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Διευθυντές/Διευθύντριες 

Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 
 

Θέμα: Διεξαγωγή του 2ου Παγκύπριου Συνεδρίου SCIENTIX 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 22/11/2022 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας πληροφορεί ότι διοργανώνει το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο SCIENTIX με 

τίτλο «H Εκπαίδευση STEM+ σε δράση: εφαρμογές στα κυπριακά σχολεία». Το Συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία, την Τετάρτη 29 

Μαρτίου 2023, από τις 08:30 μέχρι τις 13:30.  

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ρόλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ως Εθνικό 

Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού έργου SCIENTIX στην Κύπρο και υποστηρίζεται από το έργο αυτό. 

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων STEM, οι οποίες έχουν 

εφαρμοσθεί σε σχολεία της Κύπρου. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί το έργο που επιτελείται στα 

πιλοτικά σχολεία STEM στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν, επίσης, 

εφαρμογές από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλα σχολεία όλων των βαθμίδων της 

εκπαίδευσης.  

Κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο θα είναι ο  Σταμάτης Βώκος, Καθηγητής στο California Polytechnic 

State University, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα διδακτικής των φυσικών επιστημών και σε θέματα 

εκπαίδευσης STEM. 

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. Για δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο 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).  
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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 Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων 

είναι περιορισμένος, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα 

υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα 

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

τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-

eggrafes.ac.cy). Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα 

ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

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

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

Δρ Κυπριανός Λούης 

Διευθυντής Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης 
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Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

Δρ Έλενα Χατζηκακού 
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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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