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Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα:
Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια των επιμορφωτικών του
δραστηριοτήτων, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση», την
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010, από τις 8:30π.μ. μέχρι τις 6:30 μ.μ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.
Το συνέδριο απευθύνεται στους καθηγητές των Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει
εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
Επιπλέον, το συνέδριο περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες σχετικές με τα πιο πάνω θέματα και να γνωρίσουν τις δυνατότητες και
τρόπους εφαρμογής των λογισμικών αυτών που ήδη υπάρχουν στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους καθηγητές Μαθηματικών του σχολείου σας, ώστε όσοι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής, που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http:www.pi.ac.cy), μέχρι την 1η Μαρτίου 2010. Το
πρόγραμμα του Συνεδρίου επισυνάπτεται.
Θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου 100 καθηγητές Μαθηματικών, που
υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και θα καταβληθεί προσπάθεια όπως εκπροσωπηθούν όλα
τα σχολεία των οποίων εκπαιδευτικοί θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Όσοι επιλεγούν θα έχουν υποχρέωση να
ενημερώσουν τους καθηγητές της ειδικότητας των Μαθηματικών, που υπηρετούν στο σχολείο τους, για το
περιεχόμενο και τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο. Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων
θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 8 Μαρτίου 2010.
Για απουσία από το σχολείο των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο έχει δοθεί σχετική
έγκριση από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.
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