαθό ρνξό θαη ηα έζηκα, θαη παξάιιεια κειέηεζα ηελ θππξηαθή παξάδνζε κέζα από
ιανγξαθηθέο πεγέο θαη αθεγήζεηο δσήο σο πνηνηηθήο κεζόδνπ δηεξεύλεζεο ησλ δηππνθεηκεληθώλ
λνεκάησλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Με ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ θππξηαθώλ
ρνξώλ κεηά ην 1960, νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ γηα λα επηθξαηήζεη θαη λα κνλνπσιήζεη πεξίπνπ ηε
ηέρλε ηνπ ρνξνύ γηα 40 ρξόληα θαη ν ξόινο ησλ ιανγξαθηθώλ-πνιηηηζηηθώλ νκίισλ.
Γηαηεξώ έλα πξνζσπηθό αξρείν από δσληαλέο βηληενγξαθήζεηο θαη ζπλεληεύμεηο βαζηθώλ παξαγόλησλ
ζην ρνξό, ηε κνπζηθή, ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο πεξηνρήο καο ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο αξηζκεί
πάλσ από 2000 ιεπηά δσληαλώλ ζπλεληεύμεσλ.
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ – ΕΙΗΓΗΕΙ – ΕΡΓΑΙΕ - ΕΡΕΤΝΕ


Αιακπξίηεο Μ., (2008) Η βία θαηά ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, Παγθύπξην Δθπαηδεπηηθό
πλέδξην Α.ΚΙ.ΓΑ.: Γύζθνιεο πκπεξηθνξέο Παηδηώλ, Λεπθσζία.



Ρ.Ι.Κ. (2008, Φεβ 2) Παξνπζίαζε-ζπδήηεζε πνξηζκάηωλ ηεο έξεπλαο «ρνιηθή Βία
θαη Δπηζεηηθόηεηα» ηνπ Μαηζαίνπ Αιακπξίηε ζην Ραδηνθωληθό Πξόγξακκα «Με ηνπο
Νένπο», Λεπθσζία.



Αιακπξίηεο, Μ., (2008) ρνιηθή Βία θαη Δπηζεηηθόηεηα: Οη Δθπαηδεπηηθνί ωο ζύκαηα βίαο ζηε
δεκόζηα κέζε εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.



Αιακπξίηεο Μ., Αιεμάλδξνπ Ι., Παπαδόπνπινο Υ., Μάγνο Μ., Νενθύηνπ Δ., Παπαζαλαζίνπ
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Δ., (2002) Η Πιεξνθνξηθή ζην Γεκνηηθό, Δθδόζεηο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ,
Λεπθσζία.


Αlambritis, M., (2000) An Investigation into the Experimental Introduction of Computers in 27
Primary Schools in Cyprus, unpublished Master Dissertation, Warwick University.



Αιακπξίηε, Μ., (1999) Ο ξόινο ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ ζηε δηάδνζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, Πξαθηηθά Β΄
Γηεζλνύο πλεδξίνπ: Η ειιεληθή γιώζζα ωο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα: Μηα δηαπνιηηηζκηθή
Πξνζέγγηζε, Πάηξα.



Αιακπξίηε, Μ., (1994) Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε κεηαλάζηεπζε-κεηαθίλεζε ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο Αξαδίππνπ, ΑΡΑΓΙΠΠΟΥ: Δηήζηα Έθδνζε ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ , 9,
ζ.6-18.
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