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9 Φεβποςαπίος 2011 
                                   
Γιεςθςνηέρ/νηπιερ 
Γημόζιων και Ιδιωηικών (ιδίος ή παπομοίος με ηα Γημόζια ηύπος)  
σολείων Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
 
 
Θέκα:  Προζθορά εκηλαρίωλ Επηκόρθωζες γηα ηοσς Μάτηκοσς Εθπαηδεσηηθούς 

Δεκοηηθής Εθπαίδεσζες ζηα Νέα Α.Π. Γεωγραθίας (Γλωρίδω ηολ Κόζκο 
κοσ) 

 
 
Αναθοπικά με ηο πιο πάνω θέμα και ζε ζςνέσεια πποηγούμενηρ εγκςκλίος (Αρ. Φαθ. 
ΠΙ7.7.09.16, εκερ. 8.10.10), ζημειώνεηαι όηι ηα ζσεηικά εμινάπια Δπιμόπθωζηρ θα 
διεξασθούν από ηης 22 Φεβροσαρίοσ 2011 κέτρη θαη ηης 7 Απρηιίοσ 2011, ζε 
επγάζιμο σπόνο (8:30π.μ. - 1:00μ.μ.) ζε εκπαιδεςηικά κένηπα ζε όλερ ηιρ επαπσίερ, όπωρ 
θαίνεηαι πιο κάηω: 
 

ΕΠΑΡΥΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΛΔΤΚΩΙΑ 1 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο – Λεςκωζία  

ΛΔΤΚΩΙΑ 2 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο – Λεςκωζία  

ΛΔΤΚΩΙΑ 3 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο – Λεςκωζία  

ΛΔΜΔΟ 1 Παπάπηημα Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος – Λεμεζόρ  

ΛΔΜΔΟ 2 Παπάπηημα Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος – Λεμεζόρ  

ΛΑΡΝΑΚΑ 1 Γημοηικό σολείο Γποζίαρ (Κ.Β΄) 

ΛΑΡΝΑΚΑ 2 Γημοηικό σολείο Δθνάπση Μακαπίος Γ΄ (Κ.Β΄) – Σζιακκιλεπό  

ΑΜΜΟΥΩΣΟ Γ΄ Γημοηικό σολείο Γεπύνειαρ 

ΠΑΦΟ Ι΄ Γημοηικό σολείο Πάθος 

 
Από κάθε ζσολική μονάδα θα ζςμμεηάζσει έναρ/μία εκπαιδεςηικόρ, ο/η οποίορ/-α θα 
επιλεγεί από ηη Γιεύθςνζη ηος ζσολείος και θα παπακολοςθήζει ηπία ηεηπάωπα 
ζεμινάπια ζσεηικά με ηο πεπιεσόμενο ηος νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών Γεωγπαθίαρ. 
Δπιζημαίνεηαι όηι οπιζμένοι από αςηούρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ θα κληθούν, εάν ηο 
επιθςμούν, να λάβοςν μέπορ ζε μικπήρ κλίμακαρ ελεγσόμενη εθαπμογή ηων νέων Α. Π..  
 



ηην πεπίπηωζη μικπών ζσολικών μονάδων, πος απαζσολούν ηέζζεπιρ ή λιγόηεποςρ 
εκπαιδεςηικούρ, δελ επηβάιιεηαη η ζςμμεηοσή εκπαιδεςηικού ζηα εν λόγω εμινάπια 
Δπιμόπθωζηρ.  
 
ημειώνεηαι όηι πποηγούμενη ζςμμεηοσή ζηο Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ για ηην 
Πεπιβαλλονηική Αγωγή δεν επικαλύπηει με κανέναν ηπόπο ηο πεπιεσόμενο ηων 
εμιναπίων ζηα Νέα Α.Π. Γεωγπαθίαρ και δεν αποκλείει ηην εκ νέος ζςμμεηοσή  
εκπαιδεςηικού, ο/η οποίορ/-α έσει παπακολοςθήζει ηο πιο πάνω ζεμινάπιο.  
 
Η θηιοζοθία θαη ηο περηετόκελο ηες Επηκόρθωζες, καθώρ και οη προϋποζέζεης 
ζσκκεηοτής ηωλ Μάτηκωλ Εθπαηδεσηηθώλ ζηελ Επηκόρθωζε πεπιγπάθονηαι 
αναλςηικά ζηην πποηγούμενη ζσεηική εγκύκλιο (Απ. Φακ. ΠΙ7.7.09.16, ημεπ. 8.10.10) 
ζηα Παραρηήκαηα Ι θαη ΙΙ ανηίζηοισα.   
 
Η Γήλωζη ςμμεηοσήρ για ηον εκπαιδεςηικό πος θα λάβει μέπορ ζηην Δπιμόπθωζη θα 
ππέπει να ςποβληθεί, με εςθύνη ηηρ Γιεύθςνζηρ κάθε ζσολικήρ μονάδαρ, ειεθηροληθά 
ζηην ιζηοζελίδα ηος Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος (http://www.pi.ac.cy), ζηο σώπο ηων 
ανακοινώζεων με ηον ηίηλο Επιμόρθωζη Μάτιμων Εκπαιδεσηικών Δημοηικής 
Εκπαίδεσζης ζηα νέα Αναλσηικά Προγράμμαηα Γεωγραθίας (Γνωρίζω ηον Κόζμο Μοσ). 
Για ηην ηλεκηπονική ςποβολή σπηζιμοποιήζηε ηον κωδικό παραγγελίας των  βιβλίων 
ηος ζσολείος ζαρ. Σελεςηαία ημέπα ςποβολήρ ηηρ δήλωζηρ ζςμμεηοσήρ είναι η Πέκπηε 
17 Φεβροσαρίοσ 2011.  
 
Η ηλεκηπονική Γήλωζη ςμμεηοσήρ θα γίνεηαι για ζςμμεηοσή ζε ζεμινάπιο ηηρ επαπσίαρ 
ζηην οποία βπίζκεηαι ηο κάθε ζσολείο. Για ηην επιλογή ζςγκεκπιμένος κένηπος 
επιμόπθωζηρ θα ηηπηθεί ζεηρά προηεραηόηεηας με βάζη ηην ημεπομηνία Γήλωζηρ 
ςμμεηοσήρ.  
 
Οδηγίερ για ηλεκηπονική ςποβολή ηων αιηήζεων ςπάπσοςν ζηην ιζηοζελίδα ηος 
Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος.  Για βοήθεια ζηην ηλεκηπονική ςποβολή ηων αιηήζεων 
μποπείηε να επικοινωνείηε με ηην κα Ήβη Γεωπγίος, ζηο ηηλέθωνο 22402370. 
               
 
 
 
  
 
 Ανηπέαρ Υαπαλάμποςρ 
 Γιεςθςνηήρ 
 για Γενική Γιεςθύνηπια ΤΠΠ 
 
Κοιν.: ΓΓΔ 
 


