ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

http://www.pi.ac.cy
πληροφορίες για το πρόγραµµα των σεµιναρίων
και
http://www.-pi.eggrafes.ac.cy
για εγγραφή στην πλατφόρµα εγγραφών και για
δήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας1
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού και
Προσαρµοστικότητα», του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Κοινωνική Συνοχή, για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
proairetika_dimotiki@cyearn.pi.ac.cy
proairetika_mesi@cyearn.pi.ac.cy
proairetika_texniki@cyearn.pi.ac.cy
proairetika_diatmimatika@cyearn.pi.ac.cy
http://www.pi.ac.cy/
http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
Τηλέφωνα: 22402311, 22402306, 22402345

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

προαιρετικά
σεµινάρια
Το Πρόγραµµα Προαιρετικών Σεµιναρίων, που
προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου, συµβάλλει ουσιαστικά στη συνεχή
προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών.

απευθύνεται:
σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των
βαθµίδων, της ∆ηµόσιας και της Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης.

περιλαµβάνει:
• θέµατα Γενικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας
• θέµατα Ειδικής ∆ιδακτικής εξειδικευµένων
γνωστικών αντικειµένων
• θέµατα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής
Έρευνας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας
µε την πρακτική εφαρµογή στις σχολικές µονάδες
και ταξινοµούνται ως ακολούθως:

Στα διατµηµατικά σεµινάρια µπορούν να
συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί από όλες τις
βαθµίδες, καθώς αυτά αποσκοπούν στην
προαγωγή της συνεκτικότητας, της συνέχειας και
της συνέπειας της γνώσης και της µεθοδολογίας
µεταξύ των διαφορετικών βαθµίδων. Ως εκ τούτου,
τα διατµηµατικά σεµινάρια ενθαρρύνουν την
επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ όλων των
εκπαιδευτικών.

προγραµµατισµός:
Τα θέµατα των σεµιναρίων συνάδουν µε τη διεθνή
έρευνα και βιβλιογραφία και προκύπτουν µέσα από
διαδικασία διερεύνησης αναγκών, που
εφαρµόζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και
από τις προτάσεις που κατατίθενται από τις
∆ιευθύνσεις των διαφορετικών βαθµίδων.
Νέα θέµατα για τα οποία πιθανόν να προκύψει
ανάγκη, θα καλυφθούν µε συµπληρωµατικό
προγραµµατισµό, ο οποίος θα ανακοινωθεί µε
σχετική εγκύκλιο και θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

http://www.pi.ac.cy/

• Σεµινάρια Προσχολικής και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
• Σεµινάρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
• Σεµινάρια Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
• ∆ιατµηµατικά σεµινάρια

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
συµµετοχή:
Η εγγραφή για συµµετοχή στα Προαιρετικά
Σεµινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γίνεται
µόνο µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, που
βρίσκεται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, στον σύνδεσµο

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/
Στον σύνδεσµο αυτόν βρίσκονται
επικαιροποιηµένες οι πληροφορίες που αφορούν
στο κάθε σεµινάριο ξεχωριστά.
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ενηµερώνονται για ό,τι
αφορά στα σεµινάρια στα οποία έχουν εκδηλώσει
επιθυµία να συµµετάσχουν, αλλά και να
επικαιροποιούν οι ίδιοι τα στοιχεία τους οπότε
προκύπτουν αλλαγές.

