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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής, Ειδικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Παγκύπριο Συνέδριο: «Εκπαίδευση STEM για την Αειφόρο Εκπαίδευση»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Μονάδα Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν το συνέδριο «Εκπαίδευση STEM
για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Το συνέδριο αποσκοπεί:








στην εισαγωγή της παιδαγωγικής προσέγγισης STEM στην εκπαιδευτική πρακτική
για την προώθηση της διδασκαλίας θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της
διασύνδεσης STEM και μη STEM μαθημάτων με την πραγματική ζωή,
στην ενσωμάτωση αυθεντικών πραγματικών προβλημάτων στη διδασκαλία, με
απώτερο σκοπό την υποστήριξη των 17 παγκόσμιων στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης,
στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που
αξιοποιούνται μέσα από την προσέγγιση STEM στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και
στην παρουσίαση καλών πρακτικών και μαθησιακών ενοτήτων STEM για την
Αειφόρο Ανάπτυξη που αναπτύχθηκαν από ομάδες εκπαιδευτικών κατά την
παρούσα σχολική χρονιά.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 από τις 09:00 έως τις
14:00 και απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής
και Ειδικής Εκπαίδευσης. Η διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να
διασφαλίσει την απερίσπαστη παρακολούθηση του συνεδρίου από τους/τις
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.
Το πρόγραμμα και η αφίσα του συνεδρίου επισυνάπτονται.
2. Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από τουλάχιστον ένα/μία
εκπαιδευτικό, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/συμμετεχουσών τους/τις δύο. Οι
εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα λειτουργήσουν ως πυρήνες διάχυσης των θεμάτων
του συνεδρίου στη σχολική τους μονάδα.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434
Λευκωσία,
Τηλ.: +357 22800600 Φαξ: +357 22305974 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

3. Δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθεί από τον λογαριασμό της σχολικής
μονάδας,μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
https://www.pi-eggrafes.ac.cy,
μέχρι
τις
25
Μαΐου
2022.
Οι
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικοί, θα πρέπει πριν την υποβολή της
δήλωσης, να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία του προφίλ τους είναι επικαιροποιημένα.
Όσοι/Όσες εγκριθούν να συμμετάσχουν, θα λάβουν μέσω του προσωπικού τους
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον σύνδεσμο για τη διαδικτυακή συνάντηση.
4. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το προσωπικό του σχολείου σας και βεβαιωθείτε
για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας.
5. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dariou.e@cyearn.pi.ac.cy ή και στο τηλέφωνο 99222060.
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