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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

 
Θέμα: Συνέδριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΗΟPEs με θέμα 

«Πρακτικές Θετικής Εκπαίδευσης: Αυτογνωσία, ψυχική ανθεκτικότητα, ευτυχία και 
θετικότητα για όλους, στη σχολική κοινότητα» - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HOPEs 

(6 Ιουνίου 2018) 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως 

Συντονιστικό Ίδρυμα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ HOPEs - Happiness, Optimism, 

Positivity and Ethos in schools, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Πρακτικές Θετικής 

Εκπαίδευσης: Αυτογνωσία, ψυχική ανθεκτικότητα, ευτυχία και θετικότητα για όλους, στη 

σχολική κοινότητα». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι οι οργανισμοί Institute of 

Development Ltd και GranXperts, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο ICEP 

Europe της Ιρλανδίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το ISPA της Πορτογαλίας. Το Συνέδριο 

θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018, από τις 08:30 μέχρι τις 13:10, στον χώρο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λευκωσία. 

 

Το εν λόγω Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων. Η Φιλοσοφία του 

Προγράμματος αφορά στην ενδυνάμωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να 

αλληλεπιδρούν και να επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των 

μαθητών/μαθητριών τους, σε θέματα σχετικά με την αυτογνωσία, την ψυχική ανθεκτικότητα, 

την ευτυχία και τη θετικότητα. Στη βάση αυτή, έχει αναπτυχθεί ένα επιμορφωτικό εκπαιδευτικό 

πακέτο, το οποίο στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Θετικής ψυχολογίας και της 

Ανάπτυξης Χαρακτήρα. Το Συνέδριο στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη 

χρήση του υλικού αυτού καθώς και στη διάχυσή του. 

 

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχει μόνον ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο. Οι 

εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν 

τα στοιχεία τους, μέσω του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου τους, στη σχετική 
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ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi-

eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια  από την 24η Μαΐου 2018 μέχρι και την 

31η Μαΐου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι 

Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του 

σχολείου τους.  

 

Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να λάβουν 

μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία 

και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής. 

 

Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα λάβουν 

πιστοποιητικό συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών 

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 4 Ιουνίου 2018.  

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη λειτουργό 

του Π.Ι. δρα Πολυξένη Στυλιανού (τηλ. 22402306, stylianou.x@cyearn.pi.ac.cy). 

 

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

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Χρίστος Χατζηαθανασίου                  Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
  Διευθυντής Δημοτικής                                Διευθύντρια  
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