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                                       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής 
Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε ποσοστό 50% 

στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού 
(ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό» για την Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006. 

ΠΙ 5.2.02.15  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία 

Φαξ: 22 402398,  Tηλ: 22 402370 

4 Σεπτεµβρίου 2008 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
∆ιευθυντές/ντριες 
Γυµνασίων / Λυκείων / Τεχνικών Σχολών 
 
Θέµα: Παρακάθιση στη Θεµατική Ενότητα 1 των εξετάσεων ECDL (για εκπαιδευτικούς Μέσης 
Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν τα σεµινάρια του Π.Ι. κατά την περίοδο Καλοκαίρι  2008) 
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) γνωστοποιεί στους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης που 
παρακολούθησαν τα σεµινάρια του Π.Ι. κατά την περίοδο Καλοκαίρι 2008 ότι θα προσφερθούν 
επιπρόσθετες ηµεροµηνίες για παρακάθιση στη Θεµατική Ενότητα 1 των εξετάσεων ECDL. Οι 
επιπρόσθετες ηµεροµηνίες προσφέρονται για εκπαιδευτικούς που για σοβαρούς προσωπικούς λόγους 
δεν µπόρεσαν να παρακαθίσουν στη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα. 
 
Συγκεκριµένα οι επιπρόσθετες ηµεροµηνίες που θα δοθούν για εξέταση στη Θεµατική Ενότητα 1                   
είναι  οι πιο κάτω: 
 

• 13 Σεπτεµβρίου 2008 – Ξενοδοχείο AJAX – Λεµεσός – ώρα 10:00 π.µ. – 11:00 π.µ.  

• 13 Σεπτεµβρίου 2008 – Ξενοδοχείο AJAX – Λεµεσός – ώρα 11:00 π.µ.  – 12:00 µ. 

• 20 Σεπτεµβρίου 2008 – GC SCHOOL OF CAREERS – Λευκωσία – ώρα 9:00 π.µ. – 10:00 π.µ.  

• 20 Σεπτεµβρίου 2008 – GC SCHOOL OF CAREERS – Λευκωσία – ώρα 10:00 π.µ. – 11:00 

π.µ.  
 

Τονίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι για τις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες ∆Ε θα δοθούν επιπρόσθετες 
ηµεροµηνίες αλλά ούτε η δυνατότητα αναστολής για παρακάθιση στις εξετάσεις. Υπενθυµίζεται ότι ένας 
εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα και δικαιούται να πάρει το 
επίδοµα επιµόρφωσης, αν δεν έχει πάρει επίδοµα στο παρελθόν, όταν θα έχει παρακολουθήσει το 
πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει στις υποχρεωτικές εξετάσεις πιστοποίησης.  

 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακάθιση στην εξέταση της Θεµατικής Ενότητας 1 κατά τις πιο 
πάνω ηµεροµηνίες µπορεί να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 2008 ως 
ακολούθως: 
 
1. Με την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος 
     στο info@ecdl.com.cy ή στο i_papazisimou@ecdlexams.com.cy ή  
2. Με τηλεφωνική επικοινωνία µε την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής στο τηλέφωνο 22460680. 
Σηµειώνεται ότι τα χρονοδιαγράµµατα θα τηρηθούν αυστηρά. 



 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,    Τ.Θ. 12720,    2252 Λευκωσία 

Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505  Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 
 

 
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολείων να ενηµερώσουν άµεσα τους εκπαιδευτικούς για τα πιο 
πάνω, αφού λόγω της λήξης των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης δε θα τους δοθεί η δυνατότητα 
παρακάθισης στις εξετάσεις σε µεταγενέστερη χρονική φάση. 
 

     
∆ρ Κυριάκος Πιλλάς 
Αν. ∆ιευθυντής ΠΙ 

για Γενική ∆ιευθύντρια ΥΠΠ 


