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23 Φεβρουαρίου 2010  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
(ΑΝΟΙΞΗ 2010 – Β’ ΦΑΣΗ) 

 
To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει πως οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν το 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών θα μπορούν από τις 24 Φεβρουαρίου 
2010 να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) για να 
ελέγξουν την ομάδα στην οποία θα λάβουν μέρος για τη Β΄ Φάση του Προγράμματος 
(επαρχία, κέντρο επιμόρφωσης, συνδυασμός ημερών διεξαγωγής των σεμιναρίων).  
   
Τονίζεται πως για τη Β΄ Φάση  του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανεμηθεί σε 
ομάδες με βάση την ειδικότητά τους.  
 
Για τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Λογοθεραπείας θα λειτουργήσουν ομάδες 
επιμόρφωσης σε 4 επαρχίες ως ακολούθως:  
- Λευκωσία (Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο) 
- Λάρνακα (Τετάρτη και Σάββατο) 
- Λεμεσός (Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο) 
- Πάφος (Τετάρτη και Σάββατο) 
 
Για τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών 
και Προσαρμοστικών Δυσκολιών θα λειτουργήσουν ομάδες επιμόρφωσης σε 2 επαρχίες 
ως ακολούθως:  
- Λευκωσία (Τρίτη και Παρασκευή) 
- Λεμεσός (Δευτέρα και Πέμπτη) 
 
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόβλημα με την ομάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί θα 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε κάποια από τις άλλες προσφερόμενες ομάδες, 
νοουμένου ότι αυτή αφορά στην ειδικότητά τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2010 μέσω της ιστοσελίδας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). 
 
Η έναρξη των μαθημάτων για τη Β’ Φάση του Προγράμματος θα γίνει: 
- την Τρίτη 9 Μαρτίου στις 3:30 μ.μ. για τις ομάδες που διεξάγονται Τρίτη-Παρασκευή, 
- την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 3:30 μ.μ. για τις ομάδες που διεξάγονται Δευτέρα-Πέμπτη, 
και 
 - το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 8:30 μ.μ., για τις ομάδες που διεξάγονται Τετάρτη-Σάββατο. 
 



Για τυχόν απορίες/προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
22402370,  22402454. 
 


