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Δηεπζπληέο/-ηξηεο ρνιείωλ 
Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο, 
Μέζεο Γεληθήο Εθπαίδεπζεο, 
Μέζεο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
θαη Ιδηωηηθώλ ρνιείωλ 
 
 

Θέμα:  Διοργάνωζη εμιναρίοσ Μικρής Διάρκειας ζηα πλαίζια ηοσ προγράμμαηος 
PESTALOZZI «What does it mean to think historically? Promoting historical 

understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and 
developing channels of communication with the wider community» 

 
 
To Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνύιην ηεο Επξώπεο 
δηνξγαλώλνπλ εκηλάξην Μηθξήο Δηάξθεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Pestalozzi κε 
ζέκα: «What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in 
classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of 
communication with the wider community».  
 
Σν εκηλάξην ζα δηεμαρζεί από ηηο 25 επηεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 28 επηεκβξίνπ 2012 ζην 
Ξελνδνρείν Classic ζηε Λεπθωζία θαη νη ώξεο δηεμαγωγήο ηνπ ζα είλαη από ηηο 08:30-18:30. 
Η γιώζζα δηεμαγωγήο ηνπ εκηλαξίνπ ζα είλαη ε Αγγλική. 
 
Σν εκηλάξην έρεη ωο ζηόρν νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα από δηαιέμεηο, βηωκαηηθά εξγαζηήξηα, 
παξνπζηάζεηο κηθξώλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ, λα ζπδεηήζνπλ ηη ζεκαίλεη λα ζθεθηόκαζηε 
ηζηνξηθά θαη λα γλωξίζνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε ηζηνξηθή 
θαηαλόεζε ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλόηεηαο κε καζεηέο/-ηξηεο από δηαθνξεηηθό ππόβαζξν κέζα 
από θαλάιηα επηθνηλωλίαο κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. 
 
ην εκηλάξην έρνπλ δηθαίωκα ζπκκεηνρήο 10 (δέθα) Κύπξηνη εθπαηδεπηηθνί από ηε 
Δεκνηηθή, Μέζε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή θαη Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε, 5 (πέληε) 
Λεηηνπξγνί ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ θαη 15 (δεθαπέληε) εθπαηδεπηηθνί από άιιεο ρώξεο 
ηεο Επξώπεο.  

Όζνη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην εκηλάξην παξαθαινύληαη λα 
απνζηείινπλ ζπκπιεξωκέλν ην έληππν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Παιδαγωγικό 
Ινζηιηούηο (Φαμ: 22402398) κέρξη θαη ηηο 15 Ιοσλίοσ 2012. 
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Λόγω ηνπ πνιύ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόληωλ, πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε 
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ΔΕΝ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα Pestalozzi ηοσ 
σμβοσλίοσ ηης Εσρώπης, είηε ζηελ Κύπξν είηε ζην εμωηεξηθό, ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα. 
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Μέζε Εθπαίδεπζε, πξνηεξαηόηεηα ζα 
δνζεί ζηηο εηδηθόηεηεο Ιζηνξίαο, ιόγω ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ εξγαζηεξίωλ. 

Η πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, ε ελαζρόιεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο 
ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο Δηδαθηηθήο ηεο Ιζηνξίαο ζεωξνύληαη, επίζεο, απαξαίηεηα. Οη 
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα επηιεγνύλ δεζκεύνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ωο πνιιαπιαζηαζηέο ζηε 
ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη λα ππνδείμνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα 
πινπνηεζνύλ νη αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

     
 

Δξ Αζελά Μηραειίδνπ-Επξηπίδνπ 
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