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Δηεπζπληέο/ ληξηεο 
Δεκόζηωλ, Κνηλνηηθώλ θαη Ιδηωηηθώλ (εγθεθξηκέλωλ από ην Τπνπξγείν) 
Νεπηαγωγείωλ 
 
 
ΘΕΜΑ: Προζθορά Προγράμμαηος Επιμόρθωζης για ηις/ηοσς Μάτιμοσς 

Εκπαιδεσηικούς Προδημοηικής Εκπαίδεσζης ζηο πλαίζιο ηης ειζαγωγής 
ηων Νέων Αναλσηικών Προγραμμάηων. 

 
Σν Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ θαη 
ηε Δηεύζπλζε Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο δηνξγαλώλεη, ζην πιαίζην ηεο εηζαγωγήο ηωλ 
λέωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ (Α.Π.) ζηα δεκόζηα, θνηλνηηθά θαη ηδηωηηθά 
(εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ) λεπηαγωγεία ηεο Κππξηαθήο 
Δεκνθξαηίαο, «Πρόγραμμα Επιμόρθωζης για ηις/ηοσς Μάτιμοσς Εκπαιδεσηικούς 
Προδημοηικής Εκπαίδεσζης». 
 
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνζθεξζνύλ επηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζέγγηζε δηαθόξωλ γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ ζην λεπηαγωγείν κε βάζε ηηο αξρέο 
θαη ηε θηινζνθία ηωλ λέωλ Α.Π. (γιωζζηθή αγωγή, καζεκαηηθά/θπζηθέο επηζηήκεο, 
θπζηθή αγωγή, κνπζηθή αγωγή, εηθαζηηθή αγωγή θαη θνηλωληθά ζέκαηα). ηόρνο ηνπ 
Τπνπξγείνπ είλαη όπωο, κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα 
εθαξκνζηεί θαηά ηα επόκελα ρξόληα, όιεο/νη νη λεπηαγωγνί πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκόζηα, 
θνηλνηηθά θαη εγθεθξηκέλα ηδηωηηθά λεπηαγωγεία παξαθνινπζήζνπλ επηκόξθωζε ζε δύν 
ηνπιάρηζηνλ γλωζηηθά αληηθείκελα. 
 
Γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ε επηκόξθωζε ηωλ λεπηαγωγώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 
πξόγξακκα ζα αθνξά ηε γιωζζηθή θαη κνπζηθή αγωγή. Κάζε λεπηαγωγόο, αλάινγα κε 
ηελ νκάδα ζηελ νπνία εληάρζεθε ην ζρνιείν ηεο/ηνπ, ζα παξαθνινπζήζεη ηξία δίωξα 
ζεκηλάξηα ζε εξγάζηκν ρξόλν (8:00π.κ. - 10:00π.κ. ή 11:00π.κ. – 1:00κ.κ.) ζρεηηθά κε 
ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηωλ λέωλ Α.Π. Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο θαη ηε δηδαθηηθή ηωλ 
γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ ηεο γιωζζηθήο θαη κνπζηθήο αγωγήο ζην Νεπηαγωγείν.  
 

mailto:analytikaepimorfosi@cyearn.pi.ac.cy


 

 2 

Από θάζε λεπηαγωγείν (δεκόζην, θνηλνηηθό θαη εγθεθξηκέλν ηδηωηηθό) ζα ζπκκεηέρεη 
μια/ένας εκπαιδεσηικός γηα θάζε έλα από ηα δύν γλωζηηθά αληηθείκελα, ν νπνίνο ζα 
επηιεγεί από ηε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  
 
ην Παράρηημα Ι επηζπλάπηεηαη ην πξόγξακκα ηωλ επηκνξθωηηθώλ ζεκηλαξίωλ γηα ηα 
δύν γλωζηηθά αληηθείκελα θαζώο επίζεο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
λεπηαγωγεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε νκάδα επηκόξθωζεο, ηελ εκεξνκελία, ην 
ρώξν θαη ηελ ώξα δηεμαγωγήο θάζε ζεκηλαξίνπ. 
 
Με βάζε ηα πην πάλω παξαθαινύληαη νη Δηεπζύλζεηο ηωλ δεκόζηωλ, θνηλνηηθώλ θαη 
εγθεθξηκέλωλ ηδηωηηθώλ λεπηαγωγείωλ όπωο επηιέμνπλ ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα 
παξαθνινπζήζεη ηα επηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα θαη ηελ/ηνλ ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ηηο 
εκεξνκελίεο, ηηο ώξεο θαη ηνπο ρώξνπο δηεμαγωγήο ηνπο ώζηε λα παξεπξεζεί ζε απηά κε 
βάζε ην πξόγξακκα πνπ έρεη εηνηκαζηεί.  
 
εκεηώλεηαη πωο όζεο/όζνη λεπηαγωγνί δελ παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα 
θέηνο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην πξάμνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην «Πρόγραμμα Επιμόρθωζης για ηις/ηοσς Μάτιμοσς 
Εκπαιδεσηικούς Προδημοηικής Εκπαίδεσζης ζηο πλαίζιο ηης ειζαγωγής ηων 
νέων Α.Π.» ζα ζπλερηζηεί θαλνληθά. 
 
 
 
 
 
 

Αληξέαο Υαξαιάκπνπο 
Δηεπζπληήο 

γηα Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κνηλ.: - Αλ. ΔΔΕ 
 - ΓΕΔΕ 
 - ΠΛΕ Επαξρηαθώλ Γξαθείωλ 
 - ύλδεζκν Εγθεθξηκέλωλ Ιδηωηηθώλ Νεπηαγωγείωλ Κύπξνπ 
 


