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Α/
Α 

 
Ημερομηνία / Ώρα  

 
Ομάδα - Στόχος 

 
Τίτλος Σεμιναρίου 

 
Σκοπός Σεμιναρίου  

Εισηγητής/Εισηγήτρια Σεμιναρίου 
Σχολιαστής/Σχολιάστρια από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 
Εκπαίδευση και κουλτούρα 

 

1 Τρίτη, 16/2/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Στάσεις των Κυπρίων και 
των μεταναστών/ 
μεταναστριών εν έτει 
2020 και η συμβολή της 
διαπολιτισμικής αγωγής 
στη βελτίωσή τους 

Σκοπός του εν λόγω Σεμιναρίου 
είναι η παρουσίαση μιας 
χαρτογράφησης των στάσεων και 
ειδικότερα των σχέσεων των 
Κυπρίων έναντι των 
μεταναστών/μεταναστριών στην 
Κύπρο του σήμερα, η κατανόηση 
των λόγων εισδοχής 
μεταναστευτικών ροών στο νησί 
και της αναγκαιότητας 
εφαρμογής της διαπολιτισμικής 
αγωγής, ως μέσου βελτίωσης των 
μεταξύ τους σχέσεων 
(παραδείγματα πρακτικών 
εφαρμογών στην εκπαίδευση). 

Εισηγήτρια:  

Κωνσταντίνα Λοΐζου 
 
 
Σχολιάστρια: 
Έλενα Παπαμιχαήλ 
 

2 Τετάρτη, 17/2/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης 

Εφαρμογή ενός 
μοντέλου άτυπης 
μάθησης στη διδασκαλία 
κυπριακών 
παραδοσιακών 
τραγουδιών σε σχολική 
τάξη 
 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να 
προτείνει στους/στις 
εκπαιδευτικούς Δημοτικής και 
Μέσης Εκπαίδευσης ένα μοντέλο 
άτυπης μάθησης, όπως 
σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 
τόσο σε σχολική μονάδα με 
μαθητές/μαθήτριες ενός 
Δημοτικού Σχολείου όσο και σε 
ακαδημαϊκό περιβάλλον με 
φοιτητές/φοιτήτριες του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου. 

Εισηγήτρια: 
Ελένη Παπαθεράποντος 
 
 
Σχολιάστρια: 
Μαρία Ηρακλέους  
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%85
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3 Δευτέρα, 22/2/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής, Δημοτικής 
και Ειδικής Εκπαίδευσης 

Έντεχνος συλλογισμός  
 

Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν 

και να αξιοποιήσουν την παλέτα 

του ζωγράφου (έντεχνη 

συλλογιστική – artful thinking) 

στη διδακτική πράξη. 

Εισηγήτρια: 
Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα 
 
 
Σχολιάστρια: 
Πετρούλα Αντωνίου 

4 Τετάρτη, 24/2/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής, Δημοτικής 
και Ειδικής Εκπαίδευσης  
 

Αναζητώντας την 
παιδική αλήθεια για τον 
καρκίνο: Η Μαίρη και το 
Λευκό Μπιζέλι 

Οι συμμετέχοντες/ουσες να 
έρθουν σ’ επαφή με το βίωμα, τις 
πραγματικότητες, τις ανάγκες και 
τις προκλήσεις ενός παιδιού με 
καρκίνο, μέσα από θεατρικές και 
βιωματικές μεθόδους, 
αξιοποιώντας εργαλεία 
ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, 
της συναισθηματικής διαχείρισης 
και έκφρασης. Να καλλιεργήσουν 
την ενεργό ακρόασή τους και την 
ψυχική τους ανθεκτικότητα, ώστε 
να ενδυναμωθούν ως 
εκπαιδευτικοί, ενήλικες κι 
ενεργοί πολίτες απέναντι στην 
ασθένεια του καρκίνου και τις 
προκλήσεις της ζωής. 

Εισηγήτρια: 
Δήμητρα Σωκράτους 
  
 
Σχολιάστρια: 
Πετρούλα Αντωνίου 
 
 

5 Δευτέρα 1/3/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί 
Δημοτικής, Μέσης 
Γενικής, Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 

Το «Δέκαθλο 
Μαθήματος» ως 
εργαλείο διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
για μια εναλλακτική μορφή 
διαμορφωτικής αξιολόγησης των 
μαθητών/μαθητριών, το 
«Δέκαθλο μαθήματος», η οποία 
αξιοποιεί διασκεδαστικές 
δραστηριότητες σε διαγωνιστική 
μορφή. 

Εισηγητής: 
Γεώργιος Τσαλακός 
 
Σχολιάστρια: 
Χριστίνα Σταύρου 

6 Παρασκευή, 12/3/2021 
 

Εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής, Δημοτικής, 
Ειδικής, Μέσης Γενικής, 

«Τι είναι Τέχνη και γιατί 
είναι απαραίτητη στον 
άνθρωπο; Τι μπορεί να 

Τελικός στόχος του Σεμιναρίου 
είναι να παρουσιάσει στους/στις 
εκπαιδευτικούς,  τους τρόπους 

Εισηγήτρια: 
Χριστίνα Χριστοφή 
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Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

κάνει η Τέχνη για τον 
ψυχικό και πνευματικό 
κόσμο του ατόμου και 
του παιδιού;» 

με τους οποίους η Τέχνη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
εργαλείο αυτοβοήθειας για τον 
συναισθηματικό και πνευματικό 
κόσμο του ατόμου και 
συγκεκριμένα του παιδιού.  Θα 
αναδείξει τους τρόπους με τους 
οποίους η εικαστική αγωγή  
μπορεί να βοηθήσει το παιδί, σε 
κοινωνικό και προσωπικό 
επίπεδο. Επίσης θα προτείνει 
λύσεις και ιδέες για το πώς το  
παιδί μπορεί να ενδυναμώσει το 
πνεύμα, το μυαλό και την 
προσωπικότητα του, μέσω της 
εικαστικής εκπαίδευσης. 

Σχολιάστρια: 
Άννα Κουππάνου 
 
 

7 Τετάρτη, 17/3/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης  

Παίζουμε και 
ανακαλύπτουμε τη Bee 
bot τηρώντας τα 
πρωτόκολλα  

Παρουσίαση δομημένου 
προγράμματος για εισαγωγή και 
χρήση της Bee bot στο 
νηπιαγωγείο.  

Εισηγήτρια:  

Άντρη Τσίγκη Παπαφώτη  
 
Σχολιάστρια: 
Μαρία Σιακαλλή 

8 Τρίτη, 23/3/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

The STE(A)M IT project-
μια νέα προσέγγιση των 
μαθημάτων STEM 

Το Σεμινάριο θα αφορά τον όρο 
STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) ο 
οποίος χρησιμοποιείται με 
διάφορους τρόπους στην 
εκπαίδευση. 

Εισηγήτρια: 
Ζωή Μιχαήλ 
 
Σχολιάστρια: 
Ελένη Παπαγεωργίου 

9 Τρίτη, 13/4/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
και Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης 

Νεοελληνική γλώσσα- 
Οργάνωση ενότητας ως 
έρευνας δράσης 

Να αποκομίσουν οι 
εκπαιδευτικοί πληροφορίες και 
γνώσεις που αφορούν στην 
οργάνωση Ενότητας ως Έρευνας 
Δράσης και να κατανοήσουν τη 
σημασία τέτοιων πρακτικών για 
την καλλιέργεια των ήπιων 
δεξιοτήτων, που κρίνονται 

Εισηγήτρια: 
Κυριακή Τσίτσου  
 
Σχολιαστής: 
Σπύρος Σοφοκλέους 
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απαραίτητες για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες σε 
διαγωνισμούς, όπως  PISA, αλλά 
και την αγορά εργασίας του 
μέλλοντος. 

10 Τετάρτη, 21/4/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης 
 

Η Γλωσσολογία στην 
Εκπαίδευση και την 
Κοινωνία 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να 
εξηγήσουμε τη γλωσσολογία και 
τη χρήση της στον εκπαιδευτικό 
χώρο και την ευρύτερη κοινωνία, 
με απλό και προσιτό τρόπο σε μη 
ειδήμονες. 

Εισηγήτρια: 
Ναταλία Παύλου  
  
 
Σχολιάστρια: 
Ευτυχία Πιπονίδου 

11 Τετάρτη, 12/5/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Η λειτουργία του 
κέντρου μάθησης «Το 
μαγαζάκι της τάξης μας» 
σύμφωνα με τα 
υγειονομικά 
πρωτόκολλα: Μια 
εκπαιδευτική πρόταση 
μέσα στο πλαίσιο STEM.  
 

Η ενημέρωση των συναδέλφων 
για τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στο πλαίσιο STEM ( Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics ). Έμφαση θα δοθεί 
στον τρόπο μέσα από τον οποίο 
το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε τηρώντας τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Εισηγήτρια: 
Μαρία Κωνσταντίνου 
 
Σχολιάστρια: 
Μαρία Σιακαλλή 
 

 

 

 

Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 
 

12 Πέμπτη, 18/3/2021 
16:00 – 17:30 

Εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων 

Τεχνική υποστήριξη για 
την υλοποίηση 
eTwinning έργων 
 

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες να 
γνωρίσουν τον χώρο της 
πλατφόρμας του eTwinning 
(eTwinning Live και Twinspace) 
καθώς και εφαρμογές, ώστε να 

Εισηγήτρια: 
Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα 
 
Σχολιαστής: 
Νικόλας Κανάρης 
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μπορούν να υλοποιήσουν ένα 
eTwinning έργο.   

 

 

 


