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9 Ιουνίου 2022 

ΕΠΕΙΓΟΝ  

Διευθυντές/Διευθύντριες  

- Δημοτικών Σχολείων 

- Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων 

- Ειδικών Σχολείων 

 

Θέμα: Διοργάνωση Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και 

Ειδικής Εκπαίδευσης 2022-2023     

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Διήμερο Εκπαιδευτικού για τη σχολική 

χρονιά 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, από τις 6 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι επιμορφώσεις θα διεξαχθούν ανά επαρχία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Πρόγραμμα διεξαγωγής επιμορφώσεων κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού            

2022-2023 

Επαρχία 

σχολείου 

Τύπος 

επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικοί 

Προσχολικής 

Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 

Ειδικής 

Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Λευκωσία Κεντρική 6/9/2022 και 7/9/2022 6/9/2022 6/9/2022 

Ενδοσχολική Σε χρόνο που θα 

ορίσει το σχολείο 

7/9/2022 7/9/2022 

Λεμεσός Κεντρική 8/9/2022 και 9/9/2022 7/9/2022 7/9/2022 

Ενδοσχολική Σε χρόνο που θα 

ορίσει το σχολείο 

8/9/2022 8/9/2022 

Λάρνακα Κεντρική 6/9/2022 και 7/9/2022 8/9/2022 8/9/2022 

Ενδοσχολική Σε χρόνο που θα 

ορίσει το σχολείο 

9/9/2022 9/9/2022 

Αμμόχωστος Κεντρική 6/9/2022 και 7/9/2022 8/9/2022 8/9/2022 

Ενδοσχολική Σε χρόνο που θα 

ορίσει το σχολείο 

9/9/2022 9/9/2022 

Πάφος Κεντρική 8/9/2022 και 9/9/2022 7/9/2022 7/9/2022 

Ενδοσχολική Σε χρόνο που θα 

ορίσει το σχολείο 

8/9/2022 8/9/2022 
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Κεντρική Επιμόρφωση  

Η κεντρική επιμόρφωση αφορά όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί 

Προσχολικής Εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν σε κεντρική επιμόρφωση διάρκειας δύο (2) 

ημερών, ενώ οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν σε  

κεντρική επιμόρφωση διάρκειας μίας (1) ημέρας, σε σεμινάρια που θα έχουν επιλέξει. Τα 

σεμινάρια θα διεξαχθούν σε διάφορες επαρχίες, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 για 

τους/τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και στο Παράρτημα 2 για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. 

Κέντρα επιμόρφωσης στις διάφορες επαρχίες θα αποτελέσουν Δημοτικά Σχολεία, 

Πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συνεργάζονται με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο.  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν σεμινάρια που προσφέρονται στην επαρχία του 

σχολείου στο οποίο υπηρετούν, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι δηλώσεις συμμετοχής  

γίνονται μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία «Διήμερο Εκπαιδευτικού», σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Διήμερο Εκπαιδευτικού 2022-2023 

Πληθυσμός Επαρχία σχολείου Περίοδος υποβολής αίτησης 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
και Ειδικής Εκπαίδευσης 

Λευκωσία  
Λάρνακα, Αμμόχωστος 

14/6/2022 - 30/6/2022 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής 
και Ειδικής Εκπαίδευσης 

Λεμεσός, Πάφος 15/6/2022 - 30/6/2022 

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Όλες οι επαρχίες  16/6/2022 - 30/6/2022 

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η 

επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο 

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

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει στην Διεύθυνση του σχολείου του/της αντίγραφο 

της Δήλωσης Συμμετοχής σε σεμινάριο του Διημέρου Εκπαιδευτικού.  

 

Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε όλα τα σχολεία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης, η διεύθυνση του κάθε σχολείου, σε συνεργασία με τον/την οικείο/οικεία 

επιθεωρητή/επιθεωρήτρια, θα οργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα έχει ως επίκεντρο 

τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πολιτικής για την 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, κάθε σχολείο αναμένεται να οργανώσει την 

ενδοσχολική επιμόρφωση με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευτικών και με αναφορά στο συγκείμενο και στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. 

Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, τα σχολεία αναμένεται να συζητήσουν 

τρόπους αξιοποίησης της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στις κεντρικές επιμορφώσεις και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Τα σχέδια δράσης που πραγματοποιήθηκαν από 
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το σχολείο τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό χώρο 

του σχολείου στην Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης Η Πύλη για την Επαγγελματική Μάθηση των 

Εκπαιδευτικών (pi.ac.cy), μπορούν να αξιοποιηθούν για την ετοιμασία του σχεδίου δράσης της 

νέας χρονιάς. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ετοιμασία του σχεδίου δράσης επαγγελματικής μάθησης και 

τη διάγνωση αναγκών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική 

Μάθηση Εκπαιδευτικών-Οικοσελίδα (pi.ac.cy), καθώς και στον Οδηγό Επαγγελματικής Μάθησης   

(https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/em/Neos_Odigos_Epaggelmatikis_Mathisis_2020.pdf). 

Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των Ειδικών Σχολείων θα διαμορφωθεί σε 

συνεργασία με τις Επιθεωρήτριες Ειδικής Εκπαίδευσης κάθε επαρχίας. Τα νηπιαγωγεία, και 

ειδικά τα μονοθέσια, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, καλούνται να συνεργαστούν 

με γειτονικά σχολεία που έχουν αντίστοιχο κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο ή με σχολεία στα 

οποία οι εκπαιδευτικοί θα επιλέξουν ίδιες θεματικές, κατά την κεντρική επιμόρφωση. 

Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν Πρακτικά, τα οποία θα 

καταχωριστούν στον φάκελο συνεδριών προσωπικού. Τα Πρακτικά θα περιλαμβάνουν τις 

σημαντικότερες πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν.  

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς 

του σχολείου σας. 

 

 

 

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 
 
 
 
Κοιν.: Γ.Ε.Δ.Ε. 
          Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 
          Π.Ο.Ε.Δ. 
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