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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Γυμνασίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων  
  
  
 

 
Θέμα: Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για Εκπαιδευτικούς STEM Γυμνασίου  

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.),  η Διεύθυνση Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης, η  Εταιρεία GrantXpert Consulting, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕUC), το 

Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (MIC) και η Εταιρεία Cyric, συνδιοργανώνουν Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο για  καθηγητές/καθηγήτριες STEM Γυμνασίου, με θέμα: Ενισχύοντας το ενδιαφέρον των 

μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου στους τομείς STEM και Επιχειρηματικότητας. 

  

Tο Συνέδριο διοργανώνεται ως μέρος των δράσεων του επιχορηγημένου έργου STEMitUP (Instilling 

Interest in STEM Entrepreneurship to European Students, www.stemitup.eu), το οποίο έχει 

συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις το 2017. 

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διασύνδεση των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι μαθητές/μαθήτριες 

από τα μαθήματα STEM (Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) με τις δεξιότητες της 

επιχειρηματικής σκέψης και καινοτομίας, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που 

προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην εκπαίδευση STEM. Το Συνέδριο αφορά  νέες 

θεωρητικές προσεγγίσεις, δραστηριότητες και διδακτικές πρακτικές, οι οποίες θα διδαχθούν μέσω 

εισηγήσεων και Εργαστηρίων. 

 

Το Εκπαιδευτικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2019, από τις  08:15  μέχρι τις 13:30, στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίου και 

ειδικότερα καθηγητές/καθηγήτριες μαθημάτων που σχετίζονται με το STEM (Φυσική, Χημεία, 

Βιολογία, Μαθηματικά, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Πληροφορική). Στο Συνέδριο μπορούν να 

συμμετάσχουν μέχρι πενήντα (50) εκπαιδευτικοί. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης συμμετοχής.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση 

συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy,στην κατηγορία Ημερίδες - Συνέδρια μέχρι και τις 14 Μαΐου 2019. 
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Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των 

προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, 

υπάρχουν στην εγκύκλιο του Π.Ι. με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 15 Μαΐου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη κ. Καλυψώ Απέργη, 

λειτουργό του Π.Ι., συντονίστρια του Προγράμματος Επιμόρφωσης για την Επιχειρηματικότητα στην 

Εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  apergi.k@cyearn.pi.ac.cy . 

 
 
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι τίτλοι των εισηγήσεων/Εργαστηρίων. H επιλογή 

της παρακολούθησης των εργαστηρίων θα γίνεται κατά την προσέλευση των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Συνέδριο. Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί 

πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

 

 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις  εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 
 
        α.α. 
 
 
         Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                           Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου–Ευριπίδου 
                  Διευθυντής                                                                                           Διευθύντρια 

        Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                                             Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Εταιρεία GrantXpert Consulting 

          Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) 

          Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (MIC) 

          Εταιρεία Cyric         

mailto:apergi.k@cyearn.pi.ac.cy

