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Θέμα:  Εκδήλωζη ενδιαθέρονηος για παρακολούθηζη ζεμιναρίοσ για ηο Λογιζμικό 

Πρόγραμμα Inspiration ζηα πλαίζια ηοσ Προγράμμαηος Επιμόρθωζης Εκπαιδεσηικών 
ζε θέμαηα Πληροθορικής. 

 
Σν Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην αλαθνηλώλεη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθωζεο 
Δθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο έρεη εμαζθαιίζεη άδεηεο ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο Inspiration, ηηο νπνίεο ζα δηαζέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε όξνπο ρξεζηδαλεηζκνύ 
(ζπκθωλία ρξήζεο κέζω ηνπ Π.Ι.), κε δπλαηόηεηα αλαλέωζεο θάζε 5 ρξόληα.   
 
Η δηάζεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζα πινπνηεζεί κέζα από ηελ παξαθνινύζεζε επηκνξθωηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο ζεκηλαξίωλ. Σα ζεκηλάξηα ζηνρεύνπλ ζηε γλωξηκία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κε ην Λνγηζκηθό 
Πξόγξακκα Inspiration κέζα από κηα δίωξε παξνπζίαζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

α)  δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ 

β) παξνπζίαζε ηεο πξνζέγγηζεο ραξηνγξάθεζεο ελλνηώλ θαη δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ 
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 γ) παξνπζίαζε εηζεγήζεωλ ελζωκάηωζεο   

 

Με ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαιάβνπλ ην ινγηζκηθό πξόγξακκα θαη 
ζα αλαιάβνπλ ηε δέζκεπζε λα ζρεδηάζνπλ κηα καζεζηαθή εηζήγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ Inspiration, λα ηελ 
εθαξκόζνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη λα θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε έληππν αλαζηνραζκνύ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. http://www.pi-eggrafes.ac.cy, κέρξη ηηο 30 Οθηωβξίνπ 2009.  
 
Όια ηα απαξαίηεηα έληππα θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζεκηλαξίωλ. 
 
Σν Πξόγξακκα ζα δηεμαρζεί ζε δπν θάζεηο. Σελ πρώηη θάζη έρνπλ δηθαίωκα λα παξαθνινπζήζνπλ νη 
πην θάηω: 

 Δπηζεωξεηέο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Δπηζεωξεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

 ύκβνπινη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 ύκβνπινη Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

 Δθπαηδεπηέο Π.Ι.  

 Μόληκν πξνζωπηθό θαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζην Π.Ι. 

 Δθπαηδεπηηθνί απνζπαζκέλνη ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο ΓΙΑ/ΣΠΔ, Έξγα ΔΚΣ θαη έξγα ΣΠΔ 

 Δθπαηδεπόκελνη Πξνγξακκάηωλ Δπηκόξθωζεο Π5, Π4Β θαη Π3Β Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Δθπαηδεπόκελνη Πξνγξακκάηωλ Δπηκόξθωζεο Π5 θαη Π3Β Μέζεο Δθπαίδεπζεο  

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/


 Δθπαηδεπηηθνί Ππξήλεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

 Δθπαηδεπηηθνί Μέζεο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα πηινηηθώλ/εξεπλεηηθώλ 
εθαξκνγώλ ζε ζρέζε κε ηελ ελζωκάηωζε ηωλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

 Δθπαηδεπηηθνί Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη 
αλάπηπμε επηκνξθωηηθνύ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ελζωκάηωζε ηωλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία είηε ζαλ ζπγγξαθείο είηε ζαλ επόπηεο νκάδαο.  

 
Σε δεύηερη θάζη έρνπλ δηθαίωκα λα παξαθνινπζήζνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε 
ζρνιεία Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Η δεύηεξε θάζε ζα πξνθεξπρζεί ηέινο 
Μαΐνπ 2009 θαη ζα πινπνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ Ινπλίνπ 2009. 
 
Η πρώηη θάζη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αξρίζεη ζηηο 25 Μαΐνπ θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηηο 10 Ινπλίνπ 
2009 θαη ζα δηεμάγεηαη ηαπηόρξνλα ζηηο επαξρίεο Λεπθωζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. 
Παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα ην παξόλ πξόγξακκα. Οη 
εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξώλνληαο 
ειεθηξνληθά ηε Γήιωζε Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ Πξώηε Φάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξνπζίαζεο θαη 
Παξάδνζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ Πξνγξάκκαηνο Inspiration ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθωζεο 
Δθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο.  Παξαθαινύκε όπωο πξηλ ηε ζπκπιήξωζε ηεο Γήιωζεο 
πκκεηνρήο νη εθπαηδεπηηθνί κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ παξνύζα εγθύθιην.  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 
κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ηζηνρώξν ειεθηξνληθώλ εγγξαθώλ ηνπ ΠΙ 
http://www.pi-eggrafes.ac.cy. ε πεξίπηωζε πνπ εθπαηδεπηηθνί κεηά από ηε ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο δε ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεκηλάξην, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ έγθαηξα ην 
Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην.   
 
Σνλίδεηαη πωο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο δειώζεωλ ζπκκεηνρήο ζε 
θάπνηα νκάδα  ηόηε ε νκάδα δε ζα δεκηνπξγεζεί. Μέζα από ηνλ ηζηνρώξν ειεθηξνληθώλ εγγξαθώλ νη 
εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άιιε νκάδα  ζηελ νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 
ζέζεηο. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηελ πρώηη θάζη ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ  
από ηη Δεσηέρα 11/05/2009 μέτρι και ηη Δεσηέρα 18/05/2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο 

       Γηεπζπληήο ΠΙ 

             γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα ΤΠΠ 
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