
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός σταθμός του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής σας προσκαλούν σε εκπαιδευτική 

ημερίδα αξιολόγησης με θέμα: 

« Πρακτικές Παρατήρησης και 

Τεκμηρίωσης της Ανάπτυξης και της 

Μάθησης των Παιδιών»  

η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στις 

9.00πμ στην αίθουσα 010 (κάτω από το Nero Cafe) στο κτήριο 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. 

Κόστος συμμετοχής στην ημερίδα: 

 10 ευρώ για φοιτητές και 13 ευρώ για εκπαιδευτικούς και γονείς  

(περιλαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης, δείγματα εντύπων παρατήρησης, κύρια σημεία από τις 

παρουσιάσεις των ομιλητών καθώς και δεξίωση) 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Για κρατήσεις θέσεων απαραίτητη η συμπλήρωση της δήλωσης 

συμμετοχής και αποστολή της στο nursery@ucy.ac.cy ή στο Φαξ 22895393 ή στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Τ.Θ. 20537,1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
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Εκπαιδευτική Ημερίδα Αξιολόγησης 

« Πρακτικές Παρατήρησης και 

Τεκμηρίωσης της Ανάπτυξης και 

της Μάθησης των Παιδιών»  

 

Αγαπητές/οί κυρίες/οι,  

Το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός σταθμός του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν ημερίδα αξιολόγησης για 

εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές/τριες με θέμα: « Πρακτικές 

Παρατήρησης και Τεκμηρίωσης της Ανάπτυξης και της Μάθησης 

των Παιδιών»  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 

στην αίθουσα 010 (κάτω από το Nero Cafe) στο κτήριο 02 των 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη στις 9.00 

πμ.  

Το κόστος συμμετοχής στην ημερίδα ανέρχεται στα 10 ευρώ για 

φοιτητές και 13 ευρώ για εκπαιδευτικούς και γονείς, το οποίο 

περιλαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης, δείγματα  εντύπων 

παρατήρησης, κύρια σημεία από τις παρουσιάσεις των ομιλητών 

καθώς και δεξίωση. 



Ο αριθμός των θέσεων στην ημερίδα είναι περιορισμένος γι’ αυτό όσοι 

ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε να συμπληρώσετε την δήλωση 

συμμετοχής η οποία  επισυνάπτεται, και να την αποστείλετε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nursery@ucy.ac.cy ή μέσω Φαξ στο 

22895393 ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Λεωφόρος 

Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Τ.Θ. 20537,1678 Λευκωσία, το 

αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.  

Στη συνέχεια θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

επιβεβαίωση συμμετοχής σας. Το κόστος συμμετοχής θα παραδοθεί 

την μέρα της ημερίδας, δηλαδή στις 20 Φεβρουαρίου κατά την 

διάρκεια των εγγραφών. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητη η 

αποστολή της δήλωσης συμμετοχής για να εξασφαλίσετε θέση 

στην ημερίδα, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων.  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.   

Σας περιμένουμε! 

 

Με χαιρετισμούς,  

Νάσια Χαραλάμπους  

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού 

 Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

 

 

 

 

mailto:nursery@ucy.ac.cy


 

 

 

Εκπαιδευτική Ημερίδα Αξιολόγησης  

« Πρακτικές Παρατήρησης και Τεκμηρίωσης 

της Ανάπτυξης και της Μάθησης των 

Παιδιών»  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………… 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………… 

Ιδιότητα (Σημειώστε με Χ το αντίστοιχο κουτί) 

εκπαιδευτικός         γονέας           φοιτητής/τρια                 Άλλο (Δηλώστε)  

 

 

Εάν είστε εκπαιδευτικός παρακαλούμε δηλώστε το σχολείο από το οποίο 

προέρχεστε: ……………………………………………………………………… 

Εάν είστε φοιτητής/τρια παρακαλούμε δηλώστε το εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 

οποίο προέρχεστε:……………………………………………………………….. 

Υπογραφή                                                                     Ημερομηνία  

……………………                                                     …………………….. 

 


