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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ                                                  
2252 Λεςκυζία 

 

Aπ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.16 

Απ. Tηλ.:   22402300                                                   
Aπ. Φαξ::  22480505 
e-mail: analytikaepimorfosi@cyearn.pi.ac.cy 
 

                                                                                                         9 Μαπηίος 2011 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Διεςθςνηέρ/νηπιερ 
Δημοηικών σολείυν  
 
 
ΘΕΜΑ: Μικρής κλίμακας, ελεγτόμενη ευαρμογή πτστών των Νέων Αναλστικών 

Προγραμμάτων στα Δημοτικά («Μπόλιασμα»). 
 

Αναθοπικά με ηο πιο πάνυ θέμα ζαρ πληποθοπώ όηι  ζηο πλαίζιο ηηρ ειζαγυγήρ 
και εθαπμογήρ ηυν νέυν Α.Π. θα ππαγμαηοποιηθεί, καηά ηην πεπίοδο 14 Μαπηίος 2011 
μέσπι 25 Μαΐος 2011, ηο «μπόλιαζμα» ηυν ςθιζηάμενυν Α.Π. με πηςσέρ ηυν νέυν. 
ηόσορ ηηρ πεπιοπιζμένηρ αςηήρ εθαπμογήρ είναι η εξοικείυζη ηυν ζσολείυν με ηιρ 
απσέρ και ηη θιλοζοθία ηυν νέυν Α.Π. και η ελεγσόμενη, ζηαδιακή ειζαγυγή ηοςρ.  
 

ηο «μπόλιαζμα» θα ζςμμεηέσει απιθμόρ μάσιμυν εκπαιδεςηικών πος 
παπακολούθηζαν ηο ππόγπαμμα ηηρ Γ΄ θάζηρ ηηρ επιμόπθυζηρ για ηα νέα Α.Π. οι 
οποίοι θα κληθούν: 
 

1. Να παπακολοςθήζοςν δύο πποπαπαζκεςαζηικά ζεμινάπια ζηα οποία, ζε 
ζςνεπγαζία με ηον επιμοπθυηή, ηο ζύνδεζμο Ε.Δ.Ε. και ηοςρ ςποζηηπικηέρ ηος 
γνυζηικού ηοςρ ανηικειμένος, θα επιλέξοςν μια από ηιρ θεμαηικέρ πεπιοσέρ ηος 
νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών ηος μαθήμαηορ για ηην οποία θα ζσεδιάζοςν μια 
διδακηική ππόηαζη ζηη βάζη ηυν απσών πος διέποςν ηα νέα Α.Π. και θα ηη 
διδάξοςν ζηην ηάξη ηοςρ. Η ώπα διεξαγυγήρ ηυν ζεμιναπίυν θα είναι από ηιρ 
8:30 μέσπι ηιρ 13:00. 

 
2. Να ζςμπληπώζοςν ένηςπο αναζηοσαζμού/ αναηποθοδόηηζηρ ζσεηικά με ηο 

«μπόλιαζμα».  
 

3. Να λάβοςν μέπορ, μεηά ηην εθαπμογή, ζε μια ακόμα ζςνάνηηζη με ζκοπό ηην 
παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν πος θα πποκύτοςν από ηο «μπόλιαζμα». Η 
ώπα διεξαγυγήρ ηηρ ζςνάνηηζηρ θα είναι 8:30-13:00. 
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Καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ πιο πάνυ διαδικαζίαρ οι εκπαιδεςηικοί πος θα 
αναλάβοςν ηο «μπόλιαζμα» θα έσοςν ζςνεσή ζςνεπγαζία με ηοςρ ςποζηηπικηέρ οι 
οποίοι θα επιζκέπηονηαι ζε ζςζηημαηική βάζη ηιρ ζσολικέρ ηοςρ μονάδερ, έηζι ώζηε, 
πέπαν από ηην ενημέπυζη και ζηήπιξη ηυν ςπόλοιπυν εκπαιδεςηικών, ηα ζςγκεκπιμένα 
ζσολεία να καηαζηούν πςπήνερ εθαπμογήρ ηυν νέυν Α.Π.  
 

Με βάζη ηα πιο πάνυ παπακαλούνηαι οι Διεςθςνηέρ/νηπιερ ηυν ζσολικών 
μονάδυν ζηιρ οποίερ θα γίνει η εθαπμογή να δώζοςν ηην απαπαίηηηη ζηήπιξη ζηοςρ 
ζςμμεηέσονηερ εκπαιδεςηικούρ.  
 

ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 επιζςνάπηεηαι καηάλογορ με ηα ονόμαηα ηυν μάσιμυν 
εκπαιδεςηικών ανά επαπσία, ζσολείο και γνυζηικό ανηικείμενο πος θα ζςμμεηέσοςν ζηο 
«μπόλιαζμα» και ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ηο Ππόγπαμμα ηυν ςνανηήζευν ηυν μάσιμυν 
εκπαιδεςηικών πος έσοςν επιλεγεί για ηο «μπόλιαζμα» με ηοςρ επιμοπθυηέρ, ηοςρ 
ζςνδέζμοςρ Ε.Δ.Ε. και ηοςρ ςποζηηπικηέρ, με βάζη ηο γνυζηικό ηοςρ ανηικείμενο.  
 
 
 

                   
(Α. Χαραλάμποσς) 

Ανδπέαρ Υαπαλάμποςρ 
Διεςθςνηήρ Παιδαγυγικού Ινζηιηούηος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: - Αν. Διεςθςνηή Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ 
 - Π.Λ.Ε. Επαπσιακών Γπαθείυν Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ  

 


