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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ

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 ∆υναµικού και Προσαρµοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή)

για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) συνεχίζει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά
2012-2013 την προσφορά του Προγράµµατος Προαιρετικών Σεµιναρίων
Επιµόρφωσης, το οποίο, µε την πάροδο του χρόνου, έχει καταστεί ένας
επιτυχηµένος θεσµός που συµβάλλει ουσιαστικά στη συνεχή επαγγελµατική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Κύπρου. Στο βιβλιάριο  περιλαµβάνονται τα
Προαιρετικά Σεµινάρια που προσφέρονται στους/στις εκπαιδευτικούς σε
απογευµατινό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα για επιµόρφωση ανάλογα µε τη
βαθµίδα ή και την ειδικότητά τους αλλά και ανεξάρτητα από τη βαθµίδα τους
(διατµηµατικά). 

Τα διατµηµατικά απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων
και αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα σεµιναρίων, προάγουν την επικοινωνία
µεταξύ των εκπαιδευτικών και παρέχουν σ’ αυτούς/ές ευκαιρίες για
ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων αλλά και για συνεργασία, έτσι ώστε να
ενισχυθεί περαιτέρω ο κοινός τους προσανατολισµός στη στήριξη των
µαθητών/τριών για ολόπλευρη ανάπτυξη στα πλαίσια του δηµοκρατικού και
ανθρώπινου σχολείου.

Σε ό,τι αφορά στα σεµινάρια κατά βαθµίδα και ειδικότητα, το ΠΙ καταβάλλει
προσπάθεια όπως αυτά σχετίζονται άµεσα µε τον υπό έµφαση στόχο του ΥΠΠ,
δηλαδή την προώθηση των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων. Με τα σεµινάρια
αυτά επιδιώκεται όπως ενισχυθεί και ενδυναµωθεί ο/η εκπαιδευτικός στην
προσπάθειά του/της να εργαστεί στα πλαίσια των ΝΑΠ, µε βάση µια νέα φιλο-
σοφία διδασκαλίας και µάθησης και να ανταλλάξει ιδέες µε τους συναδέλ-
φους, που έχουν τις ίδιες ανάγκες και προβληµατισµούς.

1. DIATMHMATIKA/2012:1. DIATMHMATIKA  8/7/12  2:33 PM  Page 5



66

Σε γενικές γραµµές, τα Προαιρετικά Σεµινάρια Επιµόρφωσης καλύπτουν ευρύ
φάσµα θεµάτων γενικής παιδαγωγικής κατάρτισης, γενικής διδακτικής και
διδακτικής θεµάτων του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος µε σύγχρονες προ-
σεγγίσεις και µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών µε το
έργο τους στο σχολείο/στην τάξη µέσα από τις πρακτικές εφαρµογές στις
οποίες θα κληθούν να προχωρήσουν, στα πλαίσια των σεµιναρίων, µε τη στή-
ριξη και τη συνεργασία των εισηγητών. Ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προ-
κύψουν, το Πρόγραµµα θα εµπλουτιστεί ακόµη περισσότερο µε τον Συµπλη-
ρωµατικό Προγραµµατισµό που αναµένεται να ανακοινωθεί αργότερα µε ανάρ-
τηση στον ιστοχώρο του ΠΙ και σχετική εγκύκλιο.

Οι αιτήσεις για παρακολούθηση των Προαιρετικών Σεµιναρίων µπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόµενους/ες εκπαιδευτικούς
µέσα από την πλατφόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy)
που φιλοξενείται στον ιστοχώρο του ΠΙ (http://www.pi.ac.cy).   Επειδή µπορεί
να προκύψουν αλλαγές στην ηµεροµηνία ή τον χώρο διεξαγωγής ενός σεµι-
ναρίου, είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να ενηµερώνονται  τακτικά µέσα από την
πλατφόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ και επίσης να ελέγχουν και το ηλε-
κτρονικό τους ταχυδροµείο.

Ευχόµαστε µια γόνιµη δηµιουργική χρονιά και ευελπιστούµε ότι τα Προαιρετι-
κά Σεµινάρια Επιµόρφωσης θα συµβάλουν θετικά στην ευόδωση των στόχων
σας.

∆ρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου

∆ιευθύντρια
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Στο Πρόγραµµα Προαιρετικών Σεµιναρίων Επι-
µόρφωσης για εκπαιδευτικούς περιλαµβάνονται
διατµηµατικά σεµινάρια που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και σεµινά-
ρια για τους εκπαιδευτικούς καθεµιάς βαθµίδας
ξεχωριστά. Aφού επιλέξετε τα σεµινάρια που
σας ενδιαφέρουν, και πριν υποβάλετε ηλεκτρο-
νικά τη σχετική ∆ήλωση Συµµετοχής, παρακαλεί-
στε να προσέξετε τα ακόλουθα σηµεία: 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα σεµινάρια έχουν
µόνο οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της  Προ-
σχολικής, της ∆ηµοτικής, της Μέ σης Γενι-
κής και της Μέσης Τεχνικής/ Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης.

2. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των σεµινα-
ρίων είναι ενδεικτικές και ο χώρος διεξα-
γωγής ενδέχεται να αλλάξει. Παρόλο που
θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τήρη-
σή τους, είναι δυνατό να τροποποιηθούν
µερικώς ή και πλήρως.

3. Προτού υποβάλετε δήλωση,, να µελετάτε
προσεκτικά το περίγραµµα του σεµιναρίου,
όπως αυτό δίνεται στο βιβλιάριο, και να

βεβαιώνεστε ότι πληρούνται όλες οι προϋ-
ποθέσεις συµµετοχής. 

4. Το περιεχόµενο του παρόντος βιβλιαρίου
φιλοξενείται στον ιστοχώρο του Π.Ι.
(http://www.pi.ac.cy) στη σελίδα των Προ-
αιρετικών Σεµιναρίων καθώς και στην πλατ-
φόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ
(www.pi-eggrafes.ac.cy). Για οποιεσδήποτε
αλλαγές προκύψουν µπορείτε να ενηµερώ-
νεστε µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών
εγγραφών.

5. Οι δηλώσεις συµµετοχής υποβάλλονται
µόνο ηλεκτρονικά µέσα από τη νέα πλατ-
φόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ
(www.pi-eggrafes.ac.cy) που λειτουργεί
φέτος για πρώτη χρονιά. 

6. Πριν την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
συµµετοχής σε συγκεκριµένα σεµινάρια
είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην πλατ-
φόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην
πλατφόρµα θα έχετε την ευκαιρία να καθο-
ρίσετε και να δηλώσετε στο σύστηµα τον

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α  Γ Ι Α  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α  Γ Ι Α  
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ O Υ ΣΕ Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ O Υ Σ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ OO∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ
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δικό σας προσωπικό κωδικό. Ο προσωπικός
κωδικός θα χρησιµοποιείται για την είσοδό
σας στην πλατφόρµα κάθε φορά που επιθυ-
µείτε να πλοηγηθείτε σ’ αυτήν και να δηλώ-
σετε συµµετοχή σε κάποια από τις επιµορ-
φωτικές δράσεις του ΠΙ. Περισσότερες οδη-
γίες για την εγγραφή σας ως χρήστη θα
βρείτε στην πλατφόρµα ηλεκτρονικών
εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy).  

7. ∆ηλώσεις συµµετοχής θα µπορείτε να υπο-
βάλλετε από τις 10 Σεπτεµβρίου 2012.
∆ιευκρινίζεται ότι δηλώσεις συµµετοχής για
το κάθε σεµινάριο γίνονται δεκτές µόνο από
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης
εγγραφών (50 µέρες πριν την έναρξη του
σεµιναρίου), όπως αυτή ορίζεται για κάθε
σεµινάριο και εµφανίζεται στην πλατφόρµα
ηλεκτρονικών εγγραφών.

8. ∆ηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές
µόνο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης εγγρα-
φών (15 µέρες πριν την έναρξη του σεµινα-
ρίου), όπως αυτή ορίζεται για κάθε σεµινά-
ριο και εµφανίζεται στην πλατφόρµα ηλε-
κτρονικών εγγραφών.  Μετά τη συµπλήρωση
των διαθέσιµων θέσεων, θα υπάρχει λίστα
αναµονής. Εκπρόθεσµες ή ελλιπώς συµπλη-
ρωµένες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

9. Μετά την επιτυχή καταχώριση αίτησης συµ-
µετοχής θα δίνεται αυτόµατα σχετική επιβε-
βαίωση που θα εµφανίζεται στην οθόνη του
Η.Υ. η οποία µπορεί να αποθηκευτεί (save)

και να τυπωθεί. Τονίζεται ότι η επιβεβαίωση
αυτή συνεπάγεται και τη συµµετοχή σας στο
σχετικό σεµινάριο νοουµένου ότι δεν
συµπεριλαµβάνεστε στη λίστα αναµονής
(σηµείο 8).

10. Μέσω του «Αρχείου ∆ηλώσεων» στην πλατ-
φόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ θα
έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλες τις δηλώ-
σεις σας και να αποσύρετε, αν επιθυµείτε,
δηλώσεις συµµετοχής σε σεµινάρια που θα
διεξαχθούν στο µέλλον. Σε περίπτωση ανά-
γκης για απόσυρση δήλωσης που θα έχει ήδη
καταχωρηθεί, αυτό θα µπορεί να γίνει µέχρι και
την ηµεροµηνία που ορίζεται ως η τελευταία
ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων για το συγκε-
κριµένο σεµινάριο (ηµεροµηνία λήξης εγγρα-
φών). Αν η ανάγκη απόσυρσης προκύψει µετά
την παρέλευση της πιο πάνω ηµεροµηνίας,
πρέπει να ειδοποιείτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα
ή τηλεφωνικά τον/τη λειτουργό του ΠΙ που χει-
ρίζεται το πρόγραµµα των Προαιρετικών Σεµι-
ναρίων κατά βαθµίδα, όπως φαίνεται στον σχε-
τικό πίνακα (σηµείο 19).

11. Σε περίπτωση απόσυρσης δήλωσης, η
κενωθείσα θέση θα προσφέρεται στον αµέ-
σως επόµενο στη σειρά (µε βάση την ηµε-
ροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλω-
σης συµµετοχής).

12. Η επιλογή των συµµετεχόντων/ουσών θα
γίνεται αυτόµατα (βλέπε σηµεία 8, 10 και 11
πιο πάνω) στη βάση της συµπλήρωσης των 
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διαθέσιµων θέσεων και της σειράς προτε-
ραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβο-
λής της ηλεκτρονικής δήλωσης συµµετοχής. 

13. ∆εν θα γίνονται δεκτοί στα σεµινάρια εκπαι-
δευτικοί που δεν έχουν ακολουθήσει τη δια-
δικασία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής.

14. Το ΠΙ θα ειδοποιεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα στη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµεί-
ου τους/τις  εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν
να συµµετάσχουν στα σεµινάρια.

15. Για εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού
είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των
συναντήσεων του σεµιναρίου. Ωστόσο, σε
περίπτωση σοβαρού κωλύµατος, και µόνο
στην περίπτωση των σεµιναρίων 5 ή περισσό-
τερων συναντήσεων, συνολική διάρκεια χρό-
νου απουσίας που δεν ξεπερνά το 20% (1/5)
της συνολικής διάρκειας του σεµιναρίου δεν
επηρεάζει το δικαίωµα για εξασφάλιση του
πιστοποιητικού παρακολούθησης. Απουσία
µεγαλύτερης διάρκειας συνεπάγεται την απώ-
λεια του δικαιώµατος για πιστοποιητικό παρα-
κολούθησης. Σηµειώνεται πως το ονοµατεπώ-
νυµο που θα χρησιµοποιηθεί για έκδοση του
πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι αυτό
που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στην
πλατφόρµα ηλεκτρονικών εγγραφών γι΄ αυτό
απαιτείται προσοχή εκ µέρους σας κατά την
καταχώριση των στοιχείων σας. Αν για οποιο-
δήποτε λόγο έχει γίνει κάποιο λάθος στην
καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων ή

χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, η
πλατφόρµα παρέχει αυτή τη δυνατότητα µέσω
του µενού «Αλλαγή Στοιχείων».

16. Ο/Η εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε
σεµινάριο οφείλει να επιβεβαιώνει την
παρουσία του/της σε κάθε συνάντηση υπο-
γράφοντας στην αντίστοιχη θέση του
παρουσιολογίου. Η παρουσία κατά την
πρώτη συνάντηση είναι απαραίτητη.

17. Ένα σεµινάριο διεξάγεται µε την προϋπόθε-
ση ότι έχει σχηµατιστεί οµάδα 10 τουλάχι-
στον ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών, οι
οποίοι/ες και θα πρέπει να είναι παρόν -
τες/παρούσες κατά την πρώτη συνάντηση.

18. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφό-
ρηση σχετικά µε τα Προαιρετικά Σεµινάρια
µπορείτε να επικοινωνείτε µε τους/τις
λειτουργούς του ΠΙ που χειρίζονται το
πρόγραµµα των Προαιρετικών Σεµιναρίων
κατά βαθµίδα, όπως φαίνεται στον σχετικό
πίνακα.
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Σεµινάρια Προσχολικής Γιαννάκης Βασιλειάδης 22402306
και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης proairetika_dimotiki@cyearn.pi.ac.cy

∆ιατµηµατικά Σεµινάρια Μαρία Ηρακλέους 22402328
proairetika_diatmimatika@cyearn.pi.ac.cy

Σεµινάρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αγγελική Ανδρέου 22402387
proairetika_mesi@cyearn.pi.ac.cy

Σεµινάρια Μέσης Τεχνικής/ Έλλη Χατζηγεωργίου 22402361
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης proairetika_texniki@cyearn.pi.ac.cy
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