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Διευθυντζσ/Διευθφντριεσ Σχολείων
Προδημοτικήσ, Δημοτικήσ,
Μζςησ Γενικήσ και
Μζςησ Τεχνικήσ/Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ

Θζμα: Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωςησ, Σεμινάρια ςε Σχολική βάςη και Σεμινάρια
για Γονείσ, 2011-2012
Σασ αποςτζλλουμε το βιβλιάριο «Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωςησ 2011-2012» και το
βιβλιάριο «Σεμινάρια ςε Σχολική Βάςη και Σεμινάρια για Γονείσ 2011-2012», ςτα οποία
περιζχονται όλεσ οι απαραίτητεσ πληροφορίεσ για τα προαιρετικά ςεμινάρια καθϊσ και για
τα ςεμινάρια ςε ςχολική βάςη και ςεμινάρια για γονείσ, που το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο
(Π.Ι.) προτίθεται να οργανϊςει κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ. Τα δφο βιβλιάρια
καταχωρήθηκαν και είναι ςτη διάθεςή ςασ και ςε ηλεκτρονική μορφή από τον ιςτοχϊρο του
Π.Ι. http://www.pi.ac.cy.

Σασ παρακαλοφμε να κοινοποιήςετε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ το
ςυντομότερο δυνατό την ζκδοςη και το περιεχόμενο των ςεμιναρίων και να ενθαρρφνετε
τη ςυμμετοχή τουσ ςε αυτά. Σασ παρακαλοφμε επίςησ να κοινοποιήςετε ςτουσ Συνδζςμουσ
Γονζων του ςχολείου ςασ την ζκδοςη και το περιεχόμενο του βιβλιαρίου που αφορά τα
ςεμινάρια για γονείσ. Το Π.Ι. θα δζχεται αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτα Προαιρετικά Σεμινάρια
Επιμόρφωςησ για Εκπαιδευτικοφσ, ςτα ςεμινάρια ςε Σχολική Βάςη και ςτα ςεμινάρια για
Γονείσ από τισ αρχζσ Σεπτεμβρίου 2011. Η υποβολή των αιτήςεων γίνεται μόνο
ηλεκτρονικά από τον ιςτοχϊρο του Π.Ι. (http://www.pi.ac.cy). Το Π.Ι. θα αποςτζλλει μόνο
μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ειδοποίηςη ςυμμετοχήσ ςε όςουσ
εκπαιδευτικοφσ, ςχολικζσ μονάδεσ και ςυνδζςμουσ γονζων γίνονται δεκτοί ςε ςεμινάριο.
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Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν αιτήςεισ, αφοφ μελετήςουν προςεκτικά τισ
Γενικζς Οδηγίες και την περιγραφή του ςεμιναρίου/των ςεμιναρίων που θα επιλζξουν και
αφοφ βεβαιωθοφν ότι πληροφν τισ προχποθζςεισ και λάβουν υπόψη τουσ περιοριςμοφσ
που τίθενται.
Οι εκπαιδευτικοί προτρζπονται να επιςκζπτονται τακτικά τον ιςτοχϊρο του Παιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου http://www.pi.ac.cy, για να ενημερϊνονται για επιπρόςθετα ςεμινάρια που
πιθανόν να εξαγγελθοφν ςτο μζλλον, καθϊσ και για οποιεςδήποτε αλλαγζσ προκφψουν
ςτον αρχικό προγραμματιςμό.
Παράκληςη είναι όπωσ η παροφςα εγκφκλιοσ αναρτηθεί ςτην πινακίδα του ςυλλόγου του
διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου ςασ και όπωσ τα βιβλιάρια βρίςκονται ςυνεχϊσ ςτη
διάθεςη του διδακτικοφ προςωπικοφ.
Θερμζσ ευχζσ για καλή ςχολική χρονιά.
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