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Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών
Σχολείων Δημοτικής, Ειδικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Σεμινάρια Σχολικής Βάσης, Σεμινάρια για Γονείς και Προαιρετικά Σεμινάρια
Επιμόρφωσης 2020-2021
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ταυτάριθμων εγκυκλίων (Ημερ. 20/10/2020,
22/10/2020), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) υπενθυμίζει ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα
«Σεμινάρια σε Σχολική Βάση», τα «Σεμινάρια για Γονείς» και τα «Προαιρετικά Σεμινάρια
Επιμόρφωσης».
Α. Σεμινάρια σε Σχολική Βάση
Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Σεμινάρια μέσω του
λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι., στη
διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy/ (κατηγορίες «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση»,
«Σεμινάρια σε Σχολική Βάση – Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων»). Η αίτηση μπορεί να
υποβληθεί από τον/τη Διευθυντή/ Διευθύντρια του σχολείου ή από εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο σε συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/ Διευθύντρια του σχολείου. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 και κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει αίτηση
για ένα Σεμινάριο από κάθε κατηγορία (ένα σεμινάριο για Γενικά Θέματα ή/και ένα σεμινάριο
Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων).
Β. Σεμινάρια για Γονείς
Υπενθυμίζεται ότι, οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
τα Σεμινάρια μέσω του λογαριασμού του Συνδέσμου Γονέων, στο διαδικτυακό περιβάλλον
εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy/ (κατηγορία «Σεμινάρια για
Γονείς»). Η αίτηση για Σεμινάρια για Γονείς μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του
Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, ο/η οποίος/οποία πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση και
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συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Κάθε σύνδεσμος γονέων και
κηδεμόνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα Σεμινάριο για Γονείς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλέφωνο 22402367 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση semvasis@cyearn.pi.ac.cy ενώ για
τα Σεμινάρια για Γονείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402306 και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση semgoneis@cyearn.pi.ac.cy.
Γ. Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης
Σχετικά με τα Προαιρετικά Σεμινάρια, υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα
να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/. Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε
προαιρετικό σεμινάριο βρίσκονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης», στη
στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου».
Σημειώνεται ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, η μορφή και η στόχευση των Σεμιναρίων
έχει διαφοροποιηθεί. Στα Σεμινάρια περιλαμβάνονται θεματικές που συνδέονται με τα
ζητήματα της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Επίσης, σημειώνεται ότι τα Σεμινάρια
προσφέρονται είτε διά ζώσης, όπου το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
είτε διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Teams (Microsoft 365).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, καθώς
και τους Συνδέσμους Γονέων.
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