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13 Μαρτίου, 2023 

 
Διευθυντές/Διευθύντριες    

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

Θέμα: Συνέδριο με θέμα «Συμπερίληψη και παιδαγωγική πρακτική» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Όμιλο Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.), 

διοργανώνουν συνέδριο, με θέμα «Συμπερίληψη και παιδαγωγική πρακτική». Το συνέδριο 

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Απριλίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», 

στη Λευκωσία μεταξύ των ωρών 8:30-13:15. Η κήρυξη των εργασιών θα γίνει από την 

Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου. 

Το συνέδριο αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική ανάλυση της έννοιας της 

συμπερίληψης, καθώς και στην παρουσίαση παιδαγωγικών πρακτικών που μπορούν να 

αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στις αίθουσες διδασκαλίας, προκειμένου να προσφέρεται 

ισότητα ευκαιριών μάθησης σε όλα τα παιδιά. Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αικατερίνη Αντωνοπούλου, από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν, επίσης, τέσσερα παράλληλα εργαστήρια, από τα οποία 

οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα κληθούν, κατά τη διαδικασία εγγραφής τους, να επιλέξουν 

ένα. Το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α, ενώ στο Παράρτημα Β 

περιλαμβάνονται οι περιλήψεις της κύριας ομιλίας και των παράλληλων εργαστηρίων.  

 Στο συνέδριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί, βοηθοί διευθυντές και 

διευθυντές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας. Όσοι/Όσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, πρέπει 

να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες-

Συνέδρια», από τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023. Σημειώνεται 

ότι κατά τη δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, θα κληθούν να επιλέξουν 

και το εργαστήριο, το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για 

τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων 

των ενδιαφερομένων. Σχετικές οδηγίες για την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων 
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βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στον σύνδεσμο «Διαχείριση 

προφίλ» (https://myprofile.pi.ac.cy/).  

 Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα μπορούν να παραλάβουν 

το πιστοποιητικό παρακολούθησής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), στον σύνδεσμο 

«Αρχείο Δηλώσεων», μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρ Φλώρια Βαλανίδου (τηλ. 22402366, ηλ. διεύθυνση 

valanidou.f@cyearn.pi.ac.cy) και κυρία Μαρία Παπαμιχαήλ (τηλ. 22402346, ηλ. διεύθυνση 

papamichael.m@cyearn.pi.ac.cy). 

 Παρακαλώ όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σας.  

 

 

 

 

 

 
 
 

(Δρ Έλενα Χατζηκακού) 
Αναπλ. Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
για Γενικό Διευθυντή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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