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9 Μαΐου 2022
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΜΑ: Τελικό Συνέδριο «Εφαρμογή του σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής
Συμπεριφοράς: Οπτικές και πρακτικές σε Φιλανδία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το ερευνητικό κέντρο CARDET, και
ο συμβουλευτικός οργανισμός Innovade συνδιοργανώνουν το Τελικό Συνέδριο «Εφαρμογή του
σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς: Οπτικές και πρακτικές σε Φιλανδία,
Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022, από τις
8:30 μέχρι τις 13:30, στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργώντας Ενιαία, Θετικά και
Συμπεριληπτικά

Σχολικά

Περιβάλλοντα

μέσω

του

Συστήματος

Προώθησης

Θετικής

Συμπεριφοράς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ολοκληρώνει φέτος για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά
τις εφαρμογές του σε 90 Δημοτικά σχολεία σε Κύπρο, Φινλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία, με στόχο
την δημιουργία ενιαίων σχολικών συστημάτων για την ενίσχυση του κοινωνικο-συναισθηματικού
τομέα των παιδιών. Πρωταρχική επιδίωξη του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία και τα

οφέλη της δημιουργίας ενιαίων σχολικών συστημάτων για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
και την προώθηση θετικής συμπεριφοράς, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και να
ενισχύσει την προσπάθεια διαμόρφωσης δομημένων πολιτικών στον τομέα.
Επισυνάπτεται

το

προκαταρκτικό

Πρόγραμμα

του

Συνεδρίου.

Στους/στις

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση
συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pieggrafes.ac.cy στην κατηγορία ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ, μέχρι τις 29 Μαΐου 2022. Διευκρινίζεται
ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής
της δήλωσης. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου
των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης
των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα τηρούνται τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που
αφορούν στον COVID-19.
Για διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δήμο Μιχαήλ (22002105 και
swpbs.cardet@gmail.com)

ή

τη

δρα

Έλενα

Παπαμιχαήλ

(22402367

papamichael.e@cyearn.pi.ac.cy).
Παρακαλώ για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
Διευθύντρια
για Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ
Κοιν.:
- ΔΜΤΕΕΚ
- ΔΜΓΕ
- ΔΔΕ

και

