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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

        ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
                                                       2252 Λευκωσία 
                                                        

 

Αρ. Φακ.: 7.1.10.8.5 
Αρ. Τηλ.: 22402377, 22402378, 22402387  
Aρ. Τηλεομ.: 22480505  

  

          29 Σεπτεμβρίου 2016 
 
 

Διευθυντές/Διευθύντριες Νηπιαγωγείων,  
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης    
και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 
 Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.) των 

εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση  
(Υποβολή Σχεδίων Δράσης)  

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 

7.1.10.8.3, ημερ. 5ης Σεπτεμβρίου 2016), σας ενημερώνουμε ότι:  

1)  Έχει αναρτηθεί  ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό για την Εφαρμογή της Επαγγελματικής 

Μάθησης Εκπαιδευτικών στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόσβαση γίνεται από 

την αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Π.Ι. (www.pi.ac.cy) και με την επιλογή του σχετικού 

εικονιδίου στο δεξιό μέρος της οθόνης. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τα Στάδια Υλοποίησης της Επαγγελματικής Μάθησης (διερεύνηση αναγκών των 

εκπαιδευτικών, εκπόνηση/οργάνωση του Σχεδίου Δράσης, απολογισμός) και τους Τρόπους 

Υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης που μπορούν να εφαρμόσουν τα σχολεία ενδεικτικά, 

αξιοποιώντας προγράμματα και σεμινάρια του Π.Ι. ή άλλων φορέων.   

2) Έχει δημιουργηθεί η Ηλεκτρονική Πύλη για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών, 

στην οποία το κάθε σχολείο έχει τον δικό του ηλεκτρονικό χώρο, για να καταχωρίζει ηλεκτρονικά 

το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης που θα καταρτίσει. Η σύνδεση του σχολείου με την 

Ηλεκτρονική Πύλη γίνεται με απευθείας πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy ή μέσω της ιστοσελίδας για την Επαγγελματική Μάθηση που 

έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Π.Ι. (βλ. Σημείο 1) πατώντας στο εικονίδιο «Ηλεκτρονική Πύλη 

Επαγγελματικής Μάθησης».  

3) Η Πύλη θα είναι προσβάσιμη για τα σχολεία από τις 3 Οκτωβρίου 2016 και θα παραμείνει 

ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το Σχέδιο Δράσης κάθε σχολείου θα πρέπει 

να υποβληθεί, μέσω του/της Συντονιστής/στριας Επαγγελματικής Μάθησης που θα ορίσει το 

κάθε σχολείο (π.χ. ένας/μία Β.Δ. ή Β.Δ.Α΄), στην Πύλη μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016. Τα σχολεία 

καλούνται, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες, στον ειδικό χώρο 

του σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη: 

o Να δηλώσουν τα στοιχεία για το πρόσωπο του/της Συντονιστή/στριας (όνομα και ιδιότητα) 
και για το σχολείο (αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών). 

o Να καταχωρίσουν   
 το θέμα που επέλεξε το σχολείο μετά από τη διάγνωση των αναγκών, 
 τον/τους στόχο/ους που έθεσε, 
 τον/τους τρόπο/ους υλοποίησης της Επαγγελματικής Μάθησης που θα αξιοποιήσει το 

σχολείο, π.χ. προγράμματα και σεμινάρια του Π.Ι. ή άλλων φορέων, 

http://www.pi.ac.cy/
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o Να δηλώσουν σε συντομία και να προγραμματίσουν χρονικά δράσεις που σχεδιάζει να 
υλοποιήσει το σχολείο ολόχρονα για προώθηση της Επαγγελματικής Μάθησης των 
εκπαιδευτικών στο θέμα που επιλέγηκε. 

 
Σε μεταγενέστερο χρόνο (Φεβρουάριος 2017) κάθε σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει 

στην Ηλεκτρονική Πύλη σύντομο ενδιάμεσο απολογισμό των δράσεων, ενώ στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς (Ιούνιος 2017) θα μπορεί να καταχωρίσει σύντομο τελικό απολογισμό για την 

εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο κατά την τρέχουσα 

χρονιά. 

Η διαδικασία εγγραφής κάθε σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης 

περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Στο Παράρτημα Α περιγράφονται και τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν την πρώτη φορά που θα γίνει εισαγωγή του σχολείου στην Πύλη, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ο κωδικός πρόσβασης (password) κάθε σχολείου, ενώ δίνονται και οδηγίες για το 

όνομα χρήστη (username) κάθε σχολείου (βλ. Μέρος Ι). Τόσο το όνομα χρήστη (username) όσο 

και ο κωδικός πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιούνται όλες τις επόμενες φορές για είσοδο 

στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο του σχολείου (βλ. Μέρος ΙΙ). 

Στο Παράρτημα Β παρατίθεται λεπτομερής Οδηγός Καταχώρισης του Σχεδίου Δράσης 

Επαγγελματικής Μάθησης στην Ηλεκτρονική Πύλη με βάση τις ενέργειες που περιγράφονται στο 

Σημείο 3 της παρούσας εγκυκλίου. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

epaggelmatikimathisi@cyearn.pi.ac.cy.  

 

 

 

 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

Διευθύντρια  

για Γενική Διευθύντρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.:  Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.  
           Δ.Μ.Ε.  
           Αν. Δ.Δ.Ε.  
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