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15 Φεβρουαρίου 2022 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Προδημοτικής, Δημοτικής, 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 

Θέμα: Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα «Παρατεταμένη Πανδημία – Ψυχική 
Ανθεκτικότητα – Σχολική Βία/Παραβατικότητα» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, το Παρατηρητήριο για τη Βία στο 

Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), το οποίο λειτουργεί μέσω των δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου, στο πλαίσιο των δράσεών του για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο θέμα της σχολικής βίας/παραβατικότητας, διοργανώνει 

διαδικτυακή Ημερίδα το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022, από τις 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. 

 

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα θα αναλύσουν και θα επεξηγήσουν τις 

συνέπειες (ψυχοκοινωνικές, παιδαγωγικές κ.ά.) από την παρατεταμένη πανδημία στα σχολεία, 

με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα βίας και παραβατικότητας που προκύπτουν. Επίσης, θα 

δοθούν πρακτικές εισηγήσεις προς τους/τις εκπαιδευτικούς για (α) την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση της εν λόγω κατάστασης και (β) την ψυχική ενδυνάμωση των ιδίων, αλλά και των 

μαθητών/μαθητριών τους. 

 

Εισηγητές στην Ημερίδα θα είναι οι: 

- Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς,  Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ) του 

Υπουργείου Υγείας σχετικά με την COVID-19. 

- Δρ Ζωή Δωροθέα Πανά,  Ειδική Παιδίατρος, Λέκτορας Παιδιατρικής στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ) του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την COVID-19. 
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- Δρ Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα 

Ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και Διευθυντής του Εργαστηρίου 

Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας (ΠΚ).  

 

Η αφίσα και το σχέδιο προγράμματος της Ημερίδας επισυνάπτονται στο Παράρτημα.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση 

συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

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

βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την 

πρόσβαση των εκπαιδευτικών 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 την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022. Ο αριθμός των διαθέσιμων 

θέσεων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με 

βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Σημειώνεται ότι 

στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 

θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της Ημερίδας (οδηγίες, 

σύνδεσμος Ημερίδας κ.λπ.), με μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.  

 

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για θέματα που 

αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

pavis@cyearn.pi.ac.cy και stavrou.c@cyearn.pi.ac.cy. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.  

 

 

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου) 
Διευθύντρια 

για Γενικό Διευθυντή 
 

 

Κοιν.:  ΔΜΤΕΕΚ 
 ΔΜΓΕ 
 ΔΔΕ 
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