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Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ ζηα Νέα Αναλςηικά 
Ππογπάμμαηα 2011-2012 

 

Σν Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζπλερίδεη, θαη θαηά ηελ παξνύζα ζρνιηθή ρξνληά, ην 
Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο γηα ηνπο Μάρηκνπο Δθπαηδεπηηθνύο ζην πιαίζην ηεο 
εηζαγωγήο ηωλ λέωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ (Α.Π.) ζηα δεκόζηα ζρνιεία ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Η Δπηκόξθωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Δπηκόξθωζε ε νπνία ζα 
πξνζθεξζεί κε ηε κνξθή ζεκηλαξίωλ θαη ηε   ζπλερή επηκόξθωζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 
ε νπνία ζα παξέρεη ζηήξημε κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Η Κεληξηθή Δπηκόξθωζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζα αξρίζεη ζηηο   12 Οθηωβξίνπ 2011.  

Η Κεληξηθή Δπηκόξθωζε ζα πξνζθεξζεί ζε εξγάζηκν ρξόλν (8:30π.κ. - 1:00κ.κ.) γηα 12 
γλωζηηθά αληηθείκελα. Από θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα ζπκκεηάζρεη έλαο εθπαηδεπηηθόο γηα 
θάζε γλωζηηθό αληηθείκελν, ν νπνίνο ζα επηιεγεί από ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, όπωο 
θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. Κάζε εθπαηδεπηηθόο ζα παξαθνινπζήζεη δύν ή ηξία 
νινήκεξα ζεκηλάξηα, αλάινγα κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν γηα ην νπνίν ζα επηκνξθωζεί.  

Παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα νξίζεηε θαη λα δειώζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα 
εκηλάξηα. 

Οη Γηεπζύλζεηο ηωλ εξαηάξιων Γςμναζίων ζα επηιέμνπλ γηα ηελ επηκόξθωζε 
εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζην γπκλαζηαθό θύθιν. 

Οη Γηεπζύλζεηο ηωλ Γςμναζίων ζηα νπνία δελ ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηξεηο ηάμεηο ή έρνπλ 
ιηγόηεξνπο από εθαηό καζεηέο, θαινύληαη λα πξνβνύλ ζηηο δηεπζεηήζεηο πνπ θξίλνπλ 



αλαγθαίεο, έηζη ώζηε θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιείωλ ηνπο λα δηαθπιαρζεί, αιιά 
θαη  έλαο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηνπο λα ιάβεη κέξνο ζηελ επηκόξθωζε. 

εκεηώλεηαη πωο πξνηεξαηόηεηα γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηκόξθωζε, ζα δνζεί 
ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε επηκόξθωζε ζηα Νέα 
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά.  ηελ πεξίπηωζε εθείλε, 
όπωο είλαη νη πεξίπηωζε ηωλ θηινιόγωλ, πνπ δειωζνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 
επηκόξθωζε άηνκα πνπ επηκνξθώζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά είλαη 
ζεκαληηθό ηα άηνκα απηά λα δειωζνύλ γηα παξαθνινύζεζε άιινπ γλωζηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ από απηό πνπ έρνπλ ήδε επηκνξθωζεί. 

Η Γήιωζε πκκεηνρήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 
Δπηκόξθωζε, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί, κε επζύλε ηεο Γηεύζπλζεο θάζε ζρνιηθήο 
κνλάδαο, ηλεκηπονικά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
(http://www.pi.ac.cy), ζην ρώξν ηωλ αλαθνηλώζεωλ κε ηνλ ηίηιν Επιμόρθωζη Μάτιμων 
Εκπαιδεσηικών Μέζης Εκπαίδεσζης ζηα νέα Αναλσηικά Προγράμμαηα. Γηα ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ κωδικό παπαγγελίαρ ηων βιβλίων ηνπ 
ζρνιείνπ ζαο θαη δειώζηε από ηιρ 3 Οκηωβπίος 2011 μέσπι και ηιρ 10 Οκηωβπίος 
2011.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο Γήιωζεο πκκεηνρήο νη ελδηαθεξόκελνη ζα έρνπλ 
πξόζβαζε ζην Πξόγξακκα ηωλ εκηλαξίωλ, αλά γλωζηηθό αληηθείκελν, ηεο επαξρίαο 
ζηελ νπνία αλήθεη ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Σν Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην, ην νπνίν έρεη ηελ 
επζύλε πινπνίεζεο ηεο επηκόξθωζεο γηα ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, δε ζα δερζεί 
θακία αίηεζε αιιαγήο ηεο επαξρίαο επηκόξθωζεο.  

Οδεγίεο γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ. Γηα βνήζεηα ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ 
κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ θα Ήβε Γεωξγίνπ, ζην ηειέθωλν 22402370. 

  
 
 
 
 
 

 
Γξ Αζελά Μηραειίδνπ Δπξηπίδνπ 

Γηεπζύληξηα 
γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα ΤΠΠ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔΗ 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΝΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
1 ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην πνπ 

δηδάζθεη ή ζηε Β΄ ή ζηε Γ΄ ηάμε (ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζε ηα αληίζηνηρα 
ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011). 

2 ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην πνπ 
δηδάζθεη ή ζηε Β΄ ή  ζηε Γ΄ ηάμε (ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζε ηα αληίζηνηρα 
ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011). 

3 ΙΣΟΡΙΑ Γηα ηα ζεκηλάξηα ηνπ α΄ θύθινπ, έλαο εθπαηδεπηηθόο 
από θάζε Γπκλάζην πνπ δηδάζθεη ζηελ Β΄ ηάμε θαη 
γηα ηα ζεκηλάξηα ηνπ β΄ θύθινπ, έλαο εθπαηδεπηηθόο 
από θάζε Γπκλάζην πνπ δηδάζθεη ζηελ Γ΄ ηάμε (ππό 
ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζαλ ηα 
αληίζηνηρα ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-
2011). 

4 ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην πνπ 
δηδάζθεη ζηελ Α΄ ηάμε. 

5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην. 

6 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΩΓΗ 
ΤΓΔΙΑ 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην (ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζε ηα αληίζηνηρα 
ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011). 

7 ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Όινη νη Γεωγξάθνη θαζώο θαη νη Βηνιόγνη πνπ 
δηδάζθνπλ Γεωγξαθία ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. 

8 ΜΟΤΙΚΗ Όινη νη θαζεγεηέο ηεο εηδηθόηεηαο (Γπκλαζίωλ θαη 
Λπθείωλ). 

9 ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Οη δηδάζθνληεο ην κάζεκα ζην Γπκλάζην πνπ δελ 
παξαθνινύζεζαλ ηα αληίζηνηρα ζεκηλάξηα ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011. 

10 ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην (ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζε ηα αληίζηνηρα 
ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011). 

11 ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην (ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαθνινύζεζε ηα αληίζηνηρα 
ζεκηλάξηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011). 

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο από θάζε Γπκλάζην. 

 


