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«Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του 
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Θέμα: Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2012

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, 

2013» στο οποίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια που θα 

οργανώσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Π.Ι. : http://www.pi.ac.cy . 

 

Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας το συντομότερο δυνατό την 

έκδοση και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε 

αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012

ηλεκτρονικά, μέσα από τη νέα Πλατφόρμα Εγγραφών

και  λειτουργεί για πρώτη χρονιά.  Σημειώνεται πως πριν την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε προαιρετικό 

σεμινάριο, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής ως «νέου χρήστη

τη διαδικασία εγγραφής ως «νέου χρήστη

Διευκρινίζεται πως το Π.Ι. θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρ

όσους εκπαιδευτικούς γίνονται δεκτοί σε σεμινάριο.  

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις 

περιγραφή του σεμιναρίου/των σεμιναρίων που θα επιλέξουν, και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται.  Προτρέπονται να επισκέπτονται τακτικά 

τον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να ενημερώνονται γ

εξαγγελθούν εντός του έτους, καθώς και για οποιεσδήπο

 

          ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του 

1  «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απασχόληση, Ανθρ

Συνοχή) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 
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Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2012-2013

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, αποστέλλουμε το βιβλιάριο «Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2012

2013» στο οποίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια που θα 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά το τρέχον έτος.  Το βιβλιάριο είναι αναρτημένο

Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας το συντομότερο δυνατό την 

έκδοση και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε 

αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012

έα Πλατφόρμα Εγγραφών, που φιλοξενείται στη διεύθυνση

Σημειώνεται πως πριν την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε προαιρετικό 

θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής ως «νέου χρήστη».  Περισσότερες πληροφορίες για 

τη διαδικασία εγγραφής ως «νέου χρήστη» μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο

.Ι. θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση για συμμετοχή

όσους εκπαιδευτικούς γίνονται δεκτοί σε σεμινάριο.   

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις 

περιγραφή του σεμιναρίου/των σεμιναρίων που θα επιλέξουν, και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις 

οϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται.  Προτρέπονται να επισκέπτονται τακτικά 

τον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να ενημερώνονται για επιπρόσθετα σεμινάρια που πιθανόν να 

εξαγγελθούν εντός του έτους, καθώς και για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στον αρχικό προγραμματισμό.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 

1  «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία 

Φαξ: 22 480505,  Tηλ: 22 402387, 22402361 
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1η Σεπτεμβρίου 2012 

2013 

αποστέλλουμε το βιβλιάριο «Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2012-

2013» στο οποίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια που θα 

είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο του 

Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας το συντομότερο δυνατό την 

έκδοση και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους σε αυτά. Το Π.Ι. θα δέχεται 

αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012, μόνο 

που φιλοξενείται στη διεύθυνση www.pi-eggrafes.ac.cy 

Σημειώνεται πως πριν την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε προαιρετικό 

Περισσότερες πληροφορίες για 

» μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο, www.pi-eggrafes.ac.cy.  

ομείου ειδοποίηση για συμμετοχή μόνο σε 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις Γενικές Οδηγίες και την 

περιγραφή του σεμιναρίου/των σεμιναρίων που θα επιλέξουν, και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις 

οϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται.  Προτρέπονται να επισκέπτονται τακτικά 

α επιπρόσθετα σεμινάρια που πιθανόν να 

τε αλλαγές προκύψουν στον αρχικό προγραμματισμό. 



Παράκληση είναι όπως η παρούσα εγκύκλιος αναρτηθεί στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου σας και όπως το βιβλιάριο βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση του διδακτικού 

προσωπικού. 

 

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά.

 

Κοιν.: ΔΔΕ 

ΔΜΕ  

ΔΤΕΕ  

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

Παράκληση είναι όπως η παρούσα εγκύκλιος αναρτηθεί στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου σας και όπως το βιβλιάριο βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση του διδακτικού 

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά. 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

Παράκληση είναι όπως η παρούσα εγκύκλιος αναρτηθεί στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου σας και όπως το βιβλιάριο βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση του διδακτικού 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

Διευθύντρια Π.Ι. 

για Γενική Διευθύντρια 

 


