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12 Φεβρουαρίου 2021 
 

 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα: Διαδικτυακή Επιμόρφωση (σειρά πέντε διαλέξεων) των φιλολόγων  
στη Διδακτική της Λογοτεχνίας 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε 

συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών διοργανώνουν σειρά πέντε (5) διαδικτυακών διαλέξεων με γενικό θέμα: Λογοτεχνία 

και Ιστορία. Οι διαλέξεις, που απευθύνονται σε φιλολόγους Μέσης Εκπαίδευσης, 

επικεντρώνονται σε ζητήματα διδακτικών προσεγγίσεων του μαθήματος της Λογοτεχνίας, με 

βάση τους Σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου. 

Σημειώνεται ότι η επιμόρφωση των φιλολόγων στη Διδακτική της Λογοτεχνίας 

προγραμματίζεται να θεσμοθετηθεί σε ετήσια βάση.  

 

Η Επιμόρφωση (σειρά πέντε διαδικτυακών διαλέξεων διάρκειας 60΄ λεπτών η κάθε μία) θα 

διεξαχθεί από τις 10 Μαρτίου μέχρι 21 Απριλίου 2021, σε μη εργάσιμο χρόνο και σύμφωνα 

με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Στη σειρά διαλέξεων θα λάβουν μέρος 

ως ομιλητές/-τριες οι εξής: α) Θεοδόσης Πυλαρινός, Ομότιμος Καθηγητής του Ιόνιου 

Πανεπιστημίου, β) Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) Αφροδίτη Αθανασοπούλου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, δ) Τάσος Καπλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ε) Δώρα Μέντη, Ε.Δ.Ι.Π. 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Οι φιλόλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν 

δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία: «Ημερίδες-Συνέδρια» (αφού 

προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). 

Οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών, καθώς και τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy. Οι εγγραφές θα αρχίσουν από την 15η Φεβρουαρίου 

μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με 
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βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής, λόγω περιορισμένου αριθμού 

θέσεων.  

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής 

Επιμόρφωσης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.), με μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του λογαριασμού τους στο Microsoft 365 του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα, θα 

εμφανιστεί η προγραμματισμένη διάλεξη και στην εφαρμογή Teams, κάτω από το 

Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της διάλεξης. Η 

διαδικασία αυτή θα ισχύσει και για τις πέντε (5) διαλέξεις.  

 

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/-ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ 

στις 3 Μαρτίου 2021. Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην 

Επιμόρφωση θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω Επιμόρφωση. 
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