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Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
που συμμετέχουν σε Προγράμματα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι.Κ.

Θέμα: 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 Κύπρου
(Π.Ι.Κ.) διοργανώνει για δωδέκατη συνεχή χρονιά την ετήσια Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Φέτος, η
Ημερίδα απευθύνεται μόνο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές καθώς και στους
επιθεωρητές των σχολείων που συμμετέχουν στα ακόλουθα Προγράμματα του Τομέα
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας:
Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων για την Ενσωμάτωση των
Τ.Π.Ε. στη Μαθησιακή Διαδικασία εντός της Σχολικής Μονάδας
Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο
Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020
Η Ημερίδα προγραμματίζεται για την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 μέχρι τις 13:00, στο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα σχολεία που συμμετέχουν
στα εν λόγω προγράμματα θα παρουσιάσουν, στην Έκθεση Αφίσας (poster session), τις εργασίες
και καλές πρακτικές τους μέσα από δράσεις και εφαρμογές που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Σε κάθε σχολείο θα παραχωρηθεί χώρος με μικρό τραπέζι και πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα (έτσι
ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν ένα δικό τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή,
που ενδεχομένως να χρειαστούν για την παρουσίαση των δράσεών τους). Θα διατίθεται πινακίδα
(τύπου foamboard) μεγέθους 1μ x 1μ για ανάρτηση της αφίσας του σχολείου ή/και άλλου
(τυπωμένου) υλικού. Στην έκθεση αφίσας τα σχολεία θα μπορούν να παρουσιάσουν:
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Πληροφορίες για το σχολείο και το σχέδιο δράσης τους
Δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος
Δείγματα εργασιών των μαθητών, φωτογραφίες, κ.λπ.
Αναστοχασμό / αξιολόγηση του έργου τους και καλές πρακτικές που έχουν προκύψει

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αν το επιθυμούν, να φέρουν μαζί τους έντυπο υλικό με τη
συνοπτική περιγραφή των δράσεών τους (π.χ. 1 σελίδα Α4 ή ένα τρίπτυχο), το οποίο θα δοθεί
στους παρευρισκόμενους.
Πέραν της αφίσας, που θα κληθούν ετοιμάσουν όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, θα δοθεί η
δυνατότητα, σε όσα σχολεία το επιθυμούν, να παρουσιάσουν ενώπιον της ολομέλειας:
από τους ίδιους τους μαθητές/τριες:
o ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο ή χορευτικό ή ποίημα ή τραγούδι ή καλή πρακτική
που σχετίζεται με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν, νοουμένου ότι οι ίδιοι οι
μαθητές/τριες είχαν εμπλακεί στη δημιουργία του (με την καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού) (συνολικής διάρκειας 5 λεπτών) ή
o ένα σύντομο διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων (σε σχέση με την
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση), το οποίο θα αναλάβουν
να παρουσιάσουν με διαγωνιζόμενους τους παρευρισκόμενους μαθητές/τριες
ή/και εκπαιδευτικούς. Το παιχνίδι (συνολικής διάρκειας 10 λεπτών) θα
πραγματοποιηθεί, στο τελευταίο μέρος της Ημερίδας ή
από εκπαιδευτικούς του σχολείου:
o μία σύντομη παρουσίαση καλής πρακτικής ή εφαρμογής ή καινοτομίας που
υλοποίησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος (συνολικής διάρκειας 5 λεπτών) ή
από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς:
o παρουσίαση κάποιας καλής πρακτικής ή εφαρμογής ή καινοτομίας) (συνολικής
διάρκειας 5 λεπτών)
Ο αριθμός των πεντάλεπτων παρουσιάσεων προς την ολομέλεια θα κυμανθεί γύρω στις 15. Σε
περίπτωση που θα υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για παρουσιάσεις, θα δοθεί
προτεραιότητα α) σε παρουσιάσεις από τους ίδιους τους μαθητές/μαθήτριες και β) με βάση την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Τα σχολεία που θα αιτηθούν για να παρουσιάσουν ενώπιον
της ολομέλειας, θα ενημερωθούν για την έγκριση ή όχι της δήλωσής τους, το αργότερο μέχρι τις 2
Ιουνίου 2017.
Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην Ημερίδα μαθητών/τριών αποτελεί υποχρέωση των σχολείων
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (ελάχιστος αριθμός: 3
μαθητές/τριες), ενώ για τα υπόλοιπα Προγράμματα, τα σχολεία μπορούν να δηλωθεί συμμετοχή
και μαθητών/τριών νοουμένου ότι αυτοί αναμένεται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρώμενο ή
χορευτικό ή ποίημα ή τραγούδι ή καλή πρακτική.
Επιπρόσθετα, στην Ημερίδα θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/τριες οι
πιστοποιήσεις επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης των τριών εντόπιων Προγραμμάτων. Σε
κάθε σχολείο θα δοθεί επίσης αντίστοιχη πλακέτα πιστοποίησης για τη συμμετοχή του.
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Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας το προκαταρκτικό πρόγραμμα της ημερίδας. Περαιτέρω
πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
http://www.pi.ac.cy/imeridaTPE2017 .
Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην Ημερίδα θα γίνεται από τους Διευθυντές των Σχολείων
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pieggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Ημερίδες μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017.
Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκειά της θα προσφερθούν στους
συμμετέχοντες καφές, χυμοί και σνακ. Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα δοθεί πιστοποιητικό
συμμετοχής.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας και προβείτε στις
δέουσες ενέργειες για την επιτυχή εκπροσώπηση του σχολείου σας στην εν λόγω Ημερίδα.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αναστασία
Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας anasta@cyearn.pi.ac.cy
(22402310) ή στους Λειτουργούς του Τομέα που υποστηρίζουν το σχολείο σας.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου
Διευθύντρια
για Γενική Διευθύντρια

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