
 

 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Στο Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων περιλαμβάνονται σεμινάρια για τους 

εκπαιδευτικούς καθεμιάς βαθμίδας ξεχωριστά και διατμηματικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται 

στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Τα διατμηματικά σεμινάρια αποσκοπούν στην προαγωγή 

της συνεκτικότητας, της συνέχειας και της συνέπειας της γνώσης και της μεθοδολογίας μεταξύ των 

διαφορετικών βαθμίδων και ως εκ τούτου ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. 

Τα προαιρετικά σεμινάρια επιδιώκουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή στις 

σχολικές μονάδες. Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνεται η σύνδεση του θεσμού των  Προαιρετικών 

Σεμιναρίων με τον θεσμό των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο σχεδιασμό της 

επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. 

Τα θέματα των προαιρετικών σεμιναρίων προκύπτουν μέσα από διαδικασία διερεύνησης 

αναγκών που εφαρμόζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και από τις προτάσεις που κατατίθενται 

από τις Διευθύνσεις των διαφορετικών βαθμίδων. Το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων 

συμπληρώνεται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με νέα θέματα, για τα οποία πιθανόν να 

προκύψει ανάγκη. 

Όλες οι πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

http://www.pi.ac.cy/proairetika_seminaria, καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy). 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο κάθε σεμινάριο υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy) και ολοκληρώνονται μία εβδομάδα πριν 

από την ημερομηνία έναρξης του κάθε σεμιναρίου, η οποία έχει καθοριστεί ως “Ημερομηνία λήξης 

εγγραφών”. Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων που 

αναγράφεται για το κάθε σεμινάριο, το σύστημα επιτρέπει την εγγραφή σας, με την προειδοποίηση 

ότι συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα αναμονής του σεμιναρίου. Προϋπόθεση για υποβολή δηλώσεων 

συμμετοχής στα σεμινάρια είναι η εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι σημαντικό, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δήλωση για συμμετοχή 

σε σεμινάριο, να βεβαιώνεστε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στο 

περίγραμμα των σεμιναρίων που έχετε επιλέξει. 
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Μέσω του “Αρχείου Δηλώσεων” της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών, έχετε τη δυνατότητα να 

κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας και να δείτε όλες τις δηλώσεις που έχετε κάνει ή να 

αποσύρετε οποιαδήποτε δήλωσή σας για συμμετοχή σε σεμινάρια που θα διεξαχθούν στο μέλλον, το 

αργότερο μέχρι την “Ημερομηνία λήξης εγγραφών”.  

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, με βάση τη 

σειρά προτεραιότητας της δήλωσης συμμετοχής και η ενημέρωσή σας, εφόσον έχετε επιλεγεί για να 

συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε σεμινάριο, γίνεται ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να 

συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε προαιρετικό σεμινάριο, πρέπει να είναι παρόντες κατά την πρώτη 

συνάντηση του σεμιναρίου. 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων 

Η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού 

παρακολούθησης. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, πιστοποιητικό παρακολούθησης 

εξασφαλίζουν ΜΟΝΟ όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στο 80% των συναντήσεων 

του σεμιναρίου. 

Είναι σημαντικό να επικαιροποιείτε και να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα εγγραφών, καθώς για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης προαιρετικού σεμιναρίου 

και για οποιαδήποτε ταχυδρομική αποστολή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προς εσάς 

χρησιμοποιούνται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση που εσείς έχετε καταχωρήσει στην πλατφόρμα 

κατά την εγγραφή σας ως χρήστης. 

Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα προαιρετικά σεμινάρια, μπορείτε 

να επικοινωνείτε με τις συντονίστριες του Προγράμματος: 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proairetika@cyearn.pi.ac.cy 

 Tηλέφωνα:  22402311 (Δρ Ελένη Παπαγεωργίου) 

         22402454 (Δρ Παναγιώτης Πετρίδης) 

         22402443 (Ευτυχία Πιπονίδου) 

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης, μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα, μέσω της πλατφόρμας, 

πατώντας στον σύνδεσμο “Αναφορά Προβλήματος”, που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 

ιστοσελίδας www.pi-eggrafes.ac.cy ή να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22402351 (Μιχάλης Μάγος). 
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