ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.pi.ac.cy/proairetika_seminaria
πληροφορίες για το Πρόγραµµα Προαιρετικών
Σεµιναρίων Επιµόρφωσης
http://www.pi-eggrafes.ac.cy
για εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών και
για δήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο
Στοιχεία επικοινωνίας µε τις συντονίστριες
του Προγράµµατος:
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: proairetika@cyearn.pi.ac.cy
Τηλέφωνα: 22402311 (Ε. Παπαγεωργίου)
22402345 (E. Παπαριστοδήµου)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
∆ιεύθυνση:
T.Θ. 12720, T.T. 2252 Λατσιά - Λευκωσία
Κεντρικό Τηλέφωνο: 22402300, 22402320
Τηλεµοιότυπο: 22560118
Παράρτηµα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεµεσό
∆ιεύθυνση:
Οδός Λεκορπουζιέ 31
3075 Λεµεσός
Τηλέφωνο: 25305388
Τηλεµοιότυπο: 25305291

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

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

αναφέρονται σε
• θέµατα Γενικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας
• θέµατα Ειδικής ∆ιδακτικής εξειδικευµένων
γνωστικών αντικειµένων
• θέµατα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής
Έρευνας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

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

επιδιώκουν
τη σύνδεση της θεωρίας µε την πρακτική
εφαρµογή στις σχολικές µονάδες. Ως εκ τούτου,
ενθαρρύνεται η σύνδεση του θεσµού των
Προαιρετικών Σεµιναρίων µε τον θεσµό των
Σεµιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο
σχεδιασµό της επαγγελµατικής µάθησης των
εκπαιδευτικών κάθε σχολείου.

εγγραφή
για τα προαιρετικά σεµινάρια γίνεται µόνο µέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, που βρίσκεται στον
ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στον
σύνδεσµο:

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

πληροφορίες
για το Πρόγραµµα Προαιρετικών Σεµιναρίων
Επιµόρφωσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

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

επικοινωνία
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση
σχετικά µε τα προαιρετικά σεµινάρια, µπορείτε
να επικοινωνείτε µε τις συντονίστριες του
Προγράµµατος:
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
proairetika@cyearn.pi.ac.cy
Tηλέφωνα: 22402311 (Ελένη Παπαγεωργίου)
22402345 (Έφη Παπαριστοδήµου)
Για πρόβληµα τεχνικής φύσης, µπορείτε να
αποστέλλετε µήνυµα, µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, επιλέγοντας τον σύνδεσµο
«Αναφορά Προβλήµατος», που βρίσκεται
στο οριζόντιο µενού της ιστοσελίδας
www.pi-eggrafes.ac.cy ή να αποτείνεστε
στο τηλέφωνο 22402351 (Μιχάλης Μάγος).

προαιρετικά σεµινάρια ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Γενικές Πληροφορίες
Στο Πρόγραµµα Προαιρετικών Σεµιναρίων περιλαµβάνονται σεµινάρια για τους
εκπαιδευτικούς καθεµιάς βαθµίδας ξεχωριστά και διατµηµατικά σεµινάρια, τα
οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Τα διατµηµατικά
σεµινάρια αποσκοπούν στην προαγωγή της συνεκτικότητας, της συνέχειας και της
συνέπειας της γνώσης και της µεθοδολογίας µεταξύ των διαφορετικών βαθµίδων
και ως εκ τούτου ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των
εκπαιδευτικών.
Τα προαιρετικά σεµινάρια επιδιώκουν τη σύνδεση της θεωρίας µε την πρακτική
εφαρµογή στις σχολικές µονάδες. Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνεται η σύνδεση
του θεσµού των Προαιρετικών Σεµιναρίων µε τον θεσµό των Σεµιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο σχεδιασµό της επαγγελµατικής µάθησης των εκπαιδευτικών.

Προϋπόθεση για υποβολή δηλώσεων συµµετοχής στα σεµινάρια είναι η εγγραφή
σας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι
σηµαντικό, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δήλωση για συµµετοχή σε σεµινάριο,
να βεβαιώνεστε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στο
περίγραµµα των σεµιναρίων που έχετε επιλέξει.

Μέσω του «Αρχείου ∆ηλώσεων» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας εγγραφών, έχετε
τη δυνατότητα να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας και να δείτε όλες
τις δηλώσεις που έχετε κάνει ή να αποσύρετε οποιαδήποτε δήλωσή σας για
συµµετοχή σε σεµινάρια που θα διεξαχθούν στο µέλλον, το αργότερο µέχρι την
«Ηµεροµηνία λήξης εγγραφών».
Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται από το σύστηµα ηλεκτρονικών εγγραφών,
µε βάση τη σειρά προτεραιότητας της δήλωσης συµµετοχής και η ενηµέρωσή
σας, εφόσον έχετε επιλεγεί για να συµµετάσχετε σε οποιοδήποτε σεµινάριο,
γίνεται ηλεκτρονικά.

Τα θέµατα των προαιρετικών σεµιναρίων προκύπτουν µέσα από διαδικασία
διερεύνησης αναγκών που εφαρµόζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και από
τις προτάσεις που κατατίθενται από τις ∆ιευθύνσεις των διαφορετικών βαθµίδων.
Το Πρόγραµµα Προαιρετικών Σεµιναρίων συµπληρώνεται συνεχώς καθόλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους µε νέα θέµατα, για τα οποία πιθανόν να προκύψει
ανάγκη.

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συµµετάσχουν σε οποιοδήποτε προαιρετικό
σεµινάριο, πρέπει να είναι παρόντες κατά την πρώτη συνάντηση του σεµιναρίου.

Όλες οι πληροφορίες για τα προαιρετικά σεµινάρια βρίσκονται στην ιστοσελίδα
http://www.pi.ac.cy/proairetika_seminaria, καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy).

Η συµµετοχή σε όλες τις συναντήσεις του σεµιναρίου οδηγεί στην απόκτηση
πιστοποιητικού παρακολούθησης. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος,
πιστοποιητικό παρακολούθησης εξασφαλίζουν ΜΟΝΟ όσοι εκπαιδευτικοί έχουν
συµµετάσχει τουλάχιστον στο 80% των συναντήσεων του σεµιναρίου.

Οι δηλώσεις συµµετοχής στο κάθε σεµινάριο υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά,
µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών (www.pi-eggrafes.ac.cy) και
ολοκληρώνονται µία εβδοµάδα πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του κάθε
σεµιναρίου, η οποία έχει καθοριστεί ως «Ηµεροµηνία λήξης εγγραφών». Στην
περίπτωση που έχει συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων που
αναγράφεται για το κάθε σεµινάριο, το σύστηµα επιτρέπει την εγγραφή σας, µε
την προειδοποίηση ότι συµπεριλαµβάνεστε στη λίστα αναµονής του σεµιναρίου.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεµιναρίων

Είναι σηµαντικό να επικαιροποιείτε και να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων
σας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφών, καθώς για έκδοση πιστοποιητικού
παρακολούθησης προαιρετικού σεµιναρίου και για οποιαδήποτε ταχυδροµική
αποστολή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προς εσάς χρησιµοποιούνται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση που εσείς έχετε καταχωρήσει στην πλατφόρµα κατά
την εγγραφή σας ως χρήστης.

