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12 Σεπτεμβρίου 2011 
  

 

Διευθυντζσ/ντριεσ Σχολείων 
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ 
Μζςησ Γενικήσ, 
Μζςησ Τεχνικήσ και Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ, 
και Ιδιωτικϊν Σχολείων 
 

Θζμα: Διοργάνωςη Σεμιναρίου Μικρήσ Διάρκειασ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
Pestalozzi του Συμβουλίου τησ Ευρώπησ  

 
Το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ και το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου 
διοργανϊνουν Σεμινάριο Μικρήσ Διάρκειασ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Pestalozzi του 
Συμβουλίου τησ Ευρϊπησ με θζμα: “Promoting effective learning:  Collaborative teaching 
methods, explorative, problem and task based teaching and learning”.  Το Σεμινάριο θα 
διεξαχθεί από τισ 12 Οκτωβρίου μζχρι και τισ 14 Οκτωβρίου 2011 ςτο Ξενοδοχείο SANDY 
BEACH ςτη Λάρνακα.  
 

Το Σεμινάριο ζχει  ωσ ςτόχο οι εκπαιδευτικοί, μζςα από διαλζξεισ, βιωματικά εργαςτήρια, 
παρουςιάςεισ μικρϊν ςυνθετικϊν εργαςιϊν, να γνωρίςουν τρόπουσ αποτελεςματικήσ 
διδαςκαλίασ μζςα από ςυνεργατική μάθηςη, επίλυςη προβλήματοσ, ανάπτυξη κριτικήσ 
ςκζψησ αλλά και τρόπουσ ανάπτυξησ του αυτοελζγχου (self-regulation) των ίδιων των 
εκπαιδευτικϊν.    
 
Στο Σεμινάριο ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ 20 (είκοςι) Κφπριοι εκπαιδευτικοί από τη 
Δημοτική και Μζςη Εκπαίδευςη και 10 (δζκα) εκπαιδευτικοί από άλλεσ χϊρεσ τησ 
Ευρϊπησ. Η γλϊςςα διεξαγωγήσ του Σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.  

 
Πςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο Σεμινάριο παρακαλοφνται να 
αποςτείλουν ςυμπληρωμζνο το ζντυπο τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ τουσ ςτο Παιδαγωγικό 
Ινςτιτοφτο (Φαξ: 22402398) μζχρι και τισ  19 Σεπτεμβρίου 2011.  
 
Λόγω του πολφ περιοριςμζνου αριθμοφ ςυμμετεχόντων, προτεραιότητα θα δοθεί ςε 
εκπαιδευτικοφσ που ΔΕΝ ζχουν παρακολουθήςει προγράμματα Pestalozzi του Συμβουλίου 
τησ Ευρώπησ,  είτε ςτην Κφπρο είτε ςτο εξωτερικό, τα δφο τελευταία χρόνια. Για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που προζρχονται από την Μζςη  Εκπαίδευςη,  προτεραιότητα θα δοθεί 
ςτισ ειδικότητεσ Μαθηματικϊν, Φυςικήσ, Χημείασ και Βιολογίασ καθϊσ και Ιςτορίασ, Νζων  
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και Αρχαίων Ελληνικϊν, Θρηςκευτικϊν και Διδαςκαλίασ Ξζνων Γλωςςϊν, λόγω του 
περιεχομζνου των εργαςτηρίων.     
 
Η πολφ καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ θεωρείται, επίςησ, απαραίτητη. Οι 
εκπαιδευτικοί που θα επιλεγοφν δεςμεφονται να λειτουργήςουν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ ςτη 
ςχολική τουσ μονάδα και να υποδείξουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ θα μποροφςαν να 
υλοποιηθοφν οι αρχζσ τησ αποτελεςματικήσ διδαςκαλίασ ςτην εκπαίδευςη.  
 
  
 
 
 
  
 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου 
 για Γενική Διευθφντρια   

 
 
ΚΟΙΝ: 
Διευθυντή Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ 
Διευθφντρια Μζςησ Εκπαίδευςησ 
Διευθυντή Μζςησ Τεχνικήσ και Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ 
 
 
 
 

 


