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

 
Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Kάπνισμα: η σημασία της πρόληψης στο σχολείο» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

σε συνεργασία με την Κίνηση Μη Καπνιστών, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Kάπνισμα: η 

σημασία της πρόληψης στο σχολείο», το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017, από τις 8:30 

μέχρι τις 13:00, στον χώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λευκωσία.  Τον Ιανουάριο 

του 2018, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με το 

ίδιο θέμα στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό.   

  

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής και 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και θέμα της είναι η σημασία της 

πρόληψης του καπνίσματος στο σχολείο.  Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας, θα 

παρουσιαστούν στην ολομέλεια δύο κύριες εισηγήσεις και στο δεύτερο μέρος, θα διεξαχθούν 

τρία παράλληλα εργαστήρια.   

 

Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην 

κατηγορία «Ημερίδες–Συνέδρια» από τις 25 Οκτωβρίου 2017 μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017. 

Κάθε εκπαιδευτικός θα παρακολουθήσει ένα εργαστήρι, δικής του/της επιλογής, δηλώνοντας 

την προτίμησή του/της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι, στο τέλος των παράλληλων εργαστηρίων, θα δοθεί 

πιστοποιητικό συμμετοχής στην Ημερίδα.  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας. 

 

Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών  στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι., ως 

χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία 

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όλους όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, 

παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. 

 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) στις 7 Νοεμβρίου 2017.  

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
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