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Προς όλους τους λειτουργούς του Π.Ι. 
 
 

Θέμα: Διεξαγωγή σεμιναρίων σε σχολική βάση και σεμιναρίων για γονείς από τους λειτουργούς 
του Π.Ι. 2014 -2015. 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας υπενθυμίζω ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στον θεσμό των Σεμιναρίων σε σχολική βάση που θεωρείται πολύ σημαντικός, λόγω του ότι 
ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση μεταξύ 
θεωρίας και πράξης, καθώς και στην εφαρμογή διάφορων δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού. Επίσης σημαντικός θεωρείται και ο θεσμός των σεμιναρίων για 
γονείς, γιατί στοχεύει στη σύνδεση σχολείου και οικογένειας και συμβάλλει στην προώθηση γονεϊκών 
δεξιοτήτων.  
 
Ως εκ τούτου, αναμένεται η συμβολή όλων των λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεξαγωγή 
των σεμιναρίων, σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από τα σχολεία. 
 
Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και αξιολόγησης των σεμιναρίων έχουν ετοιμαστεί από τους 
συντονιστές του Προγράμματος δύο σχετικά έντυπα τα οποία θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά και θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Ι στον σύνδεσμο Σεμινάρια Σε Σχολική Βάση: 
 
α. Το έντυπο προγραμματισμού επισκέψεων για σεμινάρια σε σχολική βάση και για σεμινάρια για γονείς 
το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά (panayiota@cyearn.pi.ac.cy), με 
κοινοποίηση στους συντονιστές του προγράμματος (eracleous.m@cyearn.pi.ac.cy, 
tornaritis.m@cyearn.pi.ac.cy), τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.  
 
β. Το έντυπο διεξαγωγής σεμιναρίων, το οποίο θα συμπληρώνεται από τον/τη διευθυντή/τρια του 
σχολείου ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων με το τέλος της διεξαγωγής του σεμιναρίου (ή της σειράς 
σεμιναρίων στο ίδιο σχολείο) και θα αποστέλλεται θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Π.Ι. σε κλειστό 
φάκελο (φακέλους με αυτοκόλλητη ετικέτα μπορείτε να πάρετε από την θυρίδα που βρίσκονται τα έντυπα 
του προσωπικού) .   
 
Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται αντιπαραβολή των εντύπων και θα επιβεβαιώνεται η διεξαγωγή των 
σεμιναρίων (ενημέρωση προσωπικού προγράμματος, καταβολή οδοιπορικών και χρέωση υπερωριακού 
χρόνου εργασίας).  
 
Είμαι βέβαιη για τη συνεργασία σας, στο πλαίσιο της οποίας θα αναβαθμιστεί ο στόχος μας για στήριξη 
των σχολικών μονάδων.  
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