
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,    Τ.Θ. 12720,    2252 Λευκωσία 
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505  Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 

 

 

                         

    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Aρ. Φακ.: Π.Ι  . 7.1.35 
Αρ. Tηλ.:  22402300                                                  
Aρ. Φαξ:  22480505 
e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
                                                               2252 Λευκωσία 
 

 
 
 
 

30 Αυγούστου 2017 
                                                        

 

Διευθυντές/ντριες  
Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων   
και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών  
 

 
Θέμα: Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και 

Εσπερινών Τεχνικών Σχολών 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι, ενόψει του νέου πλαισίου λειτουργίας 

των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων  και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διοργανώνει πρόγραμμα συστηματικής επιμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών των εν λόγω σχολείων.  

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών που διδάσκουν στα σχολεία αυτά στοχεύει στην 

αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για την εκπαίδευση των  ενηλίκων 

μαθητών/τριών τους, ώστε να μπορούν να ασκούν περισσότερο αποτελεσματικά και 

δημιουργικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.  

 

Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί σε τρεις φάσεις και θα καλύψει τις ακόλουθες ομάδες 

πληθυσμού:  

 Εκπαιδευτές Εσπερινών Σχολείων-Θα προσφερθεί κατά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς  

 Εκπαιδευτές και Διευθυντικό Προσωπικό Εσπερινών Σχολείων- Θα προσφερθεί κατά τις 

«Μέρες Εκπαιδευτικού», κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και θα αφορά όλους 

τους εκπαιδευτικούς των πιο πάνω σχολείων και  

 Διευθυντικό Προσωπικό/ Διευθυντική Ομάδα Εσπερινών Σχολείων- Το Σεμινάριο θα 

προσφερθεί εντός του πρώτου τετραμήνου.   
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Η πρώτη φάση, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, έχει ως στόχο την 

παρουσίαση και ανάλυση των βασικών πτυχών, με έμφαση στις νέες τάσεις στην 

εκπαίδευση ενηλίκων,   στην παρουσίαση πρακτικών προτάσεων που θα διευκολύνουν το 

έργο των εκπαιδευτών/τριών, διασυνδέοντας τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευομένων και τις τεχνικές επικοινωνίας με την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο 

εσπερινό σχολείο.   Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης Επιμόρφωσης,  θα δοθεί η 

ευκαιρία για προβληματισμό, για σχολιασμό και για ανταλλαγή απόψεων και  εισηγήσεων 

μεταξύ των συνέδρων,  στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. 

  

1η Φάση 
 

Σχολεία Επαρχίας 
Λευκωσίας/Λάρνακας 

/Αμμοχώστου 
 

Χώρος: ΠΙ Λευκωσίας (Λατσιά) 
 

Διάρκεια 4:00 – 8:00 μ.μ. 

Σχολεία Επαρχίας 
Λεμεσού/Πάφου 

 
 

Χώρος: ΠΙ (Παράρτημα Λεμεσού) 
 

Διάρκεια 4:00 – 8:00 μ.μ. 

Θεματική 1: 
Χαρακτηριστικά 

του ενήλικα 
εκπαιδευόμενου 
και δεξιότητες 

εκπαιδευτή 
ενηλίκων 

5 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Νικολέττα Ιωάννου (Λειτουργός 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Υποθέσεων, ΥΠΠ) 
 

 
 

6 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Νικολέττα Ιωάννου (Λειτουργός 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Υποθέσεων, ΥΠΠ) 
 

 

Θεματική 2: 
Δεξιότητες 

επικοινωνίας με 
ενήλικες 

εκπαιδευομένους 
που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

 

Άντρεα Αθανασίου 
(Πανεπιστήμιο Frederick) 

Άντρεα Αθανασίου 
(Πανεπιστήμιο Frederick) 

 
Η δεύτερη φάση θα εστιάσει στις εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων και στην αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δεύτερη και τρίτη φάση  θα 

δοθούν αργότερα. 

 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σας για να παραστούν 

στην επιμορφωτική συνάντηση της επαρχίας στην οποία υπηρετούν.  Η παρουσία όλων 

είναι απαραίτητη.   

 
 
 
 
Δρ Κυπριανός Λούης 

Διευθυντής Μ.Ε. 
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μ.Τ.Ε.Ε. 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
Διευθύντρια Π.Ι. 

 
                 

 
  


