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5 Οκτωβρίου 2021 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
 

Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημοτικών Σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 
 
 

Θέμα: Επιμορφωτικές/Ενημερωτικές Συναντήσεις για εκπαιδευτικούς τάξης και 

εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες Δημοτικών Σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε.+  

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των 

εκπαιδευτικών, διοργανώνει επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+, τη 

σχολική χρονιά 2021-2022. Οι επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις σκοπό έχουν να 

ενισχύσουν την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

για επέκταση και ανασχεδιασμό του Προγράμματος, με στόχο την περαιτέρω στήριξη 

μαθητών/ριών με προφίλ χαμηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων και ρίσκο λειτουργικού 

αναλφαβητισμού. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα προσφερθούν διαδικτυακά και αφορούν: 

α) εκπαιδευτικούς τάξης που καλούνται να συνεργαστούν με εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια 

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στην τάξη τους, και β) εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ που θα 

προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία εντός ή εκτός τάξης. 

 

Α. Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών τάξης που καλούνται να συνεργαστούν 

με εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στην τάξη τους 

Κάθε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός τάξης καλείται, σε συνεννόηση με τον/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου, να συμμετάσχει σε μία από τις προγραμματισμένες 

συναντήσεις: 
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Εκπαιδευτικοί Δημοτικών 

Σχολείων με 

εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια 

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στην τάξη τους 

 

Ομάδα  Ημερομηνία Ώρα 

1 Τετάρτη, 13/10/21 09:25-10:45 

2 Τετάρτη, 13/10/21  10:55-12:25 

3 Πέμπτη, 14/10/21  09:25-10:45 

4 Πέμπτη, 14/10/21  10:55-12:25 

5 Δευτέρα, 18/10/21  09:25-10:45 

6 Δευτέρα, 18/10/21  10:55-12.25 

 
Ο/Η Διευθυντής/ Διευθύντρια κάθε σχολείου καλείται να υποβάλει δήλωση συμμετοχής για 

κάθε εκπαιδευτικό τάξης μέσω του λογαριασμού του σχολείου, στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην 

κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια, μέχρι και τη Δευτέρα, 11/10/2021. Οι εκπαιδευτικοί που 

θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του 

προφίλ τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο 

σύνδεσμος για παρακολούθηση της επιμορφωτικής συνάντησης θα αποσταλεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό. 

 

Β) Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ που θα προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία 

εντός ή εκτός τάξης 

Κάθε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ΔΡΑ.Σ.Ε.+ καλείται, σε 

συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου, να συμμετάσχει σε μία από τις 

προγραμματισμένες συναντήσεις: 

 

 

 

 

Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες 

ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 

 

Ομάδα Ημερομηνία Ώρα 

1 Δευτέρα, 25/10/21  09:25-10:45 

2 Δευτέρα, 25/10/21 10:55-12:25 

3 Τρίτη, 26/10/21 09:25-10:45 

4 Τρίτη, 26/10/21 10:55-12:25 

5 Τετάρτη, 27/10/21 09:25-10:45 

6 Τετάρτη, 27/10/21 10:55-12:25 

 

Μετά τον καταρτισμό του ωρολόγιου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και την κατανομή των 

υπευθυνοτήτων στους/στις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+, ο/η Διευθυντής/ 

Διευθύντρια κάθε σχολείου καλείται να υποβάλει δήλωση συμμετοχής για κάθε εκπαιδευτή/ 

εκπαιδεύτρια ΔΡΑ.Σ.Ε.+ μέσω του λογαριασμού του σχολείου, στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια, μέχρι και την Πέμπτη, 21/10/2021. Οι 

εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ που θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι 

έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο σύνδεσμος για παρακολούθηση της επιμορφωτικής 

συνάντησης θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε 

ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια. 

Οι επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εργάσιμο χρόνο, γι’ 

αυτό και οι Διευθυντές/Διευθύντριες κάθε σχολείου καλούνται να προβούν στις απαραίτητες 

ρυθμίσεις στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών τάξεων και εκπαιδευτών/ριών ΔΡΑ.Σ.Ε.+ που 

θα τις παρακολουθήσουν, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.  

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Έφη Παπαριστοδήμου και Δρα Φλώρια Βαλανίδου, στις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου paparistodemou.e@cyearn.pi.ac.cy ή 

valanidou.f@cyearn.pi.ac.cy και στα τηλέφωνα 22402345 και 22402366, αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής    Εκπαίδευσης 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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