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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 2014-2015 
 
Γενικές Πληροφορίες 
Στο Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης περιλαμβάνονται διατμηματικά 
σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σεμινάρια για τους 
εκπαιδευτικούς καθεμιάς βαθμίδας ξεχωριστά. 

Το περιεχόμενο των προαιρετικών σεμιναρίων φιλοξενείται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στον σύνδεσμο «Προγράμματα/Σεμινάρια-Προαιρετικά 
Σεμινάρια Επιμόρφωσης» και στον σύνδεσμο «Τομέας Επιμόρφωσης-Προγράμματα/Σεμινάρια-
Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης», καθώς και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy).  

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων και ο χώρος διεξαγωγής τους, επίσης 
προβάλλονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια για τήρησή τους, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μερικώς ή και πλήρως. Για 
οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy). 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο κάθε σεμινάριο υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy) και ολοκληρώνονται μία εβδομάδα 
πριν από την ήμερομηνία έναρξης κάθε σεμιναρίου, η οποία έχει καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης 
εγγραφών. 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας, θα δίνεται αυτόματα σχετική 
επιβεβαίωση, η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη του Η.Υ. και θα είναι δυνατόν να αποθηκευτεί 
και να εκτυπωθεί. 

Προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δήλωση για συμμετοχή σε σεμινάριο, βεβαιωθείτε ότι στην 
περίπτωσή σας πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στο περίγραμμα των 
σεμιναρίων που έχετε επιλέξει.  

Μετά τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων κάθε σεμιναρίου, το σύστημα επιτρέπει την 
εγγραφή σας στο σεμινάριο, με την προειδοποίηση ότι έχετε καταγραφεί στη λίστα αναμονής του 
σεμιναρίου.  

Μέσω του «Αρχείου Δηλώσεων» της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών, έχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας και να δείτε όλες τις δηλώσεις που 
έχετε κάνει. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε δήλωσή σας για συμμετοχή 
που αφορά σεμινάρια που θα διεξαχθούν στο μέλλον, το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από 
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την ημερομηνία έναρξης του συγκεκριμένου σεμιναρίου (ημερομηνία λήξης εγγραφών). Αν η 
ανάγκη απόσυρσης προκύψει μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, πρέπει να ειδοποιείτε 
τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που χειρίζονται το Πρόγραμμα των 
Προαιρετικών Σεμιναρίων (τα στοιχεία των λειτουργών παρουσιάζονται πιο κάτω). 

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, με 
βάση τη σειρά προτεραιότητας της δήλωσης συμμετοχής. Η ενημέρωσή σας από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για συμμετοχή σε οποιοδήποτε σεμινάριο γίνεται ηλεκτρονικά.  

Μετά την ενημέρωσή σας, έχετε υποχρέωση να επιβεβαιώσετε κατά πόσο θα συμμετάσχετε στο 
σεμινάριο ή αν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας για συμμετοχή, έτσι ώστε σε περίπτωση 
απόσυρσης δηλώσεων οι κενωθείσες θέσεις να προσφερθούν στους εκπαιδευτικούς που είναι 
καταχωρημένοι στη λίστα αναμονής, με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβάλει δήλωση 
συμμετοχής. 

Ένα σεμινάριο διεξάγεται με την προϋπόθεση ότι έχει σχηματιστεί ομάδα 10 τουλάχιστον 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την πρώτη 
συνάντηση.  

Στα σεμινάρια γίνονται δεκτοί εκπαιδευτικοί που έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής.  

Προϋπόθεση για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στα σεμινάρια είναι η εγγραφή σας στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Κατά τη διαδικασία 
εγγραφής σας στην πλατφόρμα, έχετε την ευκαιρία να καθορίσετε και να δηλώσετε στο σύστημα 
τον δικό σας προσωπικό κωδικό. Ο προσωπικός κωδικός θα χρησιμοποιείται για την είσοδό σας 
στην πλατφόρμα κάθε φορά που επιθυμείτε να πλοηγηθείτε σε αυτήν και να δηλώσετε 
συμμετοχή σε κάποια από τις επιμορφωτικές δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Περισσότερες οδηγίες για την εγγραφή σας θα βρείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών 
(www.pi-eggrafes.ac.cy).  

 
Συμμετοχή στα προαιρετικά σεμινάρια κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 
Δηλώσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 
μπορείτε να υποβάλλετε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014. 

Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές μόνο όσες δηλώσεις συμμετοχής υποβληθούν εντός του 
χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών για το κάθε 
σεμινάριο ξεχωριστά.  
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Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων 
Η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού 
παρακολούθησης. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, δικαίωμα για εξασφάλιση του 
πιστοποιητικού παρακολούθησης θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμμετάσχει  στο 80% 
τουλάχιστον των συναντήσεων του σεμιναρίου, δηλαδή τουλάχιστον στις τέσσερις από τις πέντε 
συναντήσεις.  

Το ονοματεπώνυμο που θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση του πιστοποιητικού 
παρακολούθησης είναι αυτό που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών εγγραφών.  

 
Επικοινωνία 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα προαιρετικά σεμινάρια επιμόρφωσης 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που χειρίζονται 
το Πρόγραμμα των Προαιρετικών Σεμιναρίων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται πιο κάτω. 

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα, μέσω της πλατφόρμας,  
πατώντας στον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλήματος», που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 
ιστοσελίδας www.pi-eggrafes.ac.cy   ή να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22402351. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για Σεμινάρια Προσχολικής και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Τηλ.: 22402345, 22402306 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: proairetika_dimotiki@cyearn.pi.ac.cy 

Για Διατμηματικά Σεμινάρια  Τηλ.: 22402345, 22402306 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: proairetika_diatmimatika@cyearn.pi.ac.cy 

Για Σεμινάρια Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης 

Τηλ.: 22402311, 22402306, 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: proairetika_mesi@cyearn.pi.ac.cy 

Για Σεμινάρια Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Τηλ.: 22402311, 22402306 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: proairetika_texniki@cyearn.pi.ac.cy 
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