ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατά το Διήμερο εκπαιδευτικού το κάθε θέμα που προσφέρεται, θα καλύπτει και τις δύο
ημέρες του Διημέρου. Κάθε εκπαιδευτικός θα επιλέξει ένα μόνο θέμα, το οποίο θα
παρακολουθήσει και τις δύο ημέρες. Το θέμα που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα
θα συνεχίσει ή θα ολοκληρωθεί και τη δεύτερη ημέρα του Διημέρου.
1. Επιμόρφωση Διευθυντικών Στελεχών (Διευθύντριες και Βοηθοί
Διευθύντριες)
Τα διευθυντικά στελέχη που θα λάβουν μέρος στο Διήμερο εκπαιδευτικού και θα επιλέξουν
ένα από τα θέματα που προσφέρονται στην επαρχία όπου υπηρετούν με την ένδειξη μόνο
διήμερο.
2. Επιμόρφωση νηπιαγωγών μονοθέσιων νηπιαγωγείων
Οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε μονοθέσια νηπιαγωγεία θα λάβουν μέρος στο Διήμερο
εκπαιδευτικού και θα επιλέξουν ένα από τα θέματα που προσφέρονται στην επαρχία όπου
υπηρετούν με την ένδειξη μόνο διήμερο.
3. Επιμόρφωση
νηπιαγωγών
διθέσιων
και
άνω
νηπιαγωγείων
(συμπεριλαμβανομένων και των διευθυνουσών)
Οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε διθέσια και άνω νηπιαγωγεία (συμπεριλαμβανομένων
και των διευθυνουσών) θα λάβουν μέρος στο Διήμερο εκπαιδευτικού και θα επιλέξουν
θέμα επιμόρφωσης ως εξής:
- Οι νηπιαγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε βάθος επιμόρφωση επί του
αντικειμένου θα επιλέξουν θέμα με την ένδειξη εις βάθος επιμόρφωση
- Οι νηπιαγωγοί που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε βάθος επιμόρφωση επί
του αντικειμένου θα επιλέξουν θέμα με την ένδειξη μόνο διήμερο
Σημειώνεται ότι τα θέματα της εις βάθους επιμόρφωσης θα ξεκινήσουν κατά το Διήμερο
και θα συνεχίσουν με τρεις ολοήμερες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
(οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα). Ως εκ τούτου, η απόφαση για δήλωση
συμμετοχής σε συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τη
Διευθύντρια/Διευθύνουσα του σχολείου, ώστε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του
σχολείου στην εις βάθος επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να μην επηρεάζει την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
4. Επιμόρφωση νηπιαγωγών κοινοτικών νηπιαγωγείων
Οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε κοινοτικά νηπιαγωγεία θα λάβουν μέρος στο Διήμερο
εκπαιδευτικού και θα επιλέξουν ένα από τα θέματα που προσφέρονται στην επαρχία όπου
υπηρετούν με την ένδειξη μόνο διήμερο.
Τα θέματα που προσφέρονται στο Διήμερο εκπαιδευτικού ανά επαρχία παρουσιάζονται
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέμα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3+4/9/2019

Χώρος

ΜΟΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Διασύνδεση δομημένης δραστηριότητας στα
Μαθηματικά με το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη
Αξιολόγηση για τη μάθηση με συμμετοχή
μαθητών/τριών

Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς Δ΄
Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α΄
Νηπιαγωγείο Ανθούπολης

ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Τα Μαθηματικά στο Α.Π. Προσχολικής Εκπαίδευσης
Το Α.Π. Προσχολικής Εκπαίδευσης- Φυσική Αγωγή
Ελεύθερο ή/και Δομημένο παιχνίδι
Γλώσσα

Νηπιαγωγείο Λοϊζίδειο
Νηπιαγωγείο «ΜΑΝΑ»
Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Γ΄
Νηπιαγωγείο Έγκωμης Β΄

ΠΑΦΟΣ 3+4/9/2019
ΜΟΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Παιχνίδι
Τομείς Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης και Προσωπικής
κοινωνικής συνειδητοποίησης
ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πετρίδειο Νηπιαγωγείο
Νηπιαγωγείο Γεροσκήπου Β΄

Γλώσσα

Νηπιαγωγείο Πάφου Γ΄
ΛΕΜΕΣΟΣ 5+6/9/2019

ΜΟΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Η Φυσική Αγωγή στο νηπιαγωγείο
Περιβαλλοντική εκπαίδευση- εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη
ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στην προσχολική
αγωγή
Τα Μαθηματικά στο Α.Π. Προσχολικής εκπαίδευσης
Τομείς Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης και Προσωπικής
κοινωνικής συνειδητοποίησης

Νηπιαγωγείο Χαλκούτσας
Νηπιαγωγείο Πάνω ΠολεμιδιώνΚαρμιώτισσας
Νηπιαγωγείο Γερμασόγειας
Νηπιαγωγείο Μουταγιάκας
Νηπιαγωγείο Ποταμού
Γερμασόγειας

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5+6/9/2019
ΜΟΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Ανοίγοντας την αυλαία του θεάτρου στην τάξη
Νηπιαγωγείο Περιβολιών
Περιβαλλοντική εκπαίδευση- εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη

Νηπιαγωγείο ΠαραλιμνίουΓιώρκειο

Αξιολόγηση για τη μάθηση με συμμετοχή μαθητών
Νηπιαγωγείο Βορόκλινης
ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η Μουσική στο Α.Π. Προσχολικής εκπαίδευσης
Νηπιαγωγείο Αραδίππου Ε΄
Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στην προσχολική
εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο Λειβαδιών

Γλώσσα

Νηπιαγωγείο Αγίας Νάπας

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Προσχολικής Εκπαίδευσης (3-6 χρόνων). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που θα
δηλώσουν συμμετοχή στα θέματα της Φυσικής Αγωγής να έχουν την κατάλληλη
ενδυμασία για την ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου.

