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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Ετήσια Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει
για ενδέκατη συνεχή χρονιά την ετήσια Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Η Ημερίδα απευθύνεται τόσο
στους εκπαιδευτικούς όσο και στα στελέχη της εκπαίδευσης (επιθεωρητές και διευθυντικά στελέχη
σχολείων).
Η Ημερίδα προγραμματίζεται για το Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, από τις 09:00 μέχρι τις 16:00, στο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
θέματα νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσα από παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών,
διαμοιρασμό εμπειριών και καλών πρακτικών και συζήτηση.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα σχολεία που συμμετέχουν στα προγράμματα του Τομέα
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία θα
παρουσιάσουν την εργασία τους μέσα από δράσεις και εφαρμογές που υλοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν, επίσης, οι έξι καλύτερες υποβληθείσες προτάσεις του
Διαγωνισμού «Μαθησιακές εφαρμογές με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.» και θα βραβευθούν οι
εκπαιδευτικοί που τις υλοποίησαν. Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα παρουσιαστούν σε έκθεση
αφίσας. Στο τέλος της Ημερίδας θα δοθεί το βραβείο κοινού στη μαθησιακή πρόταση που θα
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από τους συμμετέχοντες.
Επιπρόσθετα, στην Ημερίδα θα δοθούν στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς οι πιστοποιήσεις
επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης καθώς και σχετικά βραβεία, για τα Προγράμματα:
Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες
Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο
Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο
Τα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στην έκθεση αφίσας και να
ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος της Ημερίδας, για το κάθε ένα από τα
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πιο πάνω τρία Προγράμματα, θα δοθεί βραβείο κοινού στο σχολείο που θα συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους από τους συμμετέχοντες.
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέα τεχνολογικά προϊόντα και
να συμμετάσχουν σε εργαστήρια με θέματα σχετικά με τη χρήση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη
διδασκαλία – μάθηση.
Το πρόγραμμα και περαιτέρω πληροφορίες για την Ημερίδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy/imeridaTPE2016 εντός των επόμενων ημερών.
Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην Ημερίδα (και στα εργαστήρια) μπορεί να γίνει μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy,
στην κατηγορία Ημερίδες μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαΐου 2016.
Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκειά της θα προσφερθεί στους
συμμετέχοντες καφές και γεύμα. Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα δοθεί πιστοποιητικό
συμμετοχής.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου
Διευθύντρια
για Γενική Διευθύντρια

Κοιν.: Δ.Δ.Ε., Δ.Μ.Ε., Δ.Μ.Τ.E.Ε.
Συντονιστή Μονάδας Τ.Π.Ε.
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