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Προσωπικό Π.I. και Κ.Ε.Ε.Α. 
 
Θέμα: Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2014-2015: 

Έκτακτος προγραμματισμός  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτίθεται να 

προσφέρει νέα προαιρετικά σεμινάρια την περίοδο Φεβρουαρίου 2015-Μαϊου 2015, το 

περιεχόμενο των οποίων θα εστιάζει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Υ.Π.Π για 

την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

1. Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

2. Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την  ποιότητα ζωής μας. 

3. Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία. 

 

Ως εκ τούτου, καλείστε να υποβάλετε προτάσεις σχετικές με τους πιο πάνω στόχους, οι οποίες θα 

συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή στο σχολείο και ταυτόχρονα να προσφέρουν 

ευκαιρίες για συζήτηση, εφαρμογή στις σχολικές μονάδες, ανταλλαγή εμπειριών και αναστοχασμό  

 

Επιπρόσθετα, οι προτάσεις σας για προαιρετικά σεμινάρια να προσανατολίζονται στην κάλυψη 

των αναγκών και  στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, κυρίως των επαρχιών Αμμοχώστου και 

Πάφου. Σημειώνεται ότι για τις επαρχίες αυτές, δίνεται η δυνατότητα προσφοράς σεμιναρίου με 

ευέλικτο ωράριο στο πλαίσιο του Σαββατοκύριακου με την επιδότηση της διανυκτέρευσης με το 

ποσό των €35 το βράδυ. 

 

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι στον έκτακτο αυτό προγραμματισμό των 

προαιρετικών σεμιναρίων δε θα περιληφθούν σεμινάρια, τα οποία: 

(α) προσφέρθηκαν ξανά στο παρελθόν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μειωμένου 

ενδιαφέροντος από μέρους των εκπαιδευτικών 



(β) προσφέρθηκαν κατ΄επανάληψη τα τελευταία χρόνια και έχει κορεσθεί το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών για αυτά. 

 

Αντίθετα, μπορείτε να προτείνετε ξανά σεμινάρια που έχουν ήδη προσφερθεί στο 

παρελθόν , αλλά λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος δεν κατέστη δυνατή η παρακολούθησή 

τους από όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 

  

Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού, οι προτάσεις που θα περιλαμβάνουν ομάδα εισηγητών, θα 

πρέπει να υποβάλλονται από έναν μόνο εισηγητή ο οποίος θα αναλαμβάνει και το ρόλο του 

συντονιστή της ομάδας εισηγητών του σεμιναρίου και επομένως θα έχει  την ευθύνη για όλα τα 

θέματα σε σχέση με το σεμινάριο που προτείνεται από την ομάδα. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεις σε δύο φάσεις. Η φάση Α περιλαμβάνει την ηλεκτρονική 

αποστολή του επισυναπτόμενου εγγράφου στη διεύθυνση georgiou.i@cyearn.pi.ac.cy.  

Στη φάση Β, θα γίνει η υποβολή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών www.pi-

eggrafes.ac.cy, των ολοκληρωμένων προτάσεων των σεμιναρίων που θα εγκριθούν προς 

υλοποίηση, μετά από σχετική αξιολόγηση με βάση τα σημεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του επισυναπτόμενου εντύπου που αφορά στην 

πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου έχει ορισθεί η 17η  Δεκεμβρίου 2014. Έντυπα που θα 

υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δε θα ληφθούν υπόψη.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσαι στην ομάδα συντονισμού των 

προαιρετικών σεμιναρίων ως ακολούθως: 

Για σεμινάρια Δημοτικής Εκπαίδευσης:  

Σταυρούλα Βαλιαντή valiandes.st.@cyearn.pi.ac.cy  22402306 

Για σεμινάρια  Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης : 

Ελένη Παπαγεωργίου papageorgiou.e@cyearn.pi.ac.cy  22402311 

Για Διατμηματικά σεμινάρια: 

Λεύκιος Νεοφύτου neophytou.l@cyearn.pi.ac.cy  22402345 

 
 
 
 
 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου 
Διευθύντρια 
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