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 21 Ιανουαρίου 2021 
 

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

Θέμα: Διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση του Microsoft 

Teams στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 

την αξιοποίηση του Microsoft Teams στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στις εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις του ΠΙ που έχουν ήδη προσφερθεί και αφορούσαν 

στην αξιοποίηση του  Microsoft Teams στη μαθησιακή διαδικασία. Το σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Eκπαίδευσης 

σύμφωνα με το πιο κάτω πίνακα.  

 

Ημέρα και Ημερομηνία 
συναντήσεων 

Βαθμίδα Ώρα 

Πέμπτη, 28/01/2021 Δημοτική 16:00-18:00 

Πέμπτη, 04/02/2021 
Μέση Γενική και Μέση 

Τεχνική  και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Kατάρτιση 

16:00-18:00 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Microsoft Teams και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον προγραμματισμό και 

πραγματοποίηση διαδικτυακών συναντήσεων μέσω του Microsoft Teams. Περισσότερες 

πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Ι. 
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση 

συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι. https://www.pi-eggrafes.ac.cy  

στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια» (αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν 

επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την πρόσβαση των 

εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο 

επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.  

Οι εγγραφές θα αρχίσουν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 

25 Ιανουαρίου 2021. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος 

διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα 

καταγραφής της δήλωσης. 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/χουσες σε 

κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, 

σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που διαθέτουν 

μέσω του λογαριασμού τους στο Microsoft 365 του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα θα εμφανιστεί 

το προγραμματισμένο σεμινάριο και στην εφαρμογή Teams, κάτω από το Ημερολόγιο 

(Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα, για το σεμινάριο που θα έχουν δηλώσει 

συμμετοχή. 

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για θέματα που 

αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

kakouri.th@cyearn.pi.ac.cy, kanaris.n@cyearn.pi.ac.cy. 

 

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

 

 

 

                                     
    

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

        Διευθυντής 

Δημοτικής    Εκπαίδευσης 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής  

Μέσης  Γενικής 

Εκπαίδευσης 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής  

Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Περιεχόμενο διαδικτυακού σεμιναρίου επιμόρφωσης 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με θέμα την αξιοποίηση του Microsoft Teams στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

 

 Ενημερωτικό / Επιμορφωτικό υλικό:  

o Μάθημα ανοικτής πρόσβασης στο Moodle του ΠΙ για την αξιοποίηση του 

Microsoft 365 & Teams στη μαθησιακή διαδικασία 

(https://elearn.pi.ac.cy/ms365)    

o Χρήσιμες συμβουλές και Οδηγοί για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του 

Teams (http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/odigoi-ex-apostaseos-ekpaidefsi) 

o Διαδικτυακά μαθήματα στο Microsoft Education Center 

(https://education.microsoft.com)  

 

 Συνοπτική περιγραφή τρόπων παιδαγωγικής αξιοποίησης του Microsoft Teams: 

o Ως αποθετήριο υλικού  

o Ως χώρος επικοινωνίας  

o Για συνεργασία (από απόσταση) 

o Για σκοπούς αξιολόγησης 

o Για την παρακολούθηση της μάθησης των μαθητών 

 

 Αναλυτική περιγραφή αξιοποίησης του Teams για σκοπούς επικοινωνίας: 

o Προγραμματισμός συσκέψεων  

o Ρόλοι συμμετεχόντων σε μία  σύσκεψη 

o Ρυθμίσεις σύσκεψης 

o Δυνατότητες σύσκεψης 

 

 Παρουσίαση ενδεικτικών ψηφιακών τάξεων 

 

 

https://elearn.pi.ac.cy/ms365
http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/odigoi-ex-apostaseos-ekpaidefsi
https://education.microsoft.com/

