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Δ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Το 1922 και η Κύπρος»
Tο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), σε συνεργασία με την
Επιτροπή Εκδηλώσεων για τη Μνήμη Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022 και τον
Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου, διοργανώνει το Δ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα
«Το 1922 και η Κύπρος». Το εν λόγω Συμπόσιο, εστιάζει σε θέματα που αφορούν
στη Μικρασία και στην Κύπρο και θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι τις 17
Σεπτεμβρίου 2022, στη Λευκωσία, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου του Γ΄. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 7:00 μ.μ. και θα ακολουθήσει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Την
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (8:30 π.μ.-12:30 μ.μ. και 15:00 - 16:30) και το
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 (9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) θα ακολουθήσουν οι εργασίες
του Συμποσίου. Το προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συμποσίου επισυνάπτεται.
Στο Συμπόσιο, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί από
κάθε σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει,
με την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου τους, να υποβάλουν δήλωση
συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», από τη Δευτέρα,
5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022. Λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η
επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον
τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για
τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα
https://myprofile.pi.ac.cy.
Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί που
θα
παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου την Παρασκευή (16 Σεπτεμβρίου
2022) ή/και το Σάββατο (17 Σεπτεμβρίου 2022). θα έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) δέκα μέρες μετά την
πραγματοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα
μπορούν να εντοπίσουν το πιστοποιητικό τους στο «Αρχείο Δηλώσεων», πατώντας
στο κουμπί «Πιστοποιητικό», που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής της εν λόγω
επιμορφωτικής δράσης

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μιχάλη Μάγο (e-mail:
magos.m@cyearn.pi.ac.cy , τηλ. 22402351) ή με την κ. Μαρία Παπαμιχαήλ
(papamichael.m@cyearn.pi.ac.cy, τηλ.22402346), ενώ για θέματα που αφορούν στο
περιεχόμενο του Συμποσίου, μπορούν να επικοινωνούν με τις λειτουργούς του ΥΠΑΝ
Ανθή Περικλέους και Άντρια Κούμα – Αθανασίου (email: mikrasia@schools.ac.cy,
τηλ.22800749).

