
Σημείωση: Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής 

 

Εργαστήριο Έρευνας και Μάθησης 
στις Θετικές Επιστήμες και Κοινωνικές Σπουδές 

Τμήμα Επιστημών Αγωγής 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 
Ημερίδα με θέμα: 

«Διδασκαλία και Μάθηση σε Γνωστικά Αντικείμενα του Σχολικού Προγράμματος: 
Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές» 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010, 08:30-17:00 
Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην ημερίδα. 
Ονοματεπώνυμο:  .................................................................................................................................................................  
Βαθμίδα εκπαίδευσης: …………………………….. Σχολείο:  ................................................................................................  
Ειδίκευση:  ............................................................................................................................................................................  
Διεύθυνση επικοινωνίας: (σημειώστε ό,τι ισχύει) 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ................................@  .................................................................................................  
 Μήνυμα SMS (τηλέφωνο επικοινωνίας : ...............................) 

 
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή σε ένα εργαστήριο του πρωινού και ένα του απογεύματος. Για σκοπούς 
καλύτερης οργάνωσης, παρακαλούμε δηλώστε τρεις προτιμήσεις για το πρωί και τρεις για το απόγευμα. 
Σημειώστε με 1 την πρώτη σας προτίμηση, με 2 τη δεύτερη και 3 την τρίτη.  

Πρωινά εργαστήρια Επιλογή 
προτίμησης 

Απογευματινά εργαστήρια Επιλογή 
προτίμησης 

Μαθηματικά & Γονείς (δημοτική & μέση εκπαίδευση)  Μαθηματικά (προδημοτική, εκπαίδευση)  
Μουσική (προδημοτική εκπαίδευση)  Μουσική (δημοτική εκπαίδευση)  
Φυσικές Επιστήμες (προδημοτική εκπαίδευση)  Φυσικές Επιστήμες (δημοτική εκπαίδευση)  
Τέχνη (προδημοτική, δημοτική & μέση εκπαίδευση)  Τέχνη (προδημοτική, δημοτική & μέση εκπαίδευση)  
Μη Ελληνόφωνοι Μαθητές (δημοτική & μέση εκπαίδευση)  Κοινωνικές Σπουδές (προδημοτική εκπαίδευση)  
Stagecast Creator (προδημοτική & δημοτική εκπαίδευση)  Αίθουσες Γλωσσών (δημοτική & μέση εκπαίδευση)  
Clicker - Ειδική Εκπαίδευση (δημοτική εκπαίδευση)  Kidspiration (προδημοτική & δημοτική εκπαίδευση)  
Interactive Physics (μέση εκπαίδευση)  Μαθηματικά (μέση εκπαίδευση)  
 
Το τέλος συμμετοχής στην ημερίδα (συμπεριλαμβανομένου καφέ και μεσημεριανού φαγητού) ανέρχεται στα €25. Οι 
εκπαιδευτικοί που είναι μέντορες Σχολικής Εμπειρίας σε φοιτητές/τριες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη 
σχολική χρονιά 2009-2010 και οι νηπιαγωγοί-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) στην 
Κύπρο δικαιούνται μειωμένο τέλος συμμετοχής €15. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
δικαιούνται δωρεάν εγγραφή (χωρίς μεσημεριανό φαγητό).  
Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει: 
(1) Με κατάθεση στο Λογαριασμό (A.S. CYPRUS COLLEGE LTD) με αριθμό 008-11-012158 σε οποιοδήποτε κατάστημα 

της Τράπεζας Μαρφίν-Λαϊκή, με ένδειξη στην απόδειξη κατάθεσης «ΗΜΕΡΙΔΑ.30.01.10» και το όνομά σας. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το έντυπο εγγραφής μαζί με αντίγραφο της κατάθεσης στο τηλεομοιότυπο 22-559405. 

(2) Με αποστολή επιταγής στο όνομα A.S. CYPRUS COLLEGE LTD μαζί με το παρόν έντυπο στη διεύθυνση: 
Ημερίδα, Εργαστήριο Έρευνας & Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες & Κοινωνικές Σπουδές 

Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Διογένους 6, Έγκωμη, 1516 Λευκωσία 

• Αν είστε μέντορας Σχολικής Εμπειρίας σε φοιτητή/τρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη σχολική 
χρονιά 2009-2010 , παρακαλούμε σημειώστε το όνομα του φοιτητή:  ...........................................................................  

• Αν είστε μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) στην Κύπρο, δηλώστε τον αριθμό 
εγγραφής σας (……………………………..). Οι νηπιαγωγοί που επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΟΜΕP μπορούν να 
κάνουν εγγραφή επικοινωνώντας με ηλεκτρονικό μήνυμα με το sscima@euc.ac.cy.  

• Αν είστε προπτυχιακός φοιτητής/τρια, δηλώστε τον αριθμό εγγραφής σας (registration number):  ................................  
Παρακαλούμε να αποστείλετε το έντυπο εγγραφής μαζί με την απόδειξη κατάθεσης ή την επιταγή πληρωμής μέχρι τις 15 
Ιανουαρίου 2010. Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι επιλογές των συμμετεχόντων. Όπου αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι 
συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε άλλο σχετικό εργαστήριο με διαθέσιμες θέσεις. Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα SMS ή e-
mail για τα εργαστήρια στα οποία θα εξασφαλίσετε θέση σε 5 ημέρες από την παραλαβή του εντύπου εγγραφής.  

Administrator
New Stamp


