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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

Οδηγίες προς εισηγητές των σεμιναρίων για τη σχολική χρονιά 2016-2017 

Α. Οι διευθυντές των σχολείων κάνουν αιτήσεις για σεμινάριο σχολικής βάσης. Οι σύνδεσμοι γονέων 

κάνουν αιτήσεις για σεμινάρια για γονείς. Οι υπεύθυνοι λειτουργοί του ΠΙ καθορίζουν τον εισηγητή που 

θα αναλάβει να υλοποιήσει το σεμινάριο για την κάθε αίτηση. 

Ο εισηγητής παίρνει ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο παρόμοιο με το πιο κάτω: 

Β. Αφού επικοινωνήσει ο εισηγητής με το σχολείο και καθορίσει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, περνάει 

στην ιστοσελίδα των εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy) τις επισκέψεις του πριν αυτές πραγματοποιηθούν. 

Σε περίπτωση αλλαγών μπορεί να τις κάνει και αυτές στη σελίδα. 

1. Ο εισηγητής, αφού κάνει είσοδο στην ιστοσελίδα, πατά το εικονίδιο «Ωρολόγιο Πρόγραμμα». 

Εμφανίζονται τα σεμινάρια για τα οποία είναι εισηγητής και επιλέγει το σεμινάριο που θέλει. 

2. Συμπληρώνει τα στοιχεία μίας επίσκεψης… 

 
… και κάνει «Αποθήκευση». 

From: pi-eggrafes@cyearn.pi.ac.cy 

To: myemai.l@cyearn.pi.ac.cy 

Date: 11.10.2015 10:08  

Subject: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Έχετε σεμινάριο σε σχολική βάση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το σχολείο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης.  

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ: Μ?????????????? Ν????????? 
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ?????????? 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22###### 

ΕΙΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σεμινάριο σε σχολική βάση 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιολόγηση Μαθητών - Δείκτες επάρκειας και παραδείγματα εφαρμογής 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 12 

1. Πώς πρακτικά διαφοροποιείται η διαδικασία μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας κυρίως στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά; 2. Πώς 

βοηθούνται τα παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Εκπαίδευση να ενσωματωθούν καλύτερα στο σύνολο της τάξης; 3. Καλές πρακτικές και 

ευχάριστες δραστηριότητες απλοποίησης βασικών εννοιών. 
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3. Προσθέτει τα άτομα που θα πάνε (μπορεί να είναι ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι) γράφοντας ταυτότητα και 

πατώντας Enter. 

 

4. Μπορεί να προσθέσει κι άλλους εισηγητές σε κάθε συνάντηση ή να τους αφαιρέσει. Μπορεί να 

προσθέσει κι άλλες συναντήσεις ή να τις αφαιρέσει αφού αφαιρέσει πρώτα τους εισηγητές. 

 

5. Έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την πιο πάνω οθόνη (File  Print) ή να εκτυπώσει τις επισκέψεις του 

στο συγκεκριμένο σχολείο. 


