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22 Νοεμβρίου 2022 
 
 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 

Σχολείων Προσχολικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 
 
 

Θέμα: Διεξαγωγή του 1ου Παγκύπριου Συνεδρίου SCIENTIX 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σας πληροφορεί ότι διοργανώνει 

το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο SCIENTIX με τίτλο «Εκπαίδευση STEM+: Φιλοσοφία, προκλήσεις και 

εφαρμογές». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

στη Λευκωσία, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, από τις 08:30 μέχρι τις 15:30.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού έργου SCIENTIX 

στην Κύπρο, στοχεύει, μέσα από το συνέδριο, να προωθήσει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα εκπαίδευσης STEM+ και να τους/τις ενθαρρύνει να εφαρμόσουν διδακτικές προσεγγίσεις και 

πρακτικές που στηρίζονται στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης STEM+. Οι κεντρικές εισηγήσεις και τα 

βιωματικά εργαστήρια του συνεδρίου θα βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις 

βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται μια διδακτική προσέγγιση STEM, να δουν παραδείγματα 

τέτοιων προσεγγίσεων και να σχεδιάσουν δικές τους δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες για 

το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

Στο συνέδριο 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 εργαστήριο. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στο συνέδριο θα πρέπει να 

δηλώσουν συμμετοχή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από την Τετάρτη 23 

Νοεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι 

περιορισμένες. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση 

των προσωπικών στοιχείων. Σχετικές οδηγίες για την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στον σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ» 

(https://myprofile.pi.ac.cy/). 
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Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα μπορούν να παραλάβουν 

το πιστοποιητικό παρακολούθησής τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στον σύνδεσμο «Αρχείο Δηλώσεων», 

μετά από την ολοκλήρωση του συνεδρίου. 

Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο θα ανακοινωθεί την Τετάρτη,  

7 Δεκεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi.ac.cy/). 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ Κυπριανός Λούης 

Διευθυντής Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης 

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Δρ Έλενα Χατζηκακού 

Αναπλ. 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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