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15 Νοεμβρίου 2019  

 
Διευθυντές/Διευθύντριες   
Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
Θέμα: Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων σε θέματα μετανάστευσης και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος MigratED 
 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και  στο πλαίσιο της συμμετοχής λειτουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε δράσεις του προγράμματος MigratED: 
Migrations and human rights enhanced through technology in education,  σας ενημερώνουμε 
ότι  διοργανώνονται δύο (2) εθνικές επιμορφώσεις. 
 
Οι επιμορφώσεις, διοργανώνονται από το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του μη 
κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση, 
επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών γύρω από ζητήματα μετανάστευσης, βιώσιμης 
ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της τεχνολογίας.   
 
Το  Πρόγραμμα MigratED: Migrations and human rights enhanced through technology in 
education, αποσκοπεί στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για εκπαίδευση για την παγκόσμια 
πολιτότητα. Αφορά, επίσης, στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών στον τομέα 
της εκπαίδευσης, σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, αλλά και στη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και πολυμέσων για την προαγωγή των εκπαιδευτικών αυτών ζητημάτων. 
 
Οι δύο εθνικές επιμορφωτικές δράσεις, θα πραγματοποιηθούν στις 27 Νοεμβρίου 2019 και 4 
Δεκεμβρίου 2019 σε Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα, στις 15:30 – 19:00. Επισυνάπτεται 
προκαταρκτικό πρόγραμμα.  
 
Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω επιμορφώσεις, θα 
πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – 
Συνέδρια», από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Ο 
ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Στους/Στις εκπαιδευτικούς που θα 
συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής από τον οργανισμό Future Worlds Center. 
 



                                         

 

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 τον τρόπο επικαιροποίησης 
των στοιχείων τους, υπάρχουν στην Εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 
5/12/2018. 
 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι, η νέα διεύθυνση του Παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
στη Λεμεσό, είναι Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126,3011.  
 
Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον 
λειτουργό του Future Worlds Center, κ. Αντρέα Αντρέου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
andreas@cnti.org.cy και στο τηλέφωνο 22873820. 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 

 

 

 

 

  (Δρ  Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου) 
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