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06 Μαΐου 2022
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Νηπιαγωγείων, Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Διεξαγωγή Ημερίδας για την Επαγγελματική Μάθηση με θέμα «Η δύναμη και η
δυναμική της αλληλεπίδρασης διαφορετικών ρόλων για την ανάπτυξη κουλτούρας
επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο»
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργανώνει Ημερίδα με θέμα «Η
δύναμη και η δυναμική της αλληλεπίδρασης διαφορετικών ρόλων για την ανάπτυξη κουλτούρας
επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Δημοσιογραφική
Εστία στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00. Οι εργασίες
της Ημερίδας θα εστιάσουν στην προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ
εκπαιδευτικών στο σχολείο και στους διαφορετικούς ρόλους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
κουλτούρας επαγγελματικής μάθησης μέσα στο σχολείο. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται.
Στην Ημερίδα μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία ένας/μία εκπρόσωπος από τα
σχολεία που συμμετέχουν στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά τη φετινή σχολική χρονιά, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Για τα υπόλοιπα σχολεία θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της Ημερίδας μέσω
διαδικτύου, αφού οι εργασίες θα μεταδίδονται ζωντανά στους ακόλουθους συνδέσμους:
Youtube link: https://youtu.be/uRGAfcaXAWg Facebook link: https://fb.me/e/2mU98JP4t
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του λογαριασμού του σχολείου στο
διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy
στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2022. Κατά τη δήλωση
συμμετοχής τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν έναν/μία εκπρόσωπό τους, αφού
προηγουμένως οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα
τα στοιχεία στο προφίλ τους. Οδηγίες για την πρόσβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών,
καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα
https://myprofile.pi.ac.cy. Για την παρακολούθηση της ζωντανής μετάδοσης της Ημερίδας μέσω
διαδικτύου δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.
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Ο κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών με φυσική παρουσία θα ανακοινωθεί την Τρίτη,
17 Μαΐου 2022. Στους/Στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες με φυσική παρουσία θα δοθεί
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Για θέματα που αφορούν την εγγραφή στην Ημερίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για
θέματα
που
αφορούν
το
περιεχόμενο,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
epaggelmatikimathisi@cyearn.pi.ac.cy
Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
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Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

