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9 Οκτωβρίου 2020 
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ- ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Διευθύντριες, Βοηθοί Διευθύντριες, Διευθύνουσες 
Δημόσιων Νηπιαγωγείων 
 
 
Θέμα: Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης 

στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου (Αρ. Φακ. 7.10.17, 

ημερ. 9/9/2020), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής 

Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών προδημοτικής 

εκπαίδευσης με στόχο να δοθούν πρακτικές εισηγήσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί, 

τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους 

πρακτική τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος.  

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις 

(08:00-10:00) μέσα από το περιβάλλον TEAMS. Κάθε διθέσιο και άνω σχολείο θα 

συμμετάσχει με έναν/μία εκπαιδευτικό τάξης σε κάθε συνάντηση (όχι κατ΄ανάγκη 

τον ίδιο/ την ιδια κάθε φορά). Εκπαιδευτικοί των μονοθέσιων νηπιαγωγείων 

καλούνται όπως παρακολουθήσουν δύο, τουλάχιστον, συναντήσεις (εφ όσον 

αυτό είναι εφικτό και νοουμένου ότι γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου). Σημειώνεται ότι στο τέλος των επιμορφωτικών 

συναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ οποίες συμμετείχαν θα φροντίσουν ώστε να 

ενημερώσουν και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σχετικά με 

αυτές (για την εν λόγω διάχυση υπεύθυνη είναι η διευθύντρια/ διευθύνουσα του 

σχολείου).  

 

Το πρόγραμμα των συναντήσεων, ανά επαρχία, επισυνάπτεται στο Παράρτημα.  
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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», από τη Δευτέρα 12/10/2020 

μέχρι και την Τετάρτη 15/10/2020, αφού, προηγουμένως, βεβαιωθούν οι εκπαιδευτικοί 

που θα συμμετάσχουν, ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο 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 ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.  

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών στη διαδικτυακή πλατφόρμα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα σταλεί μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του/ της εκπαιδευτικού στο οποίο θα δίνεται ο σύνδεσμος 

συμμετοχής του/ της στη διαδικτυακή συνάντηση.  

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη 

λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαρία Σιακαλλή (τηλ.22402328, email: 

shiakalli.m@cyearn.pi.ac.cy). 

 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.   

 

 

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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