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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Δπηζπκώ λα ζαο ελεκεξώζω/ππελζπκίζω γηα ηα εμήο: 

1. Σν Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνώζεζε ηωλ ΝΑΠ ζηα 

ζρνιεία.  Δθηόο από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ εθπνλείηαη (ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

ηωλ νκάδωλ εξγαζίαο), ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο ή 

ζηήξημεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ (θεληξηθέο θαη απνθεληξωκέλεο δξάζεηο). Γηα όια ηα 

πξνγξάκκαηα ππάξρεη πιεξνθόξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην 

ηωλ κέηξωλ πνπ εμήγγεηιαλ νη εθπαηδεπηηθέο νξγαλώζεηο, ην Π.Ι. έρεη εθπνλήζεη 

πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

2. Παξάιιεια, ην Π.Ι. πξνζθέξεη δηάθνξα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ηειερώλ 

Δθπαίδεπζεο, Δηζαγωγηθήο Δπηκόξθωζεο, Πξναηξεηηθώλ εκηλαξίωλ, Νέωλ 

Σερλνινγηώλ, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θ.ό.θ.) θαη ζπκκεηέρεη ζε επξωπαϊθά 

θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Μπνξείηε λα ελεκεξωζείηε γη’ απηά από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. 

 

3. Η βηβιηνζήθε ηνπ Π.Ι. είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα εμππεξέηεζε θαη είλαη ζε 

δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο. Ννείηαη πώο, όζνη από ζαο δελ είζηε κέιε, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηελ εηδηθή αίηεζε, ζε ζπλελλόεζε κε ηε βηβιηνζεθνλόκν θ. Πίηηα. 

 

4. Όζνη από ζαο δελ έρεηε αθόκε ιάβεη ηνλ πξνζωπηθό ζαο Η.Τ., παξαθαιώ 

ζπλελλνεζείηε κε ηελ θ. Ρνύζνπ ζηνλ Σνκέα Δθ/θήο Σερλνινγίαο. 

 

5. Τπάξρνπλ έληππα αδεηώλ ζε εηδηθή ζπξίδα, ζηελ είζνδν ηνπ Π.Ι. 

 

6. Τπελζπκίδω όηη όλοι οι αποσπασμένοι ζην Π.Ι. (Π.Ι., ΤΑΠ, Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα), αλεμάξηεηα από ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ γίλνληαη εληόο ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπο ζηα ΝΑΠ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ην παξνπζηνιόγην ηνπ Π.Ι.  (ζην 

Π.Ι. ή ζην παξάξηεκά ηνπ ζηε Λεκεζό) θαη λα αθνινπζνύλ ην ωξάξην εξγαζίαο πνπ 

είλαη  θνηλό γηα όινπο (κε εμαίξεζε ηα άηνκα ηωλ νπνίωλ ε απόζπαζε δελ  

ππεξβαίλεη ηα 2/5). 

 

7. Δλεκεξώλω όηη, πνιύ ζύληνκα, ζα εληζρπζεί ην πξνζωπηθό ηνπ Π.Ι. ζε ζέκαηα 

ηερληθήο ζηήξημεο (Πιεξνθνξηθή).  

 

8.  Βαζηθή δπζθνιία ζηελ εξγαζία όιωλ καο, παξακέλεη αθόκε ε δηεπζέηεζε ηωλ ρώξωλ 

ζην Π.Ι. ιόγω ηνπ όηη δελ έρεη αθόκε θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπ ΔΚΑΠ, 

ΚΤΑΣ, ΔΑΙΠ ζε λέν θηίξην.  Σν όιν δήηεκα απνηειεί άκεζε πξνηεξαηόηεηα γηα ην 

ΤΠΠ θαη πνιύ ζύληνκα ζα επηιπζεί.  αο επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο κέρξη ηώξα θαη είκαζηε βέβαηνη όηη κε ακνηβαία 

θαηαλόεζε ζα κπνξέζνπκε λα επηιύζνπκε ηα όπνηα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ από ην 

βαζηθό ζέκα ηεο ηαθηνπνίεζεο όιωλ ζε γξαθεία. 

 

Γξ Αζ. Μηραειίδνπ – Δπξηπίδνπ 

       Γηεπζύληξηα 

ΑΜ/ΠΥ/enemerose p.i. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 
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