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 2 Φεβρουαρίου 2017 
 
Διευθύντριες/Διευθύνουσες 
Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων  

 
Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών στην Προσχολική 
Εκπαίδευση 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους/τις 
αντικαταστάτες/τριες εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο 
πλαίσιο σειράς δράσεων επιμόρφωσης αντικαταστατών εκπαιδευτικών, που είχαν αρχίσει κατά τη 
σχολική χρονιά 2015-2016 με αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
Πληροφοριακά, το πρόγραμμα αυτό θα προσφερθεί στη συνέχεια και για τους αντικαταστάτες 
εκπαιδευτικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι η 
ενημέρωση των αντικαταστατών εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν 
στην οργάνωση και διοίκηση της τάξης, σε νομοθετικά-διοικητικά ζητήματα, στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και σε θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας. 

Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί σε τέσσερις επαρχίες, στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και 
στην Πάφο, στους χώρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο. Η επιμόρφωση θα έχει 
διάρκεια τεσσάρων απογευματινών συναντήσεων, από τις 16:00 μέχρι τις 18:30.   

Οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

επιμόρφωση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Eξειδικευμένα Σεμινάρια», 

στον σύνδεσμο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση», από τις 3 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την εγγραφή σε σεμινάριο του 

Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου, προϋπόθεση είναι  η εγγραφή των εκπαιδευτικών  στην                                            

ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) ή η 
επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενούνται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου (http://www.pi-
eggrafes.ac.cy). Μετά την έγκριση της εγγραφής τους, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κάνουν είσοδο 
στην πλατφόρμα για να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
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