ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
2252 Λευκωσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Aρ. Φακ.: 7.7.09.23
Αρ. Tηλ.: 22402373
Aρ. Φαξ: 22480505
e-mail: antoniadou.a@cyearn.pi.ac.cy

2 Ιανουαρίου 2020
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Έναρξη Σειράς Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (ημερ. 27/09/19, αρ.
φακ. 7.7.09.23), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη της Σειράς Σεμιναρίων
με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση
της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα τα οποία αντικατοπτρίζουν τα
δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των
μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των
εκπαιδευτικών,

σε

παιδαγωγικής

φύσεως

θέματα

και

αποτελεσματικές

διδακτικές

προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Η επιλογή των εκπαιδευτικών εισηγητών έχει γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο (ημερ.
27/09/19, αρ. φακ. 7.7.09.23).
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Σειράς Σεμιναρίων όπως καταρτίστηκε σε δύο γενικές
θεματικές ενότητες: Εκπαίδευση και Κουλτούρα και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. Κάθε εισήγηση
θα έχει διάρκεια δυόμισι ωρών και οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν πιστοποιητικό
συμμετοχής για κάθε ένα από τα Σεμινάρια στα οποία θα συμμετάσχουν. Στα Σεμινάρια
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ωστόσο, κάθε
εισηγητής/τρια Σεμιναρίου έχει ορίσει συγκεκριμένη ομάδα στόχο στην οποία θα
απευθύνεται.
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Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να
υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy

στην κατηγορία της Σειράς Σεμιναρίων «Οι

εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Οι εγγραφές για συμμετοχή στη Σειρά Σεμιναρίων
«Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» αρχίζουν στις 8 Ιανουαρίου 2020. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν μέχρι και 7 μέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του Σεμιναρίου.
Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο
εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο
επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και
ημερομηνία 5/12/2018.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη λειτουργό
του Π.Ι. Ανθή Aντωνιάδου (τηλ. 22402373, antoniadou.a@cyearn.pi.ac.cy). Παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.
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