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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΚΤΠΡΟΤ 

                                                                               

Γιεςθςνηέρ/Γιεςθύνηπιερ  
Γημοηικών σολείυν 

 

Θέμα: Διαδικησακά επιμορθωηικά ζεμινάρια για εκπαιδεσηικούς  
ποσ διδάζκοσν ηο μάθημα ηης Σέτνης  

 
Αναθοπικά με ηο πιο πάνυ θέμα, ζαρ ενημεπώνοςμε όηι η Γιεύθςνζη Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ, ζε 

ζςνεπγαζία με ηο Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο, οπγανώνοςν διαδικηςακά επιμοπθυηικά ζεμινάπια, 

μέζυ ηος ππογπάμμαηορ ΜS-ΣEAMS, για εκπαιδεςηικούρ πος διδάζκοςν ηο μάθημα ηηρ Σέσνηρ, 

ηον Μάπηιο ηος 2021. κοπόρ ηυν ζεμιναπίυν είναι η αλληλεπίδπαζη με έπγα ηέσνηρ μέζα από 

διάθοπερ πποζεγγίζειρ και ζηπαηηγικέρ, ζηο πλαίζιο ηηρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ (ζύγσπονηρ 

και αζύγσπονηρ). 

Παπακαλείζηε όπυρ ενημεπώζεηε ζσεηικά, ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ ηος ζσολείος ζαρ, όζοι/όζερ 

ενδιαθέπονηαι να δηλώζοςν ζςμμεηοσή, καηά πποηίμηζη ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ πος διδάζκοςν 

ηο μάθημα ηηρ Σέσνηρ ηιρ πεπιζζόηεπερ πεπιόδοςρ.    

Για ππόζβαζη ζηην ηηλεδιάζκετη θα ζηαλεί ζσεηικόρ ζύνδεζμορ ζηην πποζυπική ηλεκηπονική 

διεύθςνζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν/ζςμμεηεσοςζών. Σα ζεμινάπια θα διεξασθούν ζε επγάζιμο σπόνο, 

θα έσοςν διάπκεια 90 λεπηά και θα ζςμμεηέσοςν 20 εκπαιδεςηικοί ζε κάθε ομάδα, ζηιρ ακόλοςθερ 

ημεπομηνίερ:  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΥΟΛΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑ 

Πέμπηη, 

11/3/2021 

Λεςκυζία Ομάδα Α 9:30 – 11:00 

Ομάδα Β 11:30 – 13:00 

Πέμπηη, 

18/3/2021 

Λεμεζόρ Ομάδα Γ 9:30 – 11:00 

Ομάδα Γ 11:30 – 13:00 

Γεςηέπα, 

22/3/2021 

Λάπνακα/Αμμόσυζηορ και 

Πάθορ 

Ομάδα Δ 9:30 – 11:00 

Ομάδα η 11:30 – 13:00 

 

Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ θα ππέπει να ςποβληθούν μέζυ ηος λογαριαζμού ηοσ ζτολείοσ, ςπό 

ηην εςθύνη ηυν Γιεςθςνηών/πιών ηυν σολείυν, ζηο διαδικηςακό πεπιβάλλον εγγπαθών ηος 

Παιδαγυγικού Ινζηιηούηος https://www.pi-eggrafes.ac.cy ζηην καηηγοπία «Δξειδικεςμένα 
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εμινάπια», από ηις 8 μέτρι και ηις 28 Φεβροσαρίοσ 2021. Σα ζσολεία θα επιλέξοςν μόνο 

έναν/μία εκπαιδεςηικό. Οι εκπαιδεςηικοί πος θα ζςμμεηέσοςν θα ππέπει να βεβαιυθούν όηι έσοςν 

από ππιν επικαιποποιημένα ηα ζηοισεία ηος πποθίλ ηοςρ. Οδηγίερ για ηον ηπόπο ειζόδος ηυν 

ζσολείυν και ηυν εκπαιδεςηικών ζηο διαδικηςακό πεπιβάλλον εγγπαθών, καθώρ και για ηον ηπόπο 

επικαιποποίηζηρ ηυν ζηοισείυν ηοςρ, ςπάπσοςν ζηην ιζηοζελίδα https://myprofile.pi.ac.cy . 

 

Σα ονόμαηα ηυν εκπαιδεςηικών πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηο ζεμινάπιο θα ανακοινυθούν ζηιρ 2 

Μαρηίοσ  2021 ζηην ιζηοζελίδα ηος Παιδαγυγικού Ινζηιηούηος (www.pi.ac.cy). 

 

Για πεπαιηέπυ πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινυνήζεηε με ηιρ ςμβούλοςρ και ηον ύμβοςλο για 

ηο μάθημα ηηρ Σέσνηρ ζηιρ πιο κάηυ ηλεκηπονικέρ διεςθύνζειρ:  

Λεςκυζία: -   avgousti.n@cyearn.pi.ac.cy  Λεμεζόρ:    - flarkou@schools.ac.cy             

 -   eioakeim@schools.ac.cy   - kpisialis@schools.ac.cy 

 

 

                                                                                                 

       Γπ Αθηνά Μισαηλίδος                                                Γπ Μάπιορ ηςλιανίδηρ 
                Γιεςθύνηπια                                                                 Γιεςθςνηήρ 
     Παιδαγυγικού Ινζηιηούηος                                           Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Γ.Δ.Γ.Δ. 
          Π.Λ.Δ. Δπαπσιακά Γπαθεία Παιδείαρ  
 

 

ΣΛ/ΣΛ Γιαδικηςακά επιμοπθυηικά ζεμινάπια για Δκπαιδεςηικούρ  
πος διδάζκοςν ηο μάθημα ηηρ Σέσνηρ   


