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22 Νοεμβρίου 2022 

 
       

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 
Θέμα: Διεξαγωγή σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων σε εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν σε σχολεία, όπου λειτουργούν Προγράμματα για 
μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία 

 
 
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι ο Τομέας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους ΕΜΕ των ειδικοτήτων 
την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, προγραμματίζει τη διεξαγωγή σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων σε 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολεία, όπου λειτουργούν 
Προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία. Σκοπός των 
σεμιναρίων αυτών είναι η περαιτέρω στοχευμένη ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτών του ΔΡΑ.Σ.Ε.+, και η παρουσίαση σε όλους/όλες 
καλών πρακτικών και βασικών αρχών μεθοδολογίας της διδασκαλίας, όπως και θεμάτων 
διαχείρισης των τάξεων με ΜΜεΒ. Συγχρόνως, θα λειτουργήσουν και βιωματικά 
εργαστήρια. Οι συναντήσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Παρακάτω, παρατίθενται οι ημερομηνίες και οι χώροι διεξαγωγής των σεμιναρίων. Οι 
συναντήσεις αυτές θα είναι από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ.. Οι Διευθύνσεις 
παρακαλούνται όπως διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στα 
εν λόγω σεμινάρια. 
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Επαρχία Ημερομηνία Ειδικότητες  Χώρος 
Λευκωσία Δευτέρα, 

28/11/2022  
 
Τρίτη,  
29/11/2022 
 

Φιλόλογοι 
Μαθηματικοί  
Εκπαιδευτές 
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 
 
Φυσικοί, Χημικοί, 
Βιολόγοι, 
λοιπές ειδικότητες 

Λύκειο Λατσιών 

Λεμεσός Τετάρτη,  
30/11/2022  
 
Πέμπτη,  
1/12/22 

Φιλόλογοι 
Μαθηματικοί  
Εκπαιδευτές 
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 
 
Φυσικοί, Χημικοί, 
Βιολόγοι, 
λοιπές ειδικότητες 

Λύκειο Πολεμιδιών 

Λάρνακα/Αμμόχωστος Παρασκευή,  
2/12/22 
 
Δευτέρα, 
5/12/2022 

Φιλόλογοι 
Μαθηματικοί  
Εκπαιδευτές 
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 
 
Φυσικοί, Χημικοί, 
Βιολόγοι, 
λοιπές ειδικότητες 

Παγκύπριο Λύκειο 

Πάφος Τετάρτη, 
7/12/2022 
 
Πέμπτη,  
8/12/22 

Φιλόλογοι 
Μαθηματικοί  
Εκπαιδευτές 
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 
 
Φυσικοί, Χημικοί, 
Βιολόγοι, 
λοιπές ειδικότητες 

Λύκειο Γιαννάκη 
Ταλιώτη 
Γεροσκήπου 

 
Οι εισηγήτριες των σεμιναρίων θα είναι η Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους (ΠΛΕ – Προϊσταμένη 
του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΔΜΓΕ και της ΥΣΕΑ), η κ. Μαρία Πιτζιολή 
(Λειτουργός του Π.Ι.), οι Σύμβουλοι του Τομέα, Άντρια Κούμα, Μαρία Γρηγορίου και 
Χρυσάνθη  Δημητρίου και η Δέσπω Πολυδώρου (Κεντρική Συντονίστρια ΔΡΑ.Σ.Ε.+ για 
θέματα ΜΜεΒ στη Μέση Εκπαίδευση). Οι εισηγήτριες για τα βιωματικά εργαστήρια θα 
είναι η κα Αντιγόνη Καραγιάννη (Λειτουργός ΥΣΕΑ, Σχολική Ψυχολόγος, Συστημική 
Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια) και η κα Ελένη Πετρίδου (Εκπαιδευτικός/Εικαστικός, 
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Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια). To βιωματικό εργαστήρι ενδυνάμωσης θα έχει τον τίτλο: 
«ΦΩΝΕΣ»: Αναπλαισίωση των φωνών που με δυσκολεύουν ως εκπαιδευτικό. 

Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη για αλληλοενημέρωση και 
συντονισμό. Πρώτιστο μέλημα οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μην υπάρξει απώλεια 
διδακτικού χρόνου. 
 
Οι Συντονιστές/τριες Β.Δ. καλούνται να ενημερώσουν σχετικά με τη συμμετοχή των 
διδασκόντων/ουσών της σχολικής τους μονάδας στα πιο πάνω επιμορφωτικά σεμινάρια,  
συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον υπερσύνδεσμο:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejIcCEyVXahU-
yqSo6tXT26puvU3TDgFfhriTMoTWOm-pU6A/viewform?usp=sf_link, μέχρι την Πέμπτη, 
24/11/2022, στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία για κάθε διδάσκοντα/ουσα: 
όνομα, ειδικότητα, σχολείο, ημερομηνία σεμιναρίου, πόλη διεξαγωγής σεμιναρίου. Νοείται 
ότι και οι ίδιοι/ες οι Συντονιστές/Συντονίστριες ΒΔ προτρέπονται να παρακολουθήσουν τα 
εν λόγω σεμινάρια. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα σεμινάρια, αλλά και για τη 
συμμετοχή σε αυτά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Συμβούλους για θέματα 
Μεταναστευτικής Βιογραφίας στη ΔΜΓΕ,  Άντρια Κούμα - Αθανασίου, Μαρία Γρηγορίου 
και Χρυσάνθη Δημητρίου στο 22800949 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dme-
metanasteftiki-viografia@schools.ac.cy.  
  
 
 
 
 
 
 

 Α.Α   
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Δρ Έλενα Χατζηκακού 

   
Διευθυντής Διευθυντής Αν. Διευθύντρια 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 

 
 


