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Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008
Θέμα: Αιτήσεις για συμμετοχή στο εξάμηνο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών
Εκπαιδευτικών από τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, το οποίο διεξάγεται στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο της Κύπρου από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2009.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει εξάμηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ελληνική
γλώσσα και πολιτισμό, το οποίο απευθύνεται σε ομογενείς εκπαιδευτικούς από τις χώρες του
Εύξεινου Πόντου, οι οποίοι δεσμεύονται να επιστρέψουν και να διδάξουν στις χώρες τους μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους
ομογενείς εκπαιδευτικούς σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας, έτσι ώστε να είναι ικανοί να τη διδάξουν στις χώρες προέλευσής τους,
καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα,
λογοτεχνία, ιστορία και παράδοση.
Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Ιανουάριο του 2009 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2009. Το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου καλύπτει τα έξοδα μετάβασης των συμμετεχόντων από και
προς τη χώρα τους (αεροπορικό εισιτήριο), παρέχει διαμονή, ημιδιατροφή και μεταφορικό μέσο
προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς και μηνιαίο επίδομα για το διάστημα της παραμονής
τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμένουν
μόνιμα και εργάζονται σε χώρες του Εύξεινου Πόντου, δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, και έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, των οποίων η
ημερομηνία λήξης είναι μετά την 31η Ιουλίου 2009.
Κριτήρια επιλογής των Ομογενών Εκπαιδευτικών (12 θέσεις), ανάμεσα σε άλλα, θα είναι ο
βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας αλλά και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων
εκπαιδευτικών να επιστρέψουν στη χώρα τους και να διδάξουν. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα
δέχεται τις αιτήσεις εκπαιδευτικών που προτίθενται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα το
αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 με το τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικά.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές:
• συμπληρωμένες χειρόγραφα (βλ. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ), οι οποίες υποβάλλονται στο
τηλεομοιότυπο (fax) με αριθμό 0035722480505, μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά
(αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία εσωτερικής σελίδας διαβατηρίου)
ή
• μέσω Διαδικτύου, με τη συμπλήρωση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ που
φιλοξενείται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy.
Αντίγραφο της ηλεκτρονικής απόδειξης υποβολής της αίτησης με την υπογραφή του
αιτητή/της αιτήτριας και τα υπόλοιπα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο πτυχίου,
φωτοτυπία εσωτερικής σελίδας διαβατηρίου)
θα πρέπει να υποβάλλονται στο
τηλεομοιότυπο (fax) με αριθμό 0035722480505.
Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με το ταχυδρομείο ή άλλωσπως.
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει 12 εκπαιδευτικούς. Ο
κατάλογος των ατόμων που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στον
ιστοχώρο http://www.pi.ac.cy, μετά τις 15/12/08. Δεν θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές
σε όσους δεν έχουν επιλεγεί. Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και επιβεβαίωση παραλαβής των
αιτήσεων, παρακαλώ να επικοινωνείτε με τους Συντονιστές του Προγράμματος.
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7:30-14:30, Δευτέρα – Παρασκευή
και
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7:30-13:30, Δευτέρα - Παρασκευή
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