
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

www.epimorfotika.org.cy   email: info@epimorfotika.org.cy 
Σχολική χρονιά: 2014-2015 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν κάτω από την ευθύνη της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π, με γενικό στόχο τους τη 
συμβολή, μέσω της διά βίου μάθησης, στην ανάπτυξη των πολιτών. 
Αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων 
του ατόμου σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο και στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο των πολιτών και της 
κοινωνίας ως σύνολο. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν τόσο στην πόλη όσο και στην 
ύπαιθρο τα πρωινά, τα απογεύματα και τα βράδια σε κτήρια δημοτικών 
σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών ή σε άλλους κατάλληλους 
χώρους. 
• Κάθε άτομο, ηλικίας 15 ετών και άνω, μπορεί να παρακολουθήσει όσα 

θέματα επιθυμεί οπουδήποτε κι αν προσφέρονται. 
• Το κάθε θέμα προσφέρεται σε 24 εβδομαδιαίες διδακτικές συναντήσεις 

των 90 λεπτών, εκτός εάν, για ειδικούς λόγους προβλέπεται στο 
πρόγραμμα διαφορετικά. 

• Τα δίδακτρα καθορίζονται σε €55 στην πόλη, €45 στην ύπαιθρο και 
€65 για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Για ομάδες που 
δημιουργούνται σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων τα δίδακτρα 
καθορίζονται στα €20. 

• Τα άτομα 65 ετών και άνω δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα 
προσφερόμενα θέματα. 

• Τα μέλη, τα οποία θα παρακολουθήσουν το 80% των διδακτικών 
συναντήσεων (20)  λαμβάνουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

• Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα, με δική τους πρωτοβουλία, να 
παρακαθίσουν σε οποιεσδήποτε  εξετάσεις. 

• Τα Επιμορφωτικά Κέντρα διακόπτουν τις εργασίες τους κατά την 
περίοδο των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
Αργούν, επίσης, κατά τις δημόσιες αργίες και κατά την τελική 
επαρχιακή εκδήλωσή τους. 

 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Για τη σχολική χρονιά 2014-15 οι εγγραφές θα γίνονται από τις  
10 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2014. 

• Οι δηλώσεις εγγραφής στα προσφερόμενα θέματα μπορούν να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων 
www.moec.gov.cy/epimorfotika. 
• Για κάθε θέμα ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή 
Δήλωση Εγγραφής. 
• Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τέλος Οκτωβρίου 2014 και τα μέλη 
αναμένεται να ειδοποιηθούν από τους εκπαιδευτές μια εβδομάδα πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων. 
• Τα θέματα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, εφόσον 
συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός πληρωμένων μελών ανά ομάδα, 
ο οποίος είναι τουλάχιστον 13 άτομα στην πόλη και 10 στην ύπαιθρο. 
• Τα Επιμορφωτικά Κέντρα διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στις 
αναγκαίες εκείνες αλλαγές ή/και μετακινήσεις, ούτως ώστε να 
διευκολύνουν τη δημιουργία των ομάδων με βάση τους κανονισμούς 
λειτουργίας τους. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα και για το ακριβές 
πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των 

Επιμορφωτικών Κέντρων του Υ.Π.Π. 
www.moec.gov.cy/epimorfotika  

email: moec.gov.cy/epimorfotika  
 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στο Επαρχιακό Γραφείο Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας  

(Τηλέφωνο: 22800800/803/878/877,  
email: epimorfotika@schools.ac.cy)  

ή στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Μελών Ε.Κ. Λευκωσίας 
     www.epimorfotika.org.cy  

Τηλ.: 99636974 
email: info@epimorfotika.org.cy 
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• Αγιογραφία  
• Αισθητική 
• Αργυροχοΐα 
• Αστρονομία-αστροφυσική 
• Βιτρό 
• Βraile 
• Βυζαντινή μουσική 
• Γεωπονικά / Κηπουρική  
• Γλώσσες 

  Αγγλικά 
  Γαλλικά 
  Γερμανικά 2 
  Ισπανικά  
  Ιταλικά  
  Ρωσικά 
  Τούρκικα  
 Αραβικά  
 Ρουμάνικα 
 Κινέζικα 
 Αρμένικα 
 Βουλγάρικα  
 Εβραϊκά 
 Kυπριακή Αραβική Μαρωνίτικη 

• Γραφικές τέχνες 
• Γυμναστική  
• Δακτυλογραφία Αγγλική 
• Δακτυλογραφία Ελληνική 
• Δημόσιες σχέσεις 
• Δημοσιογραφία  
• Διακόσμηση χώρου 
• Διαλέξεις Πολιτικής Άμυνας 
• Διάταξη λουλουδιών ΙΚΕΠΑΝΑ 
• Διατροφολογία 
• Διοίκηση επιχειρήσεων 
• Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων   

 Κιθάρα 
  Μπουζούκι 
 Μαντολίνο 

 

 
 

• Ζαχαροκατασκευές 
• Ζούμπα 
• Ζωγραφική  
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
• Hλεκτρολογία 
• Ηλεκτρονικά 
• Θέατρο  
• Ιστορία της Τέχνης  
• Κομμωτική 
• Κέντημα κυπριακό  Φεβρολιτέ 
• Κέντημα Κυπριακό Καραβιώτικο 
• Κεραμική –Αγγειοπλαστική 
• Κοπτική-Ραπτική  
• Λογιστική 
• Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική 
• Μαγειρική Αραβική 
• Μαγειρική Ινδική 
• Μαγειρική Κινέζικη 
• Μάρκετινγκ 
• Μαγειρική Κυπριακή 
• Μετεωρολογία 
• Μουσική Χορωδία 
• Μπριτζ 
• Νοηματική γλώσσα  
• Ξενάγηση στην Κύπρο 
• Ξυλογλυπτική  
• Ξυλουργική 
• Οικοδομική 
• Πρώτες βοήθειες 
• Σκάκι 
• Σμίλες-Βελονάκι 
• Τοξοβολία  
• Φωτογραφική Τέχνη 
• Χειροποίητα κοσμήματα 
• Χειροτεχνία κυπριακή  
• Χειροτεχνήματα  πορσελάνης 
• Χειροτεχνικές δημιουργίες 
• Χοροί 

 Ελληνικοί 
 Κυπριακοί 
 Χοροί Ευρωπαϊκοί Ball Room- 

Latin)  
 Λατινοαμερικάνικοι 
 Αρμένικοι 
 Street dance-jazz 

• Ψηφιδωτό 
• Ψυχολογία 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

Αγαπητοί φίλοι 

Ο Σύνδεσμος Μελών έχει σαν βασικούς σκοπούς του, 

• Την προώθηση εκπαίδευσης ενηλίκων 
• Την καθοδήγηση, βοήθεια και παροχή συμβουλών στα μέλη του 
• Την αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων 
• Την οικονομική ενίσχυση του Επαρχιακού Γραφείου των 

Επιμορφωτικών Λευκωσίας 
• Τη συμπόρευση με το Υπουργείο Παιδείας για επίτευξη των 

στόχων που αφορούν τα Επιμορφωτικά Κέντρα 

Τη χρονιά που πέρασε, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας και, 

• Παραδώσαμε σεβαστό ποσό στον Επίτροπο Εθελοντισμού για 
κάλυψη αναγκών των κοινωνικών παντοπωλείων 

• Βοηθήσαμε Συνδέσμους Γονέων για τους άπορους μαθητές 
• Καλύψαμε ανάγκες σχολείων που έχουν σχέση με τα 

Επιμορφωτικά 
• Επωμιστήκαμε διάφορα έξοδα του Επαρχιακού Γραφείου των 

Επιμορφωτικών  
• Αναλάβαμε όλα τα έξοδα των εκδηλώσεων (Τελική Γιορτή) των 

επιμορφωτικών κέντρων της επαρχίας Λευκωσίας.  

Αυτά όλα έγιναν με τη δική σας συμβολή. 
Σας καλούμε να συνεχίσετε τη στήριξη του Συνδέσμου μας. 
Με την πληρωμή της συνδρομής γίνεστε ΜΕΛΟΣ του Συνδέσμου με όλα 
τα δικαιώματα που προβλέπονται στο καταστατικό μας. 
Για τη φετινή χρονιά η συνδρομή έχει καθοριστεί στα €5. 
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