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Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών 
Σχολείων  

 
 

Θέμα: Ημερίδες για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οδηγού 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/ekdoseis.html ) και των σχετικών οδηγιών 

που δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς (εγκύκλιος ημερ.12 Σεπτ. 2022, αρ.φακ. 7.11.31/2) 

ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης διοργανώνει 

Ημερίδες σε παγκύπρια κλίμακα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το πρόγραμμα διεξαγωγής 

των Ημερίδων, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα.  

 
                                  
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΛΕΜΕΣΟΣ Παρασκευή,  
 2/12/2022 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Αγίου 

Αθανασίου Β’ 

 
 
 
 
 

8.30 – 13.00 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 
ΟΜΑΔΑ Α’ 

Τετάρτη,  
7/12/2022 

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

ΠΑΦΟΣ Παρασκευή, 
9/12/2022 

Δημοτικό 
Σχολείο 

Μεσόγης 

ΛΑΡΝΑΚΑ- 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

Πέμπτη,  
12/1/2023 

Ξενοδοχείο 
Lordos 

Beach Hotel 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 
ΟΜΑΔΑ Β’ 

Παρασκευή, 
13/1/2023 

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                          2252 Λευκωσία 

http://www.pi.ac.cy/
mailto:info@cyearn.pi.ac.cy
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/ekdoseis.html


 

 

 
Οι Ημερίδες αποσκοπούν στο να επιμορφώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς σε θέματα 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, συζητώντας βασικές αρχές και ιδέες για διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας και παρέχοντας πρακτικές εισηγήσεις και ευκαιρίες συζήτησης και 
αναστοχασμού. Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα περιλαμβάνει κεντρική εισήγηση για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας από τους συγγραφείς του Οδηγού Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας, καθώς και παράλληλα βιωματικά εργαστήρια   
 
Στην ημερίδα μπορεί να εγγραφεί ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα, με την 
έγκριση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός θα κληθεί να επιλέξει να 
συμμετάσχει σε ένα βιωματικό εργαστήρι. Αναμένεται ότι πριν από τις συναντήσεις ο/η κάθε 
εκπαιδευτικός θα έχει μελετήσει τον Οδηγό Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και μετά τις 
συναντήσεις θα συμβάλει στη διάχυση ιδεών και καλών πρακτικών για διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας στο σχολείο του/της. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση 
συμμετοχής στην Ημερίδα μέσω από το 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 Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022. Ο αριθμός των διαθέσιμων 
θέσεων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την 
ημερομηνία και την ώρα υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Ο κατάλογος των 
εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, 1η  
Δεκεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή και ερωτήματα, καλείστε να επικοινωνείτε με τη                                      
Δρα Έλενα Χριστοφίδου (22402368, christofidou.e@cyearn.pi.ac.cy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης                                                                  Δρ Έλενα Χατζηκακού         
Διευθυντής Δημοτικής  Εκπαίδευσης                                                   Αναπληρώτρια Διευθύντρια                                                                                                                                                                                                
                                                                                                     Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                            
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