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4 Οκτωβρίου 2021
Διευθύντριες/ Διευθύνουσες
Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Θέμα: Εις βάθος επιμόρφωση εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης στην
εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
(3 χρόνων- Προδημοτική) 2021-2022
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα
προσφερθεί επιμόρφωση σε θέματα, προσεγγίσεις και μορφές οργάνωσης της μάθησης του
Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική). Η εν λόγω
επιμόρφωση αποτελεί συνέχεια της επιμόρφωσης η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το
Διήμερο Εκπαιδευτικού, όπως αναφερόταν και στη σχετική εγκύκλιο ( ΠΙ7.7.06.16, ημερ.
7/6/2021).
Στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης θα συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί τάξης δημόσιων
νηπιαγωγείων. Οι νηπιαγωγοί οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη
επιμόρφωση, θα παρακολουθήσουν το θέμα το οποίο παρακολούθησαν και κατά το Διήμερο
Εκπαιδευτικού, αφού η επιμόρφωση αποτελεί συνέχεια του Διημέρου. Οι δηλώσεις
συμμετοχής θα γίνουν ως εξής:




Για την τρέχουσα σχολική χρονιά οι νηπιαγωγοί μονοθέσιων νηπιαγωγείων οι οποίες
παρακολούθησαν το γνωστικό αντικείμενο Γλωσσική Αγωγή κατά το Διήμερο
Εκπαιδευτικού, θα εγγραφούν και θα παρακολουθήσουν την εις βάθος επιμόρφωση στο
θέμα αυτό. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στον χρόνο συνεδρίας προσωπικού.
Οι νηπιαγωγοί τάξης οι οποίες υπηρετούν σε διθέσια και άνω νηπιαγωγεία μπορούν να
επιλέξουν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο κάτω, εφόσον είναι το
θέμα που παρακολούθησαν και κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού :








Προσέγγιση CLIL
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Τομείς Ανάπτυξης Προσωπικής Κοινωνικής Συνειδητοποίησης
Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης
Μορφή Οργάνωσης της Μάθησης Παιχνίδι
Γνωστικό Αντικείμενο Φυσικές Επιστήμες
Γνωστικό Αντικείμενο Γλωσσική Αγωγή
Γνωστικό Αντικείμενο Μαθηματικά
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και

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια 10,5 ώρες (οκτώ ογδοντάλεπτες συναντήσεις) και
θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμο χρόνο (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συνεδρίας
προσωπικού). Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν στις
συμμετέχουσες από τον/την επιμορφωτή/επιμορφώτριά τους. Κάθε ομάδα θα λειτουργεί σε
παγκύπρια βάση, και γι’ αυτό, σε κάθε θέμα, μπορούν να εγγραφούν νηπιαγωγοί ανεξάρτητα
από την επαρχία στην οποία υπηρετούν. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται εξ
αποστάσεως ή/και διά ζώσης. Στην περίπτωση των διά ζώσης συναντήσεων θα
δημιουργηθούν μικρότερες ομάδες ανά επαρχία. Τονίζεται ότι κάθε νηπιαγωγός έχει δικαίωμα
παρακολούθησης ενός μόνο θέματος επιμόρφωσης.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του λογαριασμού του σχολείου στο
διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pieggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Εξιδεικευμένα Σεμινάρια», από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
2021 μέχρι και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν οι
νηπιαγωγοί που θα συμμετάσχουν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους.
Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των νηπιαγωγών και των σχολείων στο διαδικτυακό
περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@cyearn.pi.ac.cy και στο τηλέφωνο 22402387 (μόνο Δευτέρα).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις νηπιαγωγούς του σχολείου σας.
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