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

 
Θέμα: Σεμινάρια «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» 2022-2023 

 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), στο πλαίσιο της αποστολής του για στήριξη της 

προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης,  

προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, να συμμετέχουν ως 

εισηγητές/εισηγήτριες σε Σεμινάριο στη Σειρά Σεμιναρίων με τίτλο τα «Οι 

εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους».  Το Πρόγραμμα προσφέρεται για έβδομη 

συνεχή χρονιά, και για την τρέχουσα περίοδο 2022 -2023 θα πραγματοποιηθεί  

διαδικτυακά. 

 
Τα Σεμινάρια «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους», στοχεύουν στη διάχυση 

της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της 

καθημερινής εκπαιδευτικής τους πρακτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή 

απόψεων, καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικής 

φύσεων θέματα ως αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν 

εφαρμοστεί στην τάξη.  

 
Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση στο 

Πρόγραμμα, παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω του 

λογαριασμού τους, στο  διαδικτυακό περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου,  στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy, (κατηγορία Σειρά 

Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»), μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 

2022. Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες για τα βήματα 
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της δήλωσης συμμετοχής των εισηγητών/εισηγητριών στο εν λόγω Πρόγραμμα 

σεμιναρίων (Παράρτημα 1), καθώς και της υποβολής των βιογραφικών τους 

στοιχείων, διαδικασία η οποία γίνεται προαιρετικά (Παράρτημα 2). 

 

Κάθε εισηγητής/εισηγήτρια θα έχει στη διάθεσή του/της 1 ώρα και 30 λεπτά και θα 

λάβει Βεβαίωση Παρουσίασης. Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από τις 16:00 

μέχρι τις 17:30. Το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων αναμένεται να ανακοινωθεί τον 

Δεκέμβριο 2022 και τα Σεμινάρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν την περίοδο 

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023. 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα του Προγράμματος μέσω του συνδέσμου www.pi.ac.cy (Προγράμματα – 

Σεμινάρια), ή  να απευθύνεστε στην λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

Καλυψώ Απέργη, τηλ. 22402475, ηλ.διευθ. foniekpaideutikou@cyearn.pi.ac.cy. 

  
Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών  του σχολείου σας, ώστε να 

δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή ως εισηγητές/εισηγήτριες στην εν λόγω δράση. 

Επίσης, για ανάρτηση της αφίσας του Προγράμματος στον πίνακα ανακοινώσεων 

του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου σας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          (Δρ Έλενα Χατζηκακού) 
                                                                        Αναπλ. Διευθύντρια  

                                                                          για Γενικό Διευθυντή 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: - ΔΜΤΕΕΚ 
           - ΔΜΓΕ 
           - ΔΔΕ  
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