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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 
26 Μαΐου 2022 

Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων,  
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών   
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 

Θέμα: Διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης 
Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα 

 

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

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνει διήμερη, μικρής κλίμακας επιμόρφωση για τους/τις 

Υπευθύνους/Υπεύθυνες Τμημάτων (ΥΤ). Στόχος της επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να 

βελτιώσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για πρόληψη και διαχείριση 

της βίας και παραβατικότητας από τη θέση του θεσμικού τους ρόλου ως ΥΤ. Αναμένεται ότι η 

ενδυνάμωση των ΥΤ όσον αφορά αυτή τη θεματική, θα αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα 

για τα παιδιά του Τμήματός τους.  

 

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά: 

α) Για τους/τις ΥΤ Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 16-17 Ιουνίου 2022 από τις 8:00 μέχρι 

τις 13:00.  Το σχέδιο προγράμματος της διήμερης επιμόρφωσης για τη Δημοτική Εκπαίδευση 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. 

β) Για τους/τις ΥΤ Τμημάτων Μέσης Εκπαίδευσης στις 27-28 Ιουνίου 2022 από τις 8:00 

μέχρι τις 13:00. Το σχέδιο προγράμματος της διήμερης επιμόρφωσης για τη Μέση 

Εκπαίδευση επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β. 

 

Από κάθε σχολική μονάδα μπορούν να  λάβουν μέρος στην επιμόρφωση μέχρι δύο 

εκπαιδευτικοί.  Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει, 

με την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου τους, να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-

eggrafes.ac.cy στην κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια. Για τη διαδικασία δήλωσης 
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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.  Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 10  Ιουνίου 2022. 

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος.  Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. 

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παρακολούθησης της επιμόρφωσης 

(οδηγίες, σύνδεσμος επιμόρφωσης κ.ά.) με μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ο 

κατάλογος  συμμετεχόντων/χουσών και το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 15 Ιουνίου 2022. 

 

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή των συμμετεχόντων μέσω της πλατφόρμας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Μάγο (e-mail: 

magos.m@cyearn.pi.ac.cy , τηλ. 22402351), ενώ για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο 

της επιμόρφωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γιώτα Παναγιώτου (e-mail: 

panayiotou.y@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402464) και την κ. Βαλάντω Κωνσταντίνου (e-mail: 

constantinou.v@cyearn.pi.ac.cy,  τηλ. 22402483).  

 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτυπώσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον 

Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) επτά μέρες μετά την 

πραγματοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα μπορούν να 

εντοπίσουν το πιστοποιητικό τους στο «Αρχείο Δηλώσεων», πατώντας στο κουμπί 

«Πιστοποιητικό», που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής της εν λόγω επιμόρφωσης. 

 

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

σχολείου σας.  

 

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Δρ Νικόλας Γιασουμής 

Αν. Διευθυντής  

Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής  

Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου  

Διευθύντρια   

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

 

Κοιν.: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

        :Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.  
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