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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
13 Μαρτίου 2020 

 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  

Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 

Θέμα: Επιμόρφωση Καθηγητών/τριων Πληροφορικής για το Microsoft Teams 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Αρ. ypp10549, ημερ.12/03/2020), σας ενημερώνουμε ότι το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη Μονάδα ΤΠΕ του ΥΠΠΑΝ,  προγραμματίζει 

σειρά διά ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής Microsoft 

Teams (MS Teams) στη μαθησιακή διαδικασία. Το MS Teams περιλαμβάνεται στο πακέτο 

εφαρμογών Microsoft Office 365 και μέσα από αυτό οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα και γρήγορα 

να συζητήσουν διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες, να μοιραστούν αρχεία, να δημιουργήσουν ένα 

ψηφιακό σημειωματάριο για την τάξη αλλά  και να διανείμουν και να βαθμολογήσουν εργασίες. 

Η επιμορφωτική δράση ξεκινά με την προσφορά επιμορφωτικών σεμιναρίων για Καθηγητές/τριες 

Πληροφορικής των Δημοσίων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, τα οποία έχουν ως στόχο να 

ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς αναφορικά με το πακέτο εφαρμογών Microsoft Office 365 και 

να τους/τις εκπαιδεύσουν στην χρήση της εφαρμογής MS Teams. Στα επιμορφωτικά σεμινάρια 

καλούνται να συμμετάσχουν ένας-δύο Καθηγητές/τριες Πληροφορικής από κάθε Λύκειο και 

ένας-δύο Καθηγητές/τριες Μηχανικής Υπολογιστών από κάθε Τεχνική Σχολή.   

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχει ως ακολούθως:  

Ημέρα και Ημερομηνία Επαρχία Τόπος διεξαγωγής Ώρα 

Τετάρτη, 18/03/2020 Λευκωσία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 09:00 – 12:00 

Πέμπτη, 19/03/2020 Λάρνακα Λύκειο Αγίου Γεωργίου 09:00 – 12:00 

Πέμπτη, 19/03/2020 Λεμεσός Παράρτημα Π.Ι. 09:00 – 12:00 

Παρασκευή, 20/03/2020 Πάφος Λύκειο Αγίου Νεοφύτου 09:00 – 12:00 
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Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του λογαριασμού του σχολείου στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy 

στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», μέχρι την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020, αφού προηγουμένως 

βεβαιωθούν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του 

προφίλ τους.  Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων 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.  

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση θα πρέπει να έχουν 

δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα του Office 365 μέσω του ΣΕΠ 

(https://sep.dias.ac.cy). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού, 

μπορείτε να αποταθείτε στη  σελίδα http://office365.schools.ac.cy/index.php/sychnes-erotiseis. 

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής 

της δήλωσης.  

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση να έχουν μαζί τους τον 

προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ.  Θεοδώρα Κακουρή, Λειτουργό 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (email: kakouri.th@cyearn.pi.ac.cy, τηλ.: 22402313). 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

 

 

                                                α.α. 

 

 
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής  
Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής  

Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, 
Διευθύντρια  

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

 

 

 

Γιάγκου Γεώργιος 
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