
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
16ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

        «Η διδασκαλία στα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (Ν.Ω.Π.). 
Από τη θεωρία στην πράξη» 

 

Θέμα του 16ου Συνεδρίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, που διοργανώνεται σε  
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είναι:  
 

            «Η διδασκαλία στα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (Ν.Ω.Π.). Aπό τη θεωρία 
στην πράξη». 

              
Το θέμα αυτό θεωρείται πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον, δεδομένων των προτεραιοτήτων 
που τίθενται από το Υπουργείο Παιδείας και  στη βάση διεθνών ερευνών στον χώρο  της 
εκπαίδευσης.  

Από πλευράς περιεχομένου, το Συνέδριο  επικεντρώνεται στις εξής παραμέτρους: 
Θα  αναλυθεί η έννοια των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, δηλαδή τι πρέπει να μπορεί 
να κάνει ο μαθητής, για να θεωρηθεί ως επαρκής γνώστης στα Μαθηματικά και την 
Ελληνική Γλώσσα, καθώς και το τι θα πρέπει να διδάξει ο εκπαιδευτικός, ώστε να 
εφαρμοσθούν επαρκώς οι Δείκτες Επιτυχίας. Θα περιγραφεί η επίσημη πολιτική του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη διδασκαλία των πιο πάνω μαθημάτων, στο 
πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή των Δεικτών. Τα εν 
λόγω θέματα θα παρουσιάσουν καθηγητές Πανεπιστημίου και  Επιθεωρητές.  

Στη συνέχεια, θα δοθεί η ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, σε εκπαιδευτικούς 
των τριών βαθμίδων, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν 
Βιωματικά Εργαστήρια και να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις σε θέματα 
της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. 

Για τη διευκόλυνση των μελών του ΕΟΚ και όσων άλλων εκπαιδευτικών επιθυμούν να το 
παρακολουθήσουν, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα κέντρα ως ακολούθως: 

Λευκωσία:  Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας (πρώην Intercollege). 

Λεμεσός:  Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, στο ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο (Εκάλης)  

Πάφος: Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Παραλίμνι: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου 

Για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να συμπληρωθεί η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Κ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eokcy.org 

Στους/Στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

http://www.eokcy.org/

