
 

 
         

 

Διευθυντές/ντριες                            18 Δεκεμβρίου 2017 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης  

                                                                     

 

Θέμα: Ημερίδα με τίτλο: «Διδάσκοντας Ιστορία στον σύγχρονο κόσμο» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Διδάσκοντας Ιστορία στον σύγχρονο κόσμο», την 

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, από τις 8:15-13:15, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη 

Λευκωσία.  

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και θα εστιάσει σε πρακτικές με 

τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότεροι στη διδασκαλία του μαθήματος 

της Ιστορίας,  εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις. Στο πρώτο μέρος της 

Ημερίδας, θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια δύο κύριες εισηγήσεις  από τους ακαδημαϊκούς 

΄Αγγελο Παληκίδη, Επίκουρο Καθηγητή Διδακτικής της Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης και  Γιώργο Γεωργή, Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, πρώην 

Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθούν έξι βιωματικά παράλληλα 

εργαστήρια, λεπτομέρειες για τα οποία δίνονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα της Ημερίδας.  

 

Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα μπορεί να υποβληθεί από μόνο ένα/μία εκπαιδευτικό από κάθε 

σχολείο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με  ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας κάθε 

σχολικής μονάδας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(http://www.pi-eggrafes.ac.cy ), στην κατηγορία «Ημερίδες –Συνέδρια» από τις 19 Δεκεμβρίου 2017 

μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2018. Κάθε εκπαιδευτικός  θα παρακολουθήσει ένα βιωματικό εργαστήριο,  

δικής του/της επιλογής, δηλώνοντας την προτίμησή του/της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι στο τέλος των παράλληλων εργαστηρίων, 

θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Επισυνάπτονται το πρόγραμμα της Ημερίδας, η περιγραφή των 

εργαστηρίων και τα βιογραφικά σημειώματα των εισηγητών/τριών.  

 

    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα 

χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους. Σημειώνεται ότι, για την 

επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των 

εκπαιδευτικών, καθώς και των Διευθυντών/Διευθυντριών, στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως 

χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όλους όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην 

οικοσελίδα του ιστοχώρου. 

 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 15 Ιανουαρίου 2018.  

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/ τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.  

 

 

  α.α.   

(Χρίστος Χατζηαθανασίου)                                                      Δρ Αθηνά  Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

         Διευθυντής                                                                                    Διευθύντρια 

Δημοτικής Εκπαίδευσης                                                          Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

 

 

Κοιν.: -  Γ.Ε.Δ.Ε. 

          -  Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

          -  Π.Ο.Ε.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


