
 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,    Τ.Θ. 12720,    2252 Λευκωσία 

Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505  Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 

 

                                 

             ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

 
 
 
Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.6.01.8 
Αρ. Τηλ.: 22402300 
Αρ. Φαξ: 22480505 
e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy                 

  

 
 
 
 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 

2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 

 
 
 
 
 
17 Ιανουαρίου 2023                                                         

 

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

 

Θέμα: Ημερίδα παρουσίασης του ευρωπαϊκού προγράμματος OLA (Open Learning for 
All): «Βελτιώνοντας τους ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους  

για συμπερίληψη ενάντια στα στερεότυπα»,  
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα για παρουσίαση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος OLA (Open Learning for All): «Βελτιώνοντας τους ψηφιακούς Ανοιχτούς 
Εκπαιδευτικούς Πόρους για συμπερίληψη ενάντια στα στερεότυπα» (Enhancing Digital Open 
Educational Resources for Inclusion against Stereotypes), το οποίο χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το 
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 (από τις 10:00 έως τις 12:00). Το Πρόγραμμα καθώς και ο 
σύνδεσμος για συμμετοχή στην Ημερίδα θα κοινοποιηθούν σε ευθετότερο χρόνο. 
 
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων και όλων των 
ειδικοτήτων, σε ερευνητές/ερευνήτριες και σε φοιτητές/φοιτήτριες. Ειδικότερα, η Ημερίδα έχει 
στόχο να ενημερώσει και να επιμορφώσει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
αξιοποιηθούν οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι (open educational resources) σε δια ζώσης, εξ 
αποστάσεως και υβριδικά περιβάλλοντα μάθησης. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι 
η μείωση του ψηφιακού χάσματος στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο, οικοδομώντας, έτσι, 
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της UNESCO.  
 
Στην Ημερίδα, θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό, που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
πέντε μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) του προγράμματος OLA, με 
εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Ισπανία, δίνοντας 
έμφαση: 
 

 στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη χρήση ή και δημιουργία 

ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, που είναι συμπεριληπτικοί, χωρίς στερεότυπα και 

ανοιχτοί στην πολιτισμική ποικιλομορφία 

 στην προσφορά ηλεκτρονικών εργαλείων για τη δημιουργία πολυτροπικών ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων, και 
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 στην ανάπτυξη και διάδοση πολυμεσικών εκπαιδευτικών σεναρίων, προωθώντας, 

ταυτόχρονα, τις ικανότητες ψηφιακού γραμματισμού τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των μαθητών/μαθητριών 

Για δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες-

Συνέδρια». Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο 

διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η 

επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων. Σχετικές οδηγίες μπορούν να εντοπιστούν στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου («Διαχείριση προφίλ»: https://myprofile.pi.ac.cy/). 

 

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

Ημερίδα, αρχίζουν την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 και λήγουν την Παρασκευή, 27 

Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς 

θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα αναρτηθεί στο προσωπικό αρχείο 

δηλώσεών τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy). Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. 

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. 
 
Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.:   Δ.Μ.Γ.Ε.  
Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ. 
Δ.Δ.Ε. 

(Δρ Έλενα Χατζηκακού) 

Αναπλ. Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

για Γενικό Διευθυντή 
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