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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄
ΛΥΚΕΙΟΥ- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πληροφορούνται οι Εκπαιδευτές Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής οι οποίοι
περιλαμβάνονται στα Τελικά Μητρώα ότι προγραμματίζεται, στις 17/12/2018,

η έναρξη

μαθημάτων ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας Ελληνικών, Μαθηματικών, και Φυσικής
Α΄ Λυκείου (Ε4) και Ελληνικών και Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου (Ε1), βάσει των
αποτελεσμάτων σχετικών διαγνωστικών δοκιμίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοί Εκπαιδευτές να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος,
συμπληρώνοντας το συνημμένο αρχείο excel, που τους αποστάλθηκε ηλεκτρονικά, όπου
καταγράφονται όλα τα τμήματα που συγκροτήθηκαν σε παγκύπρια βάση.
Διευκρινίζεται ότι, κατά τις αναθέσεις, θα τηρηθεί η σειρά κατάταξης των εκπαιδευτών στο
Τελικό Μητρώο και η σειρά προτίμησης των τμημάτων, όπως θα καταγραφεί στο εν λόγω
αρχείο.
Το επισυναπτόμενο αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση kie@moec.gov.cy μέχρι
την Τετάρτη 04/12/2018.
Οδηγίες Συμπλήρωσης:
1. Στο επισυναπτόμενο excel θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του Εκπαιδευτή καθώς
και ο κωδικός αίτησης, η οποία υποβλήθηκε για τον Διαγωνισμό ΜΕ 14/18.
2. Θα σας ζητηθεί κωδικός (password) για να συμπληρώσετε τα αναγκαία πεδία. Ο
κωδικός είναι kieappl
3. Μπορείτε να επιλέξετε, από το μενού, μέχρι και 14 μαθήματα.
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4. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη επιλογές τμημάτων σε ΚΙΕ, τα οποία δεν ήταν μέσα στις
επιλογές σας, όπως αυτές εκδηλώθηκαν στην αίτηση σας για τον Διαγωνισμό ΜΕ
14/18.
5. Τα μαθήματα, όπως θα δηλωθούν στο excel (Μάθημα 1, Μάθημα 2 κτλ), θα είναι
κατά σειρά προτεραιότητας προτίμησης του Εκπαιδευτή.
Το αρχείο θα πρέπει απαραίτητα να αποθηκευτεί με τον κωδικό αίτησης του κάθε
υποψηφίου, για τον Διαγωνισμό ΜΕ 14/18.
Επισημαίνεται ότι δε θα επιτρέπεται καμιά αλλαγή στις ημέρες και ώρες λειτουργίας
των τμημάτων, όπως αυτές καταγράφονται στο αρχείο.
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