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Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 

 
Θέμα: Επιμορφωτικό Σεμινάριο από τον Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη  

(Νοέμβριος 2017) 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνουν Επιμορφωτικό Σεμινάριο, το οποίο 

απευθύνεται σε Φιλολόγους Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών όλων των επαρχιών. 

Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαγάγει ο διακεκριμένος Καθηγητής Γλωσσολογίας, κ. Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης, ο οποίος μέσα από την παρουσίαση του νέου του έργου Σύγχρονη Σχολική 

Γραμματική για Όλους, θα μιλήσει για τον ρόλο της Γραμματικής στην Κατάκτηση της 

Ελληνικής Γλώσσας.   

 

Το προγραμματισμένο Σεμινάριο θα διεξαχθεί σε απογευματινό χρόνο, ώρα 16:00 – 19:00, 

στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Ο κ. Μπαμπινιώτης θα προσφέρει το ίδιο σεμινάριο, 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν την 

επαρχία και την ημερομηνία διεξαγωγής, κατά την οποία επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν μόνο μία (1) επαρχία και μία (1) ημερομηνία 

διεξαγωγής.   

 

Επαρχία Ημερομηνίες Διεξαγωγής Χώρος Διεξαγωγής 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 

 Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 

Πανεπιστήμιο Frederick, 

Λευκωσία 

ΛΕΜΕΣΟΣ  Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 

 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 

Πανεπιστήμιο Frederick, 

Λεμεσός 

 



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1434 Λευκωσία 
Τηλ.:22800600, Φαξ:22428268 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή 

τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(http://www.pi-eggrafes.ac.cy/), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια  από την 25η Οκτωβρίου 

2017 μέχρι και την 8η Νοεμβρίου 2017. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα 

του ιστοχώρου. Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα 

μπορούν να λάβουν μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.  

 

Σημειώνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο, θα λάβουν πιστοποιητικό 

συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 13 Νοεμβρίου 2017.  

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω Σεμινάριο. 

 

 

 

 

                                                                                       (Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου- Ευριπίδου) 
Διευθύντρια 

για Γενική Διευθύντρια  
 

 
 
 
Κοιν.: ΔΜΤΕΕ 

ΔΜΕ 
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