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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  
και Ειδικών Σχολείων                                                              
 

Θέμα: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν 
ημερίδα για εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, με 
θέμα: «Βλέποντας τον αυτισμό με άλλα μάτια: Οι πυρηνικές δυσκολίες του αυτισμού και 
τεχνικές κατανόησης και διαχείρισης συμπεριφοράς». Η ημερίδα θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 1η Ιουνίου 2019 από τις 9:00 μέχρι τις 13:30, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
στη Λευκωσία. Εισηγήτριες θα είναι οι κυρίες Σωτηρούλα Ευαγγέλου, Ειδική 
Εκπαιδευτικός και Άντρια Καραγιώργη, Λογοπαθολόγος. 
 

2. Η ημερίδα θα εστιάσει στις πυρηνικές δυσκολίες του αυτισμού 
(κοινωνικότητα, επικοινωνία, αισθητηριακές δυσκολίες). Θα επιχειρηθεί σύνδεση των 
δυσκολιών αυτών με τη συμπεριφορά και πώς οι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή την 
οπτική του αυτισμού μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν συμπεριφορές 
των παιδιών στο πλαίσιο της τάξης. Το πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν 
δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον 
εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην 
κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 28 Μαΐου 2019. Για τη 
διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η 
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον 
τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και 
για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 
με αρ. φακ. Π.Ι. 16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. 
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4. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.  
 
Σημειώνεται ότι, όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην ημερίδα, θα λάβουν 
πιστοποιητικό συμμετοχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ 
συμμετεχουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(www.pi.ac.cy), στις 30 Μαΐου 2019.  
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