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26 Οθηωβξίνπ 2010 

 
Γηεπζπληέο/ληξηεο 
Γεκόζηωλ θαη Ιδηωηηθώλ (ηδίνπ ή παξνκνίνπ ηύπνπ) 
Γπκλαζίωλ  
 
 

Θέμα: Έναπξη Ππογπάμμαηορ Επιμόπθωζηρ για ηα νέα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα 
 
 
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα αθόινπζα: 

 

Α. Οη επηκνξθωηηθέο ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο 8.30 κέρξη ηηο 13.00, ζηα 

Δπηκνξθωηηθά Κέληξα, όπωο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι.   

 

B. ην Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο γηα ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο 

κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνύο έγηλαλ νη πην θάηω αλλαγέρ, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ελεκεξωζνύλ νη 

εκπιεθόκελνη εθπαηδεπηηθνί: 

 

Γηα ην κάζεκα ηεο Λογοηεσνίαρ, νη λέεο εκεξνκελίεο ηωλ ζςνανηήζεων ηηρ Α΄ ζειπάρ έρνπλ ωο 

εμήο:   

9/11/2010  Λάξλαθα-Ακκόρωζηνο 

10/11/2010  Λεπθωζία 

11/11/2010  Λεκεζόο-Πάθνο 

 

 

Γηα ην κάζεκα ηεο Μοςζικήρ: Σα ζεκηλάξηα ηεο Α΄ ζεηξάο πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ γηα ηηο 15/11/2010 

θαη 17/11/2010, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ρώξν θαη ζηηο κέξεο πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ, αιιά ε 

ώξα έλαξμήο ηνπο κεηαηίζεηαη από ηηο 8:30 π.κ. ζηηο 9:30 π.κ. 
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Γηα ην κάζεκα ηεο Φημείαρ:  

 Σν ζεκηλάξην ηεο Α΄ ζεηξάο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Λεςκωζία, 

ζηηο 3/11/2010, ζα γίλεη ζηελ ίδηα πόιε, αιιά ζηηο 5/11/2010.   

 Σν ζεκηλάξην ηεο Α΄ ζεηξάο πνπ αθνξά ηηο επαξρίεο Λάπνακαρ-Αμμοσώζηος θαη ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα γίλεη ζηηο 10/11/2010, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ίδην ρώξν ζπλάληεζεο, 

αιιά ζηηο 11/11/2010  

 Tν ζεκηλάξην ηεο Β΄ ζεηξάο πνπ αθνξά ηηο επαξρίεο Λάπνακαρ-Αμμοσώζηος θαη ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα γίλεη ζηηο 8/12/2010, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ίδην ρώξν ζπλάληεζεο, 

αιιά ζηηο 9/12/2010. 

 

Γηα ην κάζεκα ηεο Τέσνηρ, νη λέεο εκεξνκελίεο ηωλ ζςνανηήζεων ηηρ Γ΄ ζειπάρ έρνπλ ωο εμήο:   

28/1/2011  Λεπθωζία 

4/2/2011   Λάξλαθα-Ακκόρωζηνο 

11/2/2011  Λεκεζόο-Πάθνο 

 

Η ζπλάληεζε γηα ην κάζεκα ηεο Πληποθοπικήρ ,γηα ηηο επαξρίεο Λάξλαθαο θαη Ακκνρώζηνπ, πνπ 

ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 26 /11/2010, ζα γίλεη ζηηο 17/12/2010.   

 

Οι ςπόλοιπερ ημεπομηνίερ, ηόζο ηων πιο πάνω γνωζηικών ανηικειμένων όζο και ηων 

ςπολοίπων, παπαμένοςν όπωρ έσοςν παποςζιαζηεί μέζα από ηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα 

για ηη δήλωζη ζςμμεηοσήρ ηων εκπαιδεςηικών ζηο Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ.  

 

Γ. Γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο επαξρίεο Λεκεζνύ, Πάθνπ, 

Λάξλαθαο θαη Ακκνρώζηνπ όπωο θέξνπλ καδί ηνπο έλα θνξεηό Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή, ηνλ νπνίν 

κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ από ην ζρνιείν ηνπο. 

 

Δ.  Οη κάρηκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο ζα πξέπεη λα 
πξνζέιζνπλ ζηα ζεκηλάξηα έρνληαο κειεηήζεη ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
ζην νπνίν ζα επηκνξθωζνύλ. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα θάζε κάζεκα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/index.html 
θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ην εθηππώζνπλ θαη λα ην έρνπλ καδί ηνπο ζην πξώην ζεκηλάξην.  
 

                                                                                                    

Αληξέαο Υαξαιάκπνπο 
Γηεπζπληήο 

γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα 
 
Κνηλ. ΓΜΔ
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Παπάπηημα Ι 
 
 

Κένηπα Επιμόπθωζηρ Μάσιμων Εκπαιδεςηικών  
ζηα Νέα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα (Γ΄ Φάζη) 

 
 

 

 
 

   ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 

   

Λεπθωζία ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Λεκεζόο - 
Πάθνο  ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ -  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΔΜΔΟΤ 

Λάξλαθα - 
Ακκόρωζηνο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  -  ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ* 

    * ην ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ζα γίλνπλ μόνο νη πην θάηω ζπλαληήζεηο  
09/11/2010  -  Βηνινγία 
11/11/2010  -  Υεκεία 

   12/11/2010  -  Ιζηνξία 
   17/11/ 2010 -  Φπζηθή 

   01/12/2010  -  Νέα Διιεληθή Γιώζζα 
  09/12/2010  -  Υεκεία 

   15/12/2010  -  Φπζηθή 
   19/01/2011  -  Θξεζθεπηηθά 

   21/01/2011  -  Πιεξνθνξηθή 
  28/01/2011  -  Υεκεία 

04/02/2011  -  Σέρλε 
   


