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Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  
  
 

Θέμα: Συνέδριο με θέμα «Η λογοτεχνία ως μέσο συνάντησης ανθρώπων και λαών: 
Στον απόηχο του 36ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΙΒΒΥ (Αθήνα 2018)» 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 
συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) 
διοργανώνουν Συνέδριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Η λογοτεχνία ως μέσο συνάντησης 
ανθρώπων και λαών: Στον απόηχο του 36ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΙΒΒΥ (Αθήνα 
2018)», το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 (8:30-13:00), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 
Σκοπό έχει να προάγει τη φιλαναγνωσία στη σχολική τάξη και να παρουσιάσει τη λογοτεχνία 
ως τρόπο προαγωγής της συνύπαρξης των λαών και συμπερίληψης της διαφορετικότητας.   
  
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», από την 1η 
Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2019, επιλέγοντας το εργαστήρι που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. 
 
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 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 20 Νοεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι όσοι/όσες 
εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. 
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Επισυνάπτονται το πρόγραμμα του Συνεδρίου, οι περιγραφές των εργαστηρίων και τα 
βιογραφικά των εισηγητών και εμψυχωτών.  
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Κοιν.:  

          - Δ.Μ.Γ.Ε.  
         - Δ.Δ.Ε.  
           

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου) 

Διευθύντρια  

για Γενικό διευθυντή 

 

 


