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Αγαπεημί γμκείξ,
Με ηδηαίηενε πανά ακαθμηκώκμομε ζήμενα ηεκ έκανλε ηςκ εγγναθώκ γηα ηεκ ζπμιηθή πνμκηά 20112012 ημο θμηκμηηθμύ κεπηαγςγείμο «Λεηώ Παπαπνηζημθόνμο» θαη βνεθμθμμηθμύ ζηαζμμύ
Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο.
Γηα ηεκ μμαιόηενε έκηαλε ηςκ παηδηώκ ζημκ πώνμ ημο ζπμιείμο, ζα αθμιμοζεζεί εηδηθό
πνόγναμμα πνμζανμμγήξ ακάιμγα με ηεκ ειηθία ημο θάζε παηδημύ πμο ζα δηανθέζεη μηα εβδμμάδα.
Σμ πνόγναμμα πνμζανμμγήξ ζα ακαθμηκςζεί ανγόηενα. Η πνώηε μμάδα παηδηώκ ζα ανπίζεη ηεκ 5ε
επηεμβνίμο 2011.
Γηα ημ βνεθμθμμηθό ζηαζμό γίκμκηαη δεθηά παηδηά από 4 μεκώκ έςξ θαη 3 εηώκ (κα ηα
ζομπιενώζμοκ ηεκ 31/8/11). Παηδηά πμο δηακύμοκ ηεκ ειηθία 3 έςξ 4 εηώκ θαη 8 μεκώκ, ζα
εγγνάθμκηαη ζηα ημήμαηα κεπηαγςγείμο.
Γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ γμκηώκ, ημ κεπηαγςγείμ ζα ιεηημονγεί από ηηξ 7:00 μέπνη ηηξ 3.30 θαη
ηεκ Σεηάνηε μέπνη ηηξ 7.00 μμ. Σμ μεκηαίμ ηέιμξ ζα είκαη 150 εονώ γηα ημ κεπηαγςγείμ θαη 250
εονώ γηα ημκ βνεθμθμμηθό ζηαζμό (ακά παηδί).
Σμ κεπηαγςγείμ «Λεηώ Παπαπνηζημθόνμο» θαη βνεθμθμμηθόξ ζηαζμόξ Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο,
ζα απμηειεί πνόηοπμ θμηκςκηθήξ πνμζθμνάξ με ηεκ πνμζθμνά οπενεζηώκ ζε ηέζζενεηξ μμάδεξ
αηόμςκ, αθμύ δηθαίςμα πνήζεξ ζα έπμοκ παηδηά θμηηεηώκ/ηνηώκ, αθαδεμασθώκ, δημηθεηηθώκ θαη
άιιςκ εκδηαθενόμεκςκ από ηεκ θμηκόηεηα ηεξ Αγιακηδηάξ ή/ θαη πμο έπμοκ άμεζε ζπέζε με ημ
Πακεπηζηήμημ Κύπνμο.
Έκαξ άιιμξ ζηόπμξ ημο κεπηαγςγείμο Λεηώ Παπαπνηζημθόνμο» θαη ημο βνεθμθμμηθμύ ζηαζμμύ
ημο Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο, είκαη ε εμπιμθή ημοξ ζε ενεοκεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ με θύνηα
επηδίςλε ηεκ εκίζποζε ηεξ πμηόηεηαξ ηεξ θνμκηίδαξ θαη εθπαίδεοζεξ πμο πνμζθένμομε ζηα
παηδηά.
Οη εκδηαθενόμεκμη παναθαιμύκηαη κα ζομπιενώζμοκ ημ εηδηθό έκηοπμ εγγναθήξ πμο
επηζοκάπηεηαη (ζε πενίπηςζε εγγναθήξ 2 παηδηώκ θαη άκς, παναθαιώ όπςξ ζομπιενώζεηε
λεπςνηζηή αίηεζε γηα θάζε παηδί) θαη κα ημ παναδώζμοκ πνμζςπηθά ζηεκ Τπενεζία Ακζνώπηκμο
Δοκαμηθμύ (2μ όνμθμ θηενίμο ομβμοιίμο-ογθιήημο Ακαζηάζημξ Γ. Λεβέκηεξ) ή κα ημ ζηείιμοκ
ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε operations@ucy.ac.cy μέπνη θαη ηηξ 29 Ιμοκίμο 2011 γηα ηεκ
θαιύηενε μνγάκςζε θαη ιεηημονγία ημο ζπμιείμο.
αξ εοπανηζηώ εθ ηςκ πνμηένςκ
Δεμήηνεξ Βναθάξ (Τπεύζοκμξ Γπηπεηνεζηαθήξ Δηεύζοκζεξ)
Πακεπηζηήμημ Κύπνμο
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ΦΙΛΟΟΦΙΑ
ηόπμξ μαξ είκαη κα δεμημονγήζμομε μηα εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα, ζ’ έκα αζθαιέξ πενηβάιιμκ, ε μπμία
κα βαζίδεηαη ζηεκ ακάπηολε ζεηηθώκ ζπέζεςκ θαη κα εκηζπύεη ηεκ αγάπε γηα μάζεζε. Σμ θάζε μέιμξ
ηεξ θμηκόηεηαξ θαιείηαη κα ζομμεηέπεη εκενγά ζηε δηαμόνθςζε εμπεηνηώκ ζε έκα εοέιηθημ μαζεζηαθό
πενηβάιιμκ.
Σμ πνόγναμμα μαξ ζηενίδεηαη ζηηξ πημ θάης ανπέξ:
1. Γμεογή ζρμμεηξςή ηςκ παηδηώκ θάζε ειηθίαξ ζηηξ δηαδηθαζίεξ μάζεζεξ
2. Ολόπλεροη αμάπηρνη με βάζε ηηξ ηδηαηηενόηεηεξ θαη ακάγθεξ ηεξ θάζε ειηθίαξ θαη ημο θάζε
παηδημύ
3. Ακάπηολε ημο θάζε παηδημύ με βάζε ημοξ δηθμύξ ημο νοζμμύξ πνμζθένμκηάξ ημο ημκ
απαναίηεημ ςοόμξ και ςώοξ
4. Γκίζποζε ζεηηθήξ αρηξεικόμαπ και αμεναοηηζίαπ μέζα από έκα πιαίζημ ζεβαζμμύ ηςκ
δηθαηςμάηςκ ημο παηδημύ
5. Ακάπηολε πνςημβμοιηώκ ειεύζενα θαη αβίαζηα ζημ πιαίζημ εκόξ μνγακςμέκμο πενηβάιιμκημξ
με ζθμπό ημκ εμπιμοηηζμό θαη ηεκ μνγάκςζε εμπεηνηώκ από ημ θοζηθό θαη θμηκςκηθό
πενηβάιιμκ
6. Δεμημονγία δηαπνμζςπηθώκ ζςέζεωμ μεηαλύ όιςκ ηςκ εμπιεθμμέκςκ (παηδηώκ, γμκηώκ,
εθπαηδεοηηθώκ θ.α.) ςξ βάζε γηα ηε δεμημονγία μηαξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκόηεηαξ πμο ζα
ελαζθαιίδεη έκα θιίμα αζθάιεηαξ θαη αμμηβαίμο ζεβαζμμύ θαη ζα δεμημονγεί ηε δοκαηόηεηα
έθθναζεξ θαη δεμημονγίαξ ζε όια ηα παηδηά
7. Δηαμόνθςζε εκόξ μαζεζηαθμύ πεοιβάλλξμηξπ πμο ζα πνμθαιεί ημ παηδί κα ζέιεη κα ακαθαιύρεη
θαη κα μάζεη με ζθμπό ηεκ θαιιηένγεηα ηςκ αηζζήζεςκ θαη ηεκ μνγάκςζε ηςκ γκςζηηθώκ θαη
θηκεηηθώκ ιεηημονγηώκ θαη πνάλεςκ
8. Υνήζε ημο παιςμιδιξύ (ειεύζενμο θαη δμμεμέκμο) μέζα από ημ μπμίμ ηα παηδηά εμπιέθμκηαη ζε
δηαδηθαζίεξ ελενεύκεζεξ, πεηναμαηηζμμύ, ακαθάιορεξ, μάζεζεξ θαη ακάπηολεξ.
Μέζα από έκα εοέιηθημ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα πμο ζηενίδεηαη ζηηξ πημ πάκς ανπέξ θαη ζηε
θηιμζμθία ημο κέμο Ακαιοηηθμύ Πνμγνάμμαημξ ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ γηα ηεκ
Αγςγή θαη Γθπαίδεοζε Παηδηώκ Πνώηεξ πμιηθήξ Ηιηθίαξ, ημ Νεπηαγςγείμ «Λεηώ
Παπαπνηζημθόνμο» θαη μ Βνεθμθμμηθόξ ηαζμόξ ημο Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο ζα πνμζθένμοκ
μμκαδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ εμπεηνίεξ ζε όια ηα παηδηά με έμθαζε ζηε δεμημονγία μηαξ θμηκόηεηαξ
μάζεζεξ.
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ΑΙΣΗΗ ΓΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΤ 2011-2012
Ποξζωπικά ηξιςεία Παιδιξύ
Πιήνεξ μκμμαηεπώκομμ παηδημύ: …………………………………………………………….…………….………………
Ημενμμεκία Γεκκήζεςξ: …………………………………Ηιηθία ηεκ 1/09/2011…………………………………
Οκμμαηεπώκομμ παηένα: …………………………………………………………………………..…………………………….
Γπάγγειμα Παηένα: …………………………………Κηκ. Σει.: ………….…… Σει. Γνγαζίαξ: ………………….
Οκμμαηεπώκομμ Μεηέναξ: ……………………………………………………………………………………………………….
Γπάγγειμα μεηέναξ: …………………………………Κηκ. Σει.: ……………… Σει. Γνγαζίαξ: …………………..
Δηεύζοκζε μόκημεξ θαημηθίαξ: ………………………………………………………………………………………………….
Σαποδνμμηθόξ Κώδηθαξ: ………………….………Σειέθςκμ μηθίαξ: ………………………………………………
Ηιεθηνμκηθή Δηεύζοκζε: ……………………………………………………………………………………………………………
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Γοωηήμαηα ποξπ ηξρπ γξμείπ:
1. Σμ παηδί ζαξ θμηημύζε ζε θάπμημ ζπμιείμ ηεκ πνμεγμύμεκε πνμκηά; Ακ καη, ζε πμημ θαη από
πμηα ειηθία; ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Θα ζέιαηε κα πνμζθένεηαη γεύμα ζημ παηδί από ημ ζπμιείμ; Ναη/ Όπη θαη γηαηί*;
..................................................................................................................................................................
3. a) Θα ζαξ εκδηέθενε κα ιεηημονγεί θαη ημ άββαημ ημ κεπηαγςγείμ**; Ναη/ Όπη;
β) Θα ζαξ εκδηέθενε κα ιεηημονγεί θαη ημ άββαημ μ βνεθμθμμηθόξ ζηαζμόξ**; Ναη/ Όπη;
γ) Θα ζαξ εκδηέθενε κα ιεηημονγεί θαη απμγεύμαηα ημ κεπηαγςγείμ μέπνη**
i) 16:30……………, ii) 17:30……………, iii) 18:30……………, iv) Άιιμ……………
δ) Θα ζαξ εκδηέθενε κα ιεηημονγεί θαη απμγεύμαηα μ βνεθμθμμηθόξ ζηαζμόξ μέπνη **
i) 16:30……………, ii) 17:30……………, iii) 18:30……………, iv) Άιιμ……………
4. Θα ζέιαηε ημ παηδί ζαξ κα θμνάεη ζημιή ζημ ζπμιείμ; Nαη/ Όπη θαη γηαηί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ε πενίπηςζε πμο έπεηε ζομπιενώζεη αίηεζε εγγναθήξ θαη γηα άιια παηδηά, παναθαιώ
ζεμεηώζηε ηα μκόμαηά ημοξ.
1)………………………………………… 2)…………………………………………… 3) ………………………………………………
6. Παναθαιμύμε όπςξ ακαθένεηε πημ θάης ηοπόκ εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ πμο έπεη ημ
παηδί ζαξ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Ακ ημ παηδί ζαξ πνμένπεηαη από πμιύηεθκε μηθμγέκεηα, ακαθένεηε πημ θάης ημ ζύκμιμ ηςκ
παηδηώκ ζαξ
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Σμ παηδί πνμένπεηαη από μμκμγμκεïθή μηθμγέκεηα; Ναη/ Όπη; …………………………………………………
9. Ιδηόηεηα / πέζε γμκέςκ με ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Κμηκόηεηα:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* Σμ θαγεηό ζα πνεώκεηαη λεπςνηζηά θαη ζα πνμζθενζεί ημκ θαηάιιειμ πνόκμ ακ οπάνλεη επανθήξ δήηεζε.
** ζα οπάνπεη επηπιέμκ πνέςζε

