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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ημερίδας Λήξης του Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής 

Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου 

 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Ταμείων και τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού- 

διοργανώνει την Ημερίδα Λήξης του Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής 

Γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου, με τίτλο 

«Εμπειρίες και καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας σε ενήλικες».  Η Ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας 

για το Έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες και 

ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου – Μάθε Ελληνικά και ζήσε την Κύπρο», το οποίο 

τυγχάνει συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (E.K.T). 

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο, στο ξενοδοχείο 

Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία, από τις 08:30 μέχρι τις 13:00. Απευθύνεται στους 

εκπαιδευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών και προσφέρουν 

υπηρεσίες στο εν λόγω Έργο. Στην Ημερίδα, πέραν του απολογισμού της πορείας 

υλοποίησης του Έργου, θα κατατεθούν εμπειρίες και καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση 

της Ελληνικής από ενήλικες, μέσα από μια επιμορφωτική – αναστοχαστική διαδικασία στην 

οποία θα εμπλακούν οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις και 

παράλληλα βιωματικά εργαστήρια. Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται, 

όπως επίσης και μια σύντομη περιγραφή των εργαστηρίων. 

 



Οι εγγραφές στην Ημερίδα θα γίνουν σε δύο φάσεις.  Από τις 25 Μαΐου μέχρι και τις 3 

Ιουνίου 2015, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο άτομα τα οποία ανήκουν στο 

Μητρώο Εκπαιδευτών του συγκεκριμένου Έργου και εργάστηκαν ως εκπαιδευτές του 

Προγράμματος κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014-2015. Από τις 4 μέχρι και τις 

11 Ιουνίου 2015 θα επιτρέπεται ελεύθερα η εγγραφή σε όλα τα άτομα τα οποία 

ανήκουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την εγγραφή τους στην 

Ημερίδα, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα βιωματικό εργαστήριο από τα 

τέσσερα παράλληλα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ημερίδας.   

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα, 

καθώς και η δήλωση συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια, μπορεί να γίνει με 

υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες – Συνέδρια.  

 

Για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η 

προηγούμενη εγγραφή (και έγκριση) των ενδιαφερομένων ως χρηστών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://pi-

eggrafes.ac.cy). Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής όσων εκπαιδευτών δεν έχουν ήδη 

εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, φιλοξενούνται 

στην οικοσελίδα του ιστοχώρου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy).  

 

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στις 11 Ιουνίου 2015, θα αναρτηθεί ονομαστικός 

κατάλογος των συμμετεχόντων στην Ημερίδα, στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών 

Κέντρων (http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html).  

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
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