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9 Μαΐου 2022

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα «Ψηφιακή εκπαίδευση – Δεδομένα και προκλήσεις»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο των δράσεων του Τομέα
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή εκπαίδευση – Δεδομένα και
προκλήσεις». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, από τις 16:00 μέχρι
τις 19:00 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Στόχος της Ημερίδας είναι η
παρουσίαση θεματικών που αφορούν στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας στην εκπαίδευση, τις
αναδυόμενες τεχνολογίες, την παιδεία για τα μέσα και την ασφαλή, δημιουργική και υπεύθυνη αξιοποίηση
του διαδικτύου, μέσα από εισηγήσεις ομιλητών και ομιλητριών από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας. Περαιτέρω πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, https://www.pi.ac.cy/digitaleducpi2022.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση
συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pieggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.
Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των
προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών στο
διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy .
Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα
ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παρακολούθησης της Ημερίδας (οδηγίες, σύνδεσμος Ημερίδας κ.ά.) με
μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή στην Ημερίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για θέματα που αφορούν στο
περιεχόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infotpe@cyearn.pi.ac.cy. Θα δοθεί Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης.
Επίσης, κατά τον μήνα Μάιο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα σχολεία, με στόχο την
παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιήσει εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας την τρέχουσα σχολική χρονιά Μάιος 2022. Οι
εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με τη διεξαγωγή της Διαδικτυακής Ημερίδας. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το
πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων.
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Περιγραφή

Ημέρα και Ώρα
Τρίτη, 3 Μαΐου 2022
11:00 - 12.30

Πρόγραμμα “Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο”

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2022
9:25 - 10:55

Πρόγραμμα “Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο”
Πρόγραμμα “Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο”

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
09:20 - 10:10

Πρόγραμμα “Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή ντοκιμαντέρ από
μαθητές και μαθήτριες”

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
09:20 - 10:20

Πρόγραμμα “Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες”

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
11:00 - 12:15

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα
«Ψηφιακή εκπαίδευση – Δεδομένα και προκλήσεις»

Τρίτη, 31 Μαΐου 2022
16:00 - 19:00

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

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
Διευθύντρια
για Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ
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