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Θέμα:   Παραχώρηση χρόνου σε εκπαιδευτικούς, για εκτέλεση 
συμπληρωματικών προς το διδακτικό τους έργο καθηκόντων  

 
 
 
κ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, 
Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ernst and Young Cyprus Ltd 
 
 
 
Σε απάντηση της επιστολής σας ημερομηνίας 15/12/2016, με την οποία ζητάτε τις 
θέσεις της Οργάνωσής μας αναφορικά με την παράγραφο 2 (γ) της επιστολής της 
Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αρ. φακ. 15.15.01.2, 
ημερομηνίας 16/12/2016 και με θέμα «Μελέτη για τον εξορθολογισμό της 
αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα εξής: 
 
 

1. Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί απαράδεκτο τον όρο «απαλλαγές» που χρησιμοποιείται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί ο 
χρόνος που παραχωρείται στους εκπαιδευτικούς για την εκτέλεση 
συμπληρωματικών προς το διδακτικό τους έργο καθηκόντων, που υπηρετούν 
τους σκοπούς και τους στόχους της επί σειρά ετών εκπαιδευτικής πολιτικής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των κατά καιρούς Κυβερνήσεων. 
 

2. Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι στο χαρτογραφημένο 
πλαίσιο που σας δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναφορικά 
με τον χρόνο που παραχωρείται σε εκπαιδευτικούς για συμπληρωματικά προς το 
διδακτικό τους έργο καθήκοντα, περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες κατηγορίες 
για τις οποίες υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που δεσμεύουν το κράτος. Εξ 
ίσου απαράδεκτο θεωρούμε και το γεγονός ότι συγκεκριμένες και πάλι 
κατηγορίες, που αφορούν διδακτικά ή και διοικητικά καθήκοντα, θα πρέπει να 
τεκμηριωθούν, παρόλο που αυτά είναι σαφώς κατοχυρωμένα από πρόνοιες των 
Σχεδίων Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λειτουργών. 
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3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όφειλε να γνωρίζει ότι για όλες τις 
κατηγορίες παραχώρησης χρόνου υπάρχουν αποφάσεις Υπουργικών 
Συμβουλίων ή και Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού αρκούντως 
αιτιολογημένες, με βάση τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση. 
Ταυτόχρονα, κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες που αναφέρονται στη 
Χαρτογράφηση του πλαισίου παραχώρησης χρόνου στους καθηγητές, άπτονται 
των εργασιακών σχέσεων για τις οποίες ακολουθείται στην Κύπρο ανάλογη 
πρακτική, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς. 
 

4. Η Οργάνωσή μας δεν αποδέχεται ότι υπάρχουν «απαλλαγές που θα 
μπορούσαν να μειωθούν ή να καταργηθούν», όπως αναγράφεται στην 
παράγραφο 2(γ) (iii) της προαναφερθείσας επιστολής της Γενικής Διευθύντριας 
του ΥΠΠ. Αντιθέτως, θεωρεί ότι ο χρόνος που παραχωρείται στους 
εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης για την άσκηση συμπληρωματικών 
προς το διδακτικό τους έργο καθηκόντων είναι κατά πολύ λιγότερος από τον 
πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων αυτών, που 
καθορίζονται επακριβώς από την Υπηρεσία, αλλά και προκύπτουν από 
συγκεκριμένες οδηγίες, εγκυκλίους και δράσεις, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που καθορίζεται από την πολιτεία.  
 

5. Το εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό έργο που επιτελείται γενικά στα σχολεία και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς 
και ο αντίστοιχος φόρτος εργασίας που αυτό απαιτεί, δεν μπορεί να αποτιμάται 
με μετρήσιμα και οικονομικίστικης λογικής κριτήρια, που τίθενται για 
οποιανδήποτε άλλη κατηγορία υπαλλήλων. Και αυτό γιατί ο χώρος της 
Εκπαίδευσης, και δη της Δημόσιας, είναι ταγμένος να υπηρετεί το δικαίωμα κάθε 
παιδιού για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση, για μια εκπαίδευση που θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στις πολυποίκιλες εκπαιδευτικές του ανάγκες με στόχο την 
ολόπλευρή του ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, ο χρόνος που απαιτείται για διδακτικό 
και εξωδιδακτικό έργο δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται 
για οποιανδήποτε άλλη εργασία και συνεπώς δεν μπορεί να συγκρίνεται με 
εργασιακά δεδομένα δημοσίων ή άλλων υπαλλήλων. Τέλος, θα θέλαμε να 
σημειώσουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού (βλ. Νέα Ωρολόγια, Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, Ενιαία Πολιτική για 
την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών, Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας 
των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κ.ά.), που γίνονται προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και το συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό συγκείμενο της 
εκπαίδευσης,  επιδρούν άμεσα στο δημόσιο σχολείο με αποτέλεσμα την 
κατακόρυφη αύξηση του πραγματικού χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών 
λειτουργών. 
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Παρά τις πιο πάνω διαφωνίες και επιφυλάξεις της ΟΕΛΜΕΚ για μια σειρά ζητημάτων, η 
Οργάνωσή μας προχώρησε όχι μόνο στην τεκμηρίωση, με συγκεκριμένα στοιχεία, όλων 
των κατηγοριών που παρατίθενται στον σχετικό πίνακα που μας έχετε κοινοποιήσει, 
αλλά και στην ανάδειξη νέων αναγκών, που οι τελευταίες μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και τα νέα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά δεδομένα απαιτούν. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  Πρόεδρος                                                                          Η  Γεν.  Γραμματέας 
 
Δημήτρης  Ταλιαδώρος                                                          Βαλεντίνα Σαλτέ 
 
 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
 
Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2017 
Αρ. πρωτ.  ERNST&YOUNG-30.2017 
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1. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΟΕΛΜΕΚ 
Η παραχώρηση διευκολύνσεων στις Εκπαιδευτικές/ Συνδικαλιστές Οργανώσεις, 

για να δύνανται αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα, είναι ευρωπαϊκή πρακτική – τόσο 
στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες - 
και διεθνής πρακτική1. Αυτές οι διευκολύνσεις συνίστανται σε απαλλαγή των μελών της 
ηγεσίας των Εκπαιδευτικών τους Οργανώσεων από διδακτικά καθήκοντα, για να έχουν 
τη δυνατότητα να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η 
πρακτική αυτή εφαρμόζεται και στην Κύπρο εδώ και δεκαετίες. 

Στην ΟΕΛΜΕΚ έχουν μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα η 
κεντρική ηγεσία της Οργάνωσής μας και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας των 
Επαρχιακών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ. Τα πολλαπλά καθήκοντα των διάφορων 
αξιωματούχων και οργάνων της Οργάνωσής μας καθορίζονται από το Καταστατικό μας. 
Τα συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Η πρακτική 
αυτή ακολουθείται και στις δύο άλλες Κυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις (ΠΟΕΔ και 
ΟΛΤΕΚ). Η παραχώρηση των πιο πάνω διευκολύνσεων γίνεται με βάση τον Νόμο 
65/1980, ο οποίος αφορά στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών ηγεσιών στην άσκηση 
των καθηκόντων τους. Οι διευκολύνσεις για τη συνδικαλιστική δράση των ηγεσιών των 
Εκπαιδευτικών Οργανώσεων επαναβεβαιώθηκαν και με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου το 2002.   

Η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί την πρακτική της διευκόλυνσης της 
συνδικαλιστικής δράσης και με την άλλη συνδικαλιστική Οργάνωση του Δημόσιου 
Τομέα, την ΠΑΣΥΔΥ. Διευκολύνσεις παραχωρούνται από την Κυπριακή Πολιτεία και 
στις κλαδικές Οργανώσεις της ΠΑΣΥΔΥ, όπως τον Σύνδεσμο Αστυνομικών κ.ά. Στους 
συνδικαλιστές των Οργανώσεων αυτών παραχωρείται άδεια για να ασκούν τα 
συνδικαλιστικά τους καθήκοντα και να εκπροσωπούν τις Οργανώσεις τους σε 
θεσμοθετημένα όργανα της Κυπριακής Πολιτείας ή σε διεθνείς 
Οργανισμούς/Οργανώσεις.   

Η Κυπριακή Δημοκρατίας ενισχύει επίσης την όλη λειτουργία και των Εργατικών 
Συντεχνιών. Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια το κράτος χρηματοδοτεί τις τρεις (3) 
Εργατικές Συντεχνίες, για να λειτουργούν και να συντηρούν τα αναπαυτήρια που 
διατηρούν για τα μέλη τους.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση του 81.134 της 24ης 
Αυγούστου 2016, αποφάσισε «να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 8 (4) των περί 
Ετησίων Αδειών μετ’ απολαβών Νόμων του 1967 έως 2011, τη διάθεση από το 
Κεντρικό Ταμείο Αδειών συνολικού ποσού ύψους €755.555, για την επιχορήγηση των 
λειτουργικών εξόδων και των δαπανών συντήρησης αναπαυτηρίων των συντεχνιών 
ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2015, με την ακόλουθη κατανομή:  α) ΠΕΟ €340.000 (45%), 
β) ΣΕΚ €340.00 (45%), γ) ΔΕΟΚ €75.555 (10%). Αυτής της μορφής χρηματοδότηση 
από την Κυπριακή Πολιτεία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, τυγχάνει και η 
ΠΑΣΥΔΥ.    

                                                           
1 Ακόμη και στο παράνομο μόρφωμα που υπάρχει στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 
ψευδοκράτος έχει απαλλάξει τις ηγεσίες των δύο Συνδικαλιστικών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων των 
Τουρκοκυπρίων από τα διδακτικά τους καθήκοντα, για να μπορούν να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους 
καθήκοντα.  
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Οι Κυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ιστορικά διαδραματίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στα θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής και γενικότερα των ζητημάτων που έχουν 
σχέση με την εκπαίδευσή μας. Ο συνδικαλιστικός χρόνος παραχωρείται στις 
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ακριβώς για να έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν αυτό 
τον ρόλο. 

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει θεσμοθετημένη συμμετοχή σε μια σειρά από όργανα που 
ασχολούνται με διάφορα θέματα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, με αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού ή της Διεύθυνσης 
Μέσης Εκπαίδευσης, η ΟΕΛΜΕΚ μετέχει:  

  
          α) Στο Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  

β) Στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου 
Προγράμματος,  
γ) Στην Επιτροπή Εφαρμογής του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης,  
δ) Στην Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων,  
ε) Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής 
Κατάρτισης,  
στ) Στην Επιτροπή Αναβάθμισης του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Λευκωσίας),  
ζ) Στην Επιτροπή Ανάδειξης της Ιστορικότητας του Λανιτείου (Λεμεσού),  
η) Στο Δευτεροβάθμιο Σώμα Εξέτασης του Παιδαγωγικού Μέτρου της Αλλαγής     
Σχολικού Περιβάλλοντος για τους μαθητές κ.ά.  
θ) Στην Επιτροπή για την αναδιαμόρφωση των Εσπερινών Γυμνασίων. 
  
Η ΟΕΛΜΕΚ, επίσης, συμμετείχε σε μια σειρά Επιτροπών που διαμόρφωσαν 

προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος όπως: Επιτροπή 
Εκσυγχρονισμού των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Διαμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων, στην 
Επιτροπή Αναδιαμόρφωσης των Παγκυπρίων Εξετάσεων. στην Επιτροπή 
Διαμόρφωσης των Κανονισμών Μετακινήσεων των Καθηγητών, Βοηθών Διευθυντών 
και Βοηθών Διευθυντών Α΄ κ.ά. 

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει τακτικές συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 
με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τον Διευθυντή Μέσης 
Εκπαίδευσης, με τα πολιτικά κόμματα, με τις άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κλπ. 
Μετέχει συνήθως στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Εξετάζει τις ενστάσεις των καθηγητών για τις μεταθέσεις τους με την 
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις ενστάσεις για τις 
μετακινήσεις των καθηγητών με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. 

Η ΟΕΛΜΕΚ συμμετέχει ή εκπροσωπείται σε ευρωπαϊκά και διεθνή 
όργανα/οργανώσεις των εκπαιδευτικών ή ευρωπαϊκά ή διεθνή συνέδρια κ.ά. 

Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω – και πολλά άλλα που 
παραλήφθηκαν- δικαιολογείται απόλυτα ο συνδικαλιστικός χρόνος που παραχωρείται 
από την Πολιτεία στην ΟΕΛΜΕΚ. Η παραχώρηση των διευκολύνσεων αυτών είναι 
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νομική υποχρέωση της Κυπριακής Πολιτείας, η οποία προκύπτει από Διεθνείς 
Συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία ή από το εσωτερικό 
νομικό δίκαιο.  

Ως τέτοιες αναφέρουμε τη Σύμβαση της ILO για την προστασία των 
εκπροσώπων των εργαζομένων (C15 – Workers’ Representatives Convention, 1975 
(No. 135) που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1971, στην οποία καταγράφεται ρητά ότι 
«παραχωρούνται κατάλληλες διευκολύνσεις στους [εκλελεγμένους] εκπροσώπους των 
εργαζομένων που να τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους άμεσα και 
αποτελεσματικά») (άρθρο 2). Αντίστοιχα και στη Σύμβαση R143 του 1971, ανάμεσα στις 
άλλες πρόνοιες που αναφέρονται στην προστασία των δικαιωμάτων και στις 
διευκολύνσεις που παραχωρούνται στους εκλελεγμένους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, αναφέρεται ότι «με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους 
των εργαζομένων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο ρόλο τους, πρέπει να τους 
παραχωρείται ο αναγκαίος χρόνος για να συμμετέχουν στις συναντήσεις της συντεχνίας 
τους, σε επιμορφώσεις, σε σεμινάρια, σε συνόδους και σε συνέδρια». (άρθρο 11.1). 
Ακόμη, στη Σύμβαση C151 για τις Εργασιακές Σχέσεις στο δημόσιο τομέα του 1978 
καταγράφεται ότι «παραχωρούνται τέτοιες διευκολύνσεις στους εκπροσώπους των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων των εργοδοτουμένων στο δημόσιο που να είναι 
κατάλληλες για να τους επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους άμεσα και 
αποτελεσματικά, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός των ωρών εργασίας τους» (άρθρο 
6) και ότι «πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, όπου 
χρειάζεται, για να ενθαρρύνεται και να προωθείται η πλήρης ανάπτυξη και η χρήση των 
διαδικασιών της διαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών της εργοδότησης μεταξύ 
της δημόσιας αρχής και των οργανώσεων των εργοδοτουμένων στο δημόσιο, ή όποιες 
άλλες μέθοδοι επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων στο δημόσιο να 
συμμετέχουν στον καθορισμό αυτών των ζητημάτων» (άρθρο 7).  

Ανάλογες αναφορές για την παραχώρηση διευκολύνσεων στους εκπροσώπους 
των εργαζομένων για να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα καθήκοντά 
τους βρίσκονται στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (1996) (Revised European Social Charter, CoE, article 28) και στα 
συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του 2015. Τέλος, 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών στην Εκπαίδευση (European Federation of 
Education Employers), της οποίας , το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι μέλος, 
υπέγραψε πρόσφατα (Νοέμβριος 2016) κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση 
Εκπαιδευτικών (ETUCE) για την «Προώθηση των δυνατοτήτων του Κοινωνικού 
Διαλόγου στην Εκπαίδευση», σύμφωνα με την οποία τα μέλη δεσμεύονται, μεταξύ 
άλλων, να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων της εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να στηρίξουν και να 
συμβάλουν στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, με στόχο 
την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών και τις 
διαδικασίες καθορισμού εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Με βάση τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει στους εκλελεγμένους εκπροσώπους της ΟΕΛΜΕΚ 
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τις συνθήκες για να μπορούν να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους, όπως προνοεί και το 
καταστατικό της Οργάνωσης. 
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2. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο Προγραμματιστής του σχολείου εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους για τη διεκπεραίωση των ποικίλων εργασιών που αφορούν στον καταρτισμό του 
προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Το πρόγραμμα του πρώτου τετραμήνου 
τίθεται σε λειτουργία το Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους και διαφοροποιείται για το 
δεύτερο τετράμηνο τον Ιανουάριο.  

Οι διαδικασίες για τον καταρτισμό του προγράμματος του Σεπτέμβρη ξεκινούν 
από το Φεβρουάριο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και πρέπει να ολοκληρωθούν 
στις αρχές Σεπτεμβρίου για το πρώτο τετράμηνο, ούτως ώστε να μπορέσει να 
λειτουργήσει η σχολική μονάδα από την πρώτη μέρα της προσέλευσης των μαθητών. 
Αντίστοιχα, οι εργασίες για τον καταρτισμό του προγράμματος του δεύτερου τετραμήνου 
ξεκινούν το αργότερο τον Δεκέμβριο.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση του προγράμματος του σχολείου 
είναι ποικίλοι, πολυσύνθετοι και συχνά μεταβλητοί. 

 

Για τον καταρτισμό του προγράμματος ο προγραμματιστής του σχολείου 
πρέπει να λάβει υπόψιν: 

(α) Τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της σχολικής μονάδας και τις επιλογές 
των μαθητών, περιλαμβανομένων των αλλαγών στις επιλογές και των δυνατοτήτων 
σχηματισμού τμημάτων. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου 
ξεκαθαρίζει ολοκληρωτικά μετά τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και 
των ανεξετάσεων και μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και των μετεγγραφών, 
γεγονός που επιφέρει συχνά τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, πιο σημαντικές εάν 
επηρεάζονται και οι επιλογές μαθημάτων και κατευθύνσεων στο Λύκειο. 

(β) Τις κατ’ αρχήν ανάγκες της σχολικής μονάδας σε διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό και ακολούθως τη σύνθεση του προσωπικού του σχολείου που υπηρετεί εξ 
ολοκλήρου ή για μερικές ώρες στη σχολική μονάδα. Τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο το πρόγραμμα υπόκειται σε πολλές και σημαντικές αλλαγές μέχρι να 
ολοκληρωθεί η στελέχωση των σχολείων, λόγω έκτακτων, διορισμών, μεταθέσεων και 
μετακινήσεων του προσωπικού, ενώ παράλληλα το σχολείο πρέπει να λειτουργεί χωρίς 
να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος. 

(γ) Τους περιορισμούς που τίθενται για τις συνδιδασκαλίες μαθημάτων, για τις 
διδασκαλίες των εργαστηριακών μαθημάτων, για μαθήματα που απαιτούν συνεχόμενο 
δίωρο, κτλ. 

(δ) Τους περιορισμούς που τίθενται εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος 
των καθηγητών υπηρετούν σε διάφορα σχολεία και συνεπώς το πρόγραμμα του κάθε 
σχολείου εξαρτάται από το πρόγραμμα των άλλων σχολείων στα οποία υπηρετεί ο κάθε 
καθηγητής. 

(ε) Τους περιορισμούς που τίθενται εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι καθηγητές 
υπηρετούν συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας σε διάφορες άλλες υπηρεσίες του 
Υπουργείου (π.χ. αποσπάσεις, τοποθετήσεις) 
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(στ) Τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας ανά περίοδο, περιλαμβανομένων των 
εργαστηρίων και των ειδικών αιθουσών, και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθήματος. 

(ζ) Τις προκαθορισμένες συνεδρίες της διευθυντικής ομάδας και του πειθαρχικού 
συμβουλίου (με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας των σταθερών μελών του) 

(ή) Τους συντονισμούς ειδικοτήτων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 
διδάσκοντες κάθε κλάδου στο συντονισμό του κλάδου τους. 

(θ) Τις ιδιομορφίες (κτηριακές και άλλες) της κάθε σχολικής μονάδας. 

(ι) Την ισόρροπη κατανομή των διδακτικών περιόδων των διδασκόντων κατά τις 
μέρες που υπηρετούν στο σχολείο, τόσο σε σχέση με τα προσφερόμενα μαθήματα σε 
κάθε τμήμα (π.χ. να μην υπερβαίνουν τις δύο περιόδους την ημέρα σε κάθε τμήμα), όσο 
και σε σχέση με άλλους περιορισμούς (εφτάωρα, συνεχόμενα πεντάωρα και τετράωρα, 
θηλασμός, κτλ) 

(ια) Τις υπευθυνότητες τμημάτων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ανάληψης υπευθυνότητας (ώρες διδασκαλίας στο τμήμα). 

(ιβ) Τα προγράμματα ειδικής αγωγής (στήριξη, αλφαβητισμός, ειδική μονάδα), τα 
προγράμματα των αλλόγλωσσων μαθητών. 

(ιγ) Στα Μουσικά και στα Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια τις διαφοροποιήσεις στο 
πρόγραμμα των μαθητών. 

Το πρόγραμμα υπόκειται συχνά σε έκτακτες διαφοροποιήσεις, εξαιτίας: 

(α) απρόβλεπτων αλλαγών (π.χ. στη σύνθεση του προσωπικού, λόγω έκτακτων 
μετακινήσεων ή πρόωρων αφυπηρετήσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς), 

(β) προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που γίνονται στη σχολική μονάδα και 
επηρεάζουν τη λειτουργία των μαθημάτων (π.χ. το τριήμερο εργασίας της Α Λυκείου, 
που επηρεάζει το πρόγραμματα των διδασκόντων τόσο στην Α όσο και στη Β και Γ 
Λυκείου, εκδηλώσεις, κ.ά). 

(γ) απρόβλεπτων δραστηριοτήτων (π.χ. εγκεκριμένες επισκέψεις στο σχολείο), 
έκτακτων συνεδριών της διευθυντικής ομάδας ή του καθηγητικού συλλόγου και 
συνεδριών του πειθαρχικού συμβουλίου 

(δ) απρόβλεπτων παραγόντων που επιβάλλουν αλλαγές αιθουσών (π.χ. 
τραυματισμός μαθητή) 

 

Τα καθήκοντα του Προγραμματιστή του σχολείου κατά χρονολογική σειρά 
είναι συνοπτικά τα εξής: 

 
Φεβρουάριος - Μάρτιος 

Προεργασία για το σωστό προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς. 
α) Παραλαβή των στοιχείων και των επιλογών των μαθητών από το Αβάκιο και 

μεταφορά τους στο Ωρολόγιο πρόγραμμα. 
β) Επεξεργασία των επιλογών, σχηματισμός τμημάτων Β’ και Γ’ Τάξης και των 

τμημάτων συνδιδασκαλιών με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Αβάκιο. 
γ) Ενημέρωση των μαθητών που επέλεξαν μαθήματα που δεν είναι δυνατόν να 

προσφερθούν (λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος), ότι πρέπει να αλλάξουν επιλογή. Το ίδιο 
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και για μαθήματα που δεν μπορούν να συνδυαστούν λόγω συνδιδασκαλιών (π.χ. στο 
παλιό σύστημα κάποιος θεωρητικά θα μπορούσε να επιλέξει Αρχαία, Φυσική και 
Λογιστική, αλλά πρακτικά να μην μπορεί λόγω συνδιδασκαλιών). Και στις δύο 
περιπτώσεις, ενημέρωση των μαθητών για τις δυνατότητες που υπάρχουν για άλλες 
επιλογές. Παραλαβή των νέων επιλογών των μαθητών και ενημέρωση του 
προγράμματος. 

δ) Προετοιμασία και υποβολή στη διεύθυνση του σχολείου των προκαταρκτικών 
αναγκών σε διδακτικό προσωπικό. Παράδοση των προκαταρκτικών αναγκών στα 
επαρχιακά γραφεία.  

 
Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 

ε) Αλλαγές επιλογών μαθητών (για την επόμενη σχολική χρονιά) και 
τροποποίηση τους στο Ωρολόγιο. (περίπου το 30% των μαθητών αλλάζει επιλογές). 

στ) Μεταφορά των επιλογών στο επίπεδο 1 του Ωρολογίου και δημιουργία όλων 
των τμημάτων συνδιδασκαλιών. 

ζ) Ένταξη προγράμματος ειδικής αγωγής στο συνολικό πρόγραμμα του σχολείου 
(της επόμενης σχολικής χρονιάς). (Στηρίξεις, απαλλαγές, πρόγραμμα αλλόγλωσσων, 
πρόγραμμα ειδικής μονάδας). 

η) Παροχή διευκολύνσεων στον Β.Δ. που είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό του 
προγράμματος εξετάσεων και επιτηρήσεων. (Σε κάποια σχολεία αυτό μπορεί να γίνεται 
και αποκλειστικά από τον προγραμματιστή) 

θ) Ετοιμασία εντύπων για τις κατανομές της νέας χρονιάς κατά κλάδο. 
ι) Ετοιμασία εντύπων για τη στέγαση της νέας χρονιάς και τους υπεύθυνους 

τμημάτων. 
 
Ιούνιος 

ια) Παροχή διευκολύνσεων στον Β.Δ. που είναι υπεύθυνος για τις παραγγελίες 
βιβλίων για τη νέα χρονιά. 

ιβ) Δημιουργία τμημάτων Α’ Τάξης (για την επόμενη σχολική χρονιά) με βάση τις 
επιλογές τους. 

ιγ) Προετοιμασία και υποβολή στη διεύθυνση του σχολείου των τελικών αναγκών 
σε διδακτικό προσωπικό. Παράδοση των τελικών αναγκών στα Eπαρχιακά Γραφεία.  

 
Ιούλιος - Αύγουστος 

ιδ) Παρακολούθηση των μεταθέσεων, μετακινήσεων και τοποθετήσεων και 
ενημέρωση της κατάστασης προσωπικού του σχολείου. 

ιε) Συντονισμός κατά το τέλος Αυγούστου με τους βοηθούς των Επαρχιακών 
Επιθεωρητών για έλεγχο του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολική τους 
μονάδα. 

 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 

ιστ) Παράδοση εντύπων κατανομών στους ΒΔ Συντονιστές κάθε ειδικότητας. 
ιζ) Παραλαβή των κατανομών και καταχώρισή τους στο σύστημα. 
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ιη) Συνεννόηση με τους προγραμματιστές των άλλων σχολείων με τους οποίους 
μοιράζονται καθηγητές, για τις μέρες και ώρες που τους χρειάζεται ο καθένας. Περίπου 
το 40% των καθηγητών είναι μοιρασμένοι σε 2 μέχρι και 10 σχολεία. 

ιθ) Δημιουργία προγράμματος ξεκινώντας από τις βασικές συνδιδασκαλίες, 
μικρότερες συνδιδασκαλίες και τις υπόλοιπες περιόδους. 

κ) Ο καταρτισμός του Ωρολογίου Προγράμματος του Λυκείου λαμβάνει υπόψη τις 
επιλογές των μαθητών με βάση τα τμήματα που δημιουργήθηκαν, τις ειδικές αίθουσες – 
εργαστήρια (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, 
Δακτυλογραφίας, Τέχνης, Γραφικών Τεχνών, Οικιακής Οικονομίας, Ιστορίας, Γλωσσών, 
Μαθηματικών, γήπεδα), τη συνεννόηση με τα άλλα Σχολεία για τους μοιρασμένους 
καθηγητές και μια σειρά άλλων περιορισμών που υπάρχουν. 

κα) Προνοεί ώστε να υπάρχει κοινή κενή περίοδος των καθηγητών κατά 
ειδικότητα για συντονισμό. 

κβ) Προνοεί ώστε να υπάρχουν κοινές κενές περίοδοι για τους ΒΔ Α΄ - Β.Δ. για 
συνεδρία της Διεύθυνσης. 

κγ) Δημιουργία προγράμματος στήριξης σύμφωνα με τις απαλλαγές από 
μαθήματα των μαθητών, το οποίο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα του σχολείου.    

κδ) Δημιουργία προγράμματος Ειδικής Μονάδας, το οποίο εντάσσεται στο 
συνολικό πρόγραμμα του σχολείου.  

κε) Παράδοση προγράμματος συνολικά για το σχολείο και για τις αίθουσες 
διδασκαλίας και ατομικά σε κάθε μαθητή και σε κάθε καθηγητή με την έναρξη των 
μαθημάτων. 

κστ) Αλλαγές στο πρόγραμμα κάθε φορά που υπάρχουν μετακινήσεις 
εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο άλλα και 
τους υπόλοιπους μήνες (π.χ. λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων) 

(κζ) Μέχρι την οριστικοποίηση του προγράμματος, η διαδικασίας παράδοσης 
προγράμματος (συνολικά για το σχολείο και για τις αίθουσες διδασκαλίας και ατομικά 
για κάθε μαθητή και κάθε καθηγητή) μπορεί να επαναληφθεί μέχρι και 5-7 φορές. 

 
Ιανουάριος 

κζ) Ετοιμασία προγράμματος Β’ Τετραμήνου συνολικά για το σχολείο και για τις 
αίθουσες διδασκαλίας και ατομικά για κάθε μαθητή και κάθε καθηγητή και παράδοσή 
του σε μαθητές και καθηγητές. 

 
Ολόχρονα 

κη) Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί να ανατεθεί στον προγραμματιστή και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία από τον Διευθυντή του σχολείου ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε σχολείου, όπως βοήθεια στο Β.Δ. για το πρόγραμμα αναπληρώσεων τα πρωινά, 
προγραμματισμός των Κ.Σ.Α για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και πολλά άλλα. 

Είναι προφανές ότι για τη διεκπεραίωση όλων των πιο πάνω εργασιών, οι 
περίοδοι που δίνονται στους προγραμματιστές είναι κατά πολύ λιγότερες από τον 
πραγματικό χρόνο που αφιερώνεται. Μόνο κατά τον μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι 
προγραμματιστές εργάζονται συνολικά πέραν των 150 ωρών, ενώ σε μηνιαία βάση ο 
χρόνος που απαιτείται υπερβαίνει τις 5 ώρες την εβδομάδα. 



 

15 

 

3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
Οι μαθητικές σχολικές εκδόσεις έχουν σκοπό να παρουσιάσουν αξιόλογες 

εργασίες των μαθητών/μαθητριών μας σε όλους τομείς και να παρουσιάσουν το έργο 
που συντελείται στα σχολεία μας στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς. 

Οι σχολικές εκδόσεις είναι το απαύγασμα της όλης μορφωτικής, εθνικής, 
πνευματικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής ενός σχολείου. Οι εκδόσεις 
αυτές αποτελούν πρωτογενές υλικό για την όλη δράση και προσφορά των σχολικών 
μονάδων μας. Η όλη αξία των σχολικών εκδόσεων αναδεικνύεται μέσα στον χρόνο. 
Αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας την καλύτερη μαρτυρία για τα ωραία 
μαθητικά τους χρόνια, για την συμβολή του καθενός στα μαθητικά δρώμενα και για τη 
συλλογική δράση της σχολικής κοινότητας στην οποία ανήκαν κάποτε. Συνεπώς, οι 
σχολικές εκδόσεις αποτελούν ένα εξαιρετικό και πολύτιμο ενθύμιο για τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, μαθητές και καθηγητές. Συνήθως οι σχολικές εκδόσεις είναι 
ιδιαίτερα πολυσέλιδες (τα περιοδικά από 100 μέχρι 200 σελίδες και οι εφημερίδες από 
16 μέχρι 32 σελίδες). 

Οι εκδόσεις αυτές, ως χαρακτηριστικό του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, 
ανάγονται στην εποχή της Αγγλοκρατίας και αποτελούν πολύτιμες πηγές για τον 
μελετητή της κυπριακής ιστορίας. Ιστορική, εκπαιδευτική, παιδαγωγική, λαογραφική, 
εθνική και συλλεκτική αξία έχουν, για παράδειγμα, οι εκδόσεις του μαθητικού περιοδικού 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, «Μαθητική Εστία», το οποίο άρχισε την έκδοσή του το 
1949. Η τεράστια σημασία που έχουν οι μαθητικές εκδόσεις αναδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι στις πλείστες περιπτώσεις το κόστος των εκδόσεων αυτών καλύπτεται από 
τους Συνδέσμους Γονέων των Σχολείων μας. Το ευτύχημα είναι ότι ακόμα και την 
περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης, την οποία ως κοινωνία βιώσαμε πρόσφατα, 
δεν αναστάληκε η έκδοση των σχολικών εκδόσεων. 

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού θεσμοθέτησαν, το 2007, διαγωνισμό μαθητικής εφημερίδας τόσο για το 
γυμνασιακό κύκλο όσο και για τον λυκειακό κύκλο, στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλα 
τα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού υπάρχουν κάποια σχολεία που 
εκδίδουν μέχρι και δύο διαδοχικά φύλλα της εφημερίδας του σχολείου.  Όπως φαίνεται 
και από την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι προδιαγραφές που τίθενται είναι αρκετά 
αυστηρές και η συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί μια ιδιαίτερα προσεκτική και 
επίμοχθη εργασία και πολλαπλές δεξιότητες από τον υπεύθυνο των εκδόσεων του 
Σχολείου (βλ. εγκύκλιο ΥΠΠ αρ. φακ. 5.14.19.1 (18.12.2015). 

Πέραν της έκδοσης περιοδικού και εφημερίδας, αρκετά σχολεία κατά διαστήματα 
εκδίδουν επετειακά λευκώματα ή επετηρίδες. 

Είναι προφανές ότι για την έκδοση περιοδικών, εφημερίδων, λευκωμάτων και 
επετηρίδων απαιτείται μια ιδιαίτερα επίπονη, υπεύθυνη και χρονοβόρα εργασία από τον 
υπεύθυνο καθηγητή Φιλόλογο που θα αναλάβει την επιμέλεια των εκδόσεων του 
Σχολείου. Η εργασία αυτή ξεκινά από τις πρώτες μέρες των μαθημάτων, διαρκεί όλη τη 
σχολική χρονιά και ολοκληρώνεται περί τα τέλη Ιουνίου, όταν παραδίδεται το περιοδικό 
στους μαθητές. 
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Ο Υπεύθυνος Καθηγητής για τις μαθητικές εκδόσεις έχει τα πιο κάτω 
καθήκοντα: 

 
α) Δημιουργεί τη συντακτική επιτροπή από μαθητές/μαθήτριες για την έκδοση της 

μαθητικής εφημερίδας.  

β) Συζητά με τους μαθητές και τους καθοδηγεί για τα θέματα που θα αναλάβουν 
να αναπτύξουν και να δημοσιεύσουν στην εφημερίδα(ρεπορτάζ, άρθρα, έρευνες, 
συνεντεύξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, ειδήσεις, κ.ά.). 

γ) Καθοδηγεί τους μαθητές/μαθήτριες για τις συνεντεύξεις που θα πάρουν από 
διάφορα πρόσωπα (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργούς, Βουλευτές, παλιούς 
καθηγητές ή αποφοίτους κλπ). Ετοιμάζουν μαζί το ερωτηματολόγιο. Συνοδεύει, τις 
περισσότερες φορές τους μαθητές στα πρόσωπα από τα οποία θα πάρουν τις 
συνεντεύξεις. 

δ) Ετοιμάζει τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα πρέπει να ετοιμαστούν οι 
εργασίες των μαθητών και τις διαβιβάζει στους Συντονιστές ΒΔ και στους άλλους 
καθηγητές. Στόχοι είναι i) να υπάρχει συνάφεια στα κείμενα και στο υπόλοιπο υλικό, 
ώστε το σύνολο του περιεχομένου και το στιλ της εφημερίδας να αναδεικνύει τον παλμό 
της σχολικής κοινότητας ii) ομοιομορφία στην παρουσίαση του υλικού. 

ε) Σε σχέση με την έκδοση του περιοδικού έρχεται σε επαφή με τους Συντονιστές 
ΒΔ και με τους καθηγητές του Σχολείου που έχουν αναλάβει συγκεκριμένες 
δραστηριότητες (εκδηλώσεις, συνέδρια, ομίλους, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς, κτλ), για να ετοιμάσουν υλικό, το οποίο να έχει σχέση με την 
ειδικότητά τους ή με τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει στο Σχολείο, για να 
δημοσιευθεί στο περιοδικό. 

στ) Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεργάζεται με το ΒΔΑ και το ΒΔ που 
εποπτεύουν τη διαδικασία των εκδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές εκφράζουν 
την ιδιαίτερη δράση και τους στόχους της σχολικής μονάδας. 

ζ) Συλλέγει το υλικό τόσο για το περιοδικό όσο και για την εφημερίδα και 
προχωρά στο επίμοχθο και χρονοβόρο έργο της διόρθωσης των εργασιών/μελετών των 
μαθητών/μαθητριών, τόσο πριν όσο και μετά τη σελίδωση. Ένα έργο που περιλαμβάνει 
ποικίλες και πολλές διορθώσεις: νοηματικές, συντακτικές, ορθογραφικές, υφολογικές, 
τυπογραφικές, κλπ.   

η) Συλλέγει φωτογραφικό υλικό που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό ή την 
εφημερίδα.  

θ) Συντάσσει το ημερολόγιο του σχολείου που καταγράφει ημερολογιακά ή 
θεματικά στα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο σχολείο κατά τη διάρκεια 
όλης της σχολικής χρονιάς. 

ι) Ετοιμάζει τις προδιαγραφές για να ζητηθούν προσφορές από τυπογραφεία για 
την έκδοση του περιοδικού και της εφημερίδας. 

ια) Συνεργάζεται με το τυπογραφείο ή και συχνά αναλαμβάνει ο ίδιος και το 
επίμοχθο και δύσκολο έργο της σελίδωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας του περιοδικού 
και της εφημερίδας. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και περιλαμβάνει την 
οργάνωση, ιεράρχηση και ταξινόμηση της ύλης στο σύνολο της έκδοσης και ανά σελίδα, 
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την κατάλληλη τιτλοποίηση των ενοτήτων, τον καταρτισμό του πίνακα περιεχομένων, τη 
δημιουργική παρουσίαση του κάθε θέματος και τον εμπλουτισμό των κειμένων με 
φωτογραφικό και άλλο οπτικό υλικό, με διαγράμματα ερευνών, με σχέδια και άλλες 
καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών, τον έλεγχο των στοιχείων όλων των μαθητών 
που λαμβάνουν μέρος στην έκδοση. Ιδιαίτερα για το περιοδικό απαιτείται ενδελεχής 
έλεγχος των στοιχείων όλων των τελειοφοίτων σε αντιστοιχία με τις φωτογραφίες τους. 
Επίσης, συνήθως σε συνεργασία με τον καθηγητή της Τέχνης φροντίζει για τη σελίδωση 
του εξωφύλλου του περιοδικού, το οποίο πρέπει να αντανακλά τη σχολική ζωή και 
δράση. Το μέρος αυτό της εργασίας απαιτεί συχνή μετάβαση του υπεύθυνου καθηγητή 
της έκδοσης στο τυπογραφείο που διεκπεραιώνει τη σελίδωση, ώστε αυτή να γίνεται 
υπό την συνεχή του εποπτεία. Εάν ο καθηγητής έχει ο ίδιος ιδιαίτερες γνώσεις για να 
χρησιμοποιεί τα εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικής σελίδωσης, τότε 
αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής δουλειάς του τυπογραφείου, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο, αφού περιλαμβάνει, πέραν των πιο 
πάνω, και την διόρθωση του φωτογραφικού υλικού στο photoshop. 

ιβ) Διεκπεραιώνει όλη την εργασία των τυπογραφικών διορθώσεων κατά τη 
διάρκεια και μετά τη σελίδωση: Πριν το τελικό στάδιο της εκτύπωσης, διορθώνει 
τουλάχιστον δύο φορές τα τυπογραφικά δοκίμια και ελέγχει αν έγιναν όλες οι 
διορθώσεις. 

 

Για τους σκοπούς των εκδόσεων (περιοδικό και εφημερίδα) παραχωρούνται από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία που έχουν μέχρι 400 μαθητές μια (1) 
περίοδος και σε σχολεία με άνω των 400 μαθητών δύο περίοδοι. Οι πιο πάνω 
παραχωρήσεις γίνονται με βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου του 1996 και 
του 2002.  

Η πιο πάνω ρύθμιση δεν είναι ορθολογιστική και δίκαιη. Ένα περιοδικό ή μια 
εφημερίδα είτε εκδίδεται σε ένα σχολείο των 300 ή των 450 μαθητών/μαθητριών 
χρειάζεται, απαιτεί την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω (για την οποία 
απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον 300 ώρες εργασίας). Αντίθετα στα μικρότερα σχολεία 
το έργο του καθηγητή υπεύθυνου για τις εκδόσεις γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Η 
ορθολογιστική ρύθμιση που επιβάλλεται είναι σε όλα τα σχολεία να παραχωρηθούν 
τουλάχιστον δύο διδακτικές περίοδοι.  
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4. ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

 
Η παραχώρηση μιας περιόδου για κάθε 135 μαθητές καθιερώθηκε με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου του 1996. Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε τότε ανάμεσα στην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κλαίρης Αγγελίδου, 
του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και νυν προέδρου της Δημοκρατίας 
Νίκου Αναστασιάδη με την ΟΕΛΜΕΚ. 

Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης η κάθε σχολική Μονάδα οφείλει να διοργανώσει τις εξής εκδηλώσεις, στις 
οποίες μπορούν να αφιερωθούν από μια (1) μέχρι δύο (2) διδακτικές περίοδοι:  

α) Η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας – 30 Σεπτεμβρίου 
β) Η επέτειος της εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931 – 21 Οκτωβρίου 

(προστέθηκε στους νέους Κανονισμούς) 
γ) Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 – 27 Οκτωβρίου  
δ) Η ημέρα καταδίκης του Ψευδοκράτους – Ημέρα μνήμης των πεσόντων της 

Τουρκικής Εισβολής – 15 Νοεμβρίου 
ε) Η επέτειος του Πολυτεχνείου - 17 Νοεμβρίου 
στ) Η επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – 20 

Νοεμβρίου (προστέθηκε στους νέους Κανονισμούς) 
ζ) Ημέρα μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης – 7 Δεκεμβρίου 
η) Η γιορτή των Χριστουγέννων – 23 Δεκεμβρίου 
θ) Η μέρα μνήμης του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ - 19 Ιανουαρίου 
ι) Η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων - 29 Ιανουαρίου 
ια) Γιορτή του Δέντρου – αρχές Φεβρουαρίου 
ιβ) Η επέτειος της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου – 3 Μαρτίου 
ιγ) Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 - 24 Μαρτίου 
ιδ) Η επέτειος της 1ης Απριλίου 1955 - 31 Μαρτίου 
ιε) Η γιορτή του Πάσχα 
 
Για άλλες δώδεκα (12) επετείους ή γεγονότα ετοιμάζονται φυλλάδια, τα οποία 

πολλαπλασιάζονται και παραδίδονται στους διδάσκοντες για να αναγνωστούν στην 
τάξη, προ της έναρξης του μαθήματος. Τα φυλλάδια αυτά ετοιμάζονται συνήθως από 
τους φιλολόγους. 

Η ετοιμασία των δεκαπέντε εκδηλώσεων που προβλέπουν οι κανονισμοί απαιτεί 
ένα επίμοχθο έργο. Ο φιλόλογος καταρχήν θα πρέπει να επιλέξει τα κείμενα (πεζά, 
ποιήματα) και το ηχητικό και οπτικό υλικό που θα παρουσιαστεί στις εκδηλώσεις αυτές. 
Πρέπει επίσης να συγγράψει τα συνδετικά κείμενα, και να συνεργαστεί με τον καθηγητή 
μουσικής του Σχολείου για τη μουσική επένδυση των κειμένων και τη σωστή επιλογή 
των τραγουδιών της Χορωδίας και της Ορχήστρας, να ετοιμάσει το περιεχόμενο των 
προβολών, ώστε το σύνολο της εκδήλωσης να παρουσιάζει συνάφεια και ενδιαφέρον, 
ενώ παράλληλα να υπηρετεί με εύληπτο και δημιουργικό τρόπο τους στόχους της. Στη 
συνέχεια πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους μαθητές/μαθήτριες που θα 
παρουσιάσουν τα κείμενα που επέλεξε. Προς τούτο θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια 
σειρά δοκιμαστικών αναγνώσεων/παρουσιάσεων των κειμένων αυτών από τους 
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μαθητές, υπό την εποπτεία και καθοδήγησή του, ώστε να δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής 
διαφορετικών μαθητών/τριών σε κάθε εκδήλωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
προχωρήσει στη διδασκαλία των κειμένων για τη σωστή εκφορά του λόγου. Πολλές 
εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δραματοποιήσεις, γεγονός που αυξάνει τον απαιτούμενο 
χρόνο για πρόβες. Εάν η εκδήλωση το απαιτεί, ο φιλόλογος πρέπει να μεριμνήσει και 
για τα κατάλληλα κοστούμια που θα φορέσουν οι μαθητές που θα συμμετέχουν στη 
δραματοποίηση. Για τις μεγάλες εκδηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και γενική 
πρόβα της όλης εκδήλωσης. Στις μεγάλες εκδηλώσεις συνήθως οι φιλόλογοι 
αναλαμβάνουν και την κεντρική ομιλία που δίνει το όλο πλαίσιο της τιμώμενης επετείου. 
Τέλος, σε συνεργασία με το ΒΔ και το ΒΔΑ που έχουν την εποπτεία της εκδήλωσης, ο 
φιλόλογος που αναλαμβάνει την εκδήλωση μεριμνά για την ετοιμασία της πρόσκλησης 
και του προγράμματος που θα δοθεί στους προσκεκλημένους, καθώς και για την 
εξεύρεση και επιλογή υλικού (φωτογραφίες, αποσπάσματα εφημερίδων, κ.ά.) και τη 
φιλοτέχνηση των πινακίδων που τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο του σχολείου, ώστε 
οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το θέμα της 
εκδήλωσης. 

Πέραν των εκδηλώσεων που προνοούν οι Κανονισμοί, τα πλείστα σχολεία 
πραγματοποιούν μία μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση, συχνά σε συνεργασία με άλλους 
καθηγητές του σχολείου (μουσικής, τέχνης, γυμναστικής), η ευθύνη της οποίας 
ανατίθεται στον φιλόλογο που έχει αναλάβει τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στις 
εκδηλώσεις αυτές, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να 
αναπτύξουν τα δημιουργικά τους ταλέντα, να έρθουν σε επαφή με το έργο και την 
προσφορά σημαντικών λογοτεχνών ή άλλων προσωπικοτήτων της ιστορίας, της 
επιστήμης και του πολιτισμού και να γνωρίσουν ενδιαφέρουσες πτυχές του κόσμου των 
γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και του πολιτισμού συμμετέχοντας 
δημιουργικά σε μία παράσταση, στην οποία καλούνται μάλιστα να συνεργαστούν με 
μεγάλο αριθμό συμμαθητών και συμμαθητριών τους. Τα οφέλη από αυτές τις 
εκδηλώσεις είναι ασύλληπτα για όσους μαθητές συμμετέχουν, ενώ ταυτόχρονα η 
διοργάνωση και παρουσίασή τους στο κοινό υπηρετεί στον ύψιστο βαθμό τους στόχους 
της εκπαίδευσης. Ο χρόνος που απαιτείται από τους καθηγητές για την προετοιμασία 
μιας τέτοιας εκδήλωσης είναι αδιαμφισβήτητα τεράστιος. 

Με βάση την αναλογία μιας περίοδος για κάθε 135 μαθητές παραχωρούνται στα 
σχολεία που έχουν μέχρι 265 μαθητές μια (1) περίοδος . Το μέγιστο που στην πράξη 
δίνεται είναι τέσσερις (4) περίοδοι σε σχολεία που έχουν από 540 μέχρι 670 μαθητές. 
Στα σχολεία που παραχωρούνται μέχρι δύο περίοδοι, δηλαδή μέγιστος αριθμός 
μαθητών 390, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμαστούν οι δεκαπέντε (15) αυτοί 
εορτασμοί.  

Ο καθορισμός των φιλολογικών ωρών, για προετοιμασία και παρουσίαση των 
διαφόρων εκδηλώσεων με βάση τον αριθμό των μαθητών δεν είναι ο ενδεδειγμένος. 
Όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να 
κάνουν όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις. Στα σχολεία που είναι μικρός ο αριθμός των 
μαθητών είναι ακόμη πιο δύσκολη η επιλογή των κατάλληλων μαθητών/μαθητριών για 
τα παρουσιάσουν τα κείμενα και η προετοιμασία πιο επίπονη.  
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Σε ένα σχολείο (μέχρι 265 μαθητές) που παραχωρείται μια περίοδος για 
εκδηλώσεις σημαίνει ότι πιστώνεται για κάθε εκδήλωση χρόνος 90 λεπτών 
προετοιμασίας που είναι εξαιρετικά ελάχιστος. Είναι προφανές από όσα 
προαναφέρθηκαν ότι ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτούνται από τον φιλόλογο για 
την προετοιμασία όλων των εκδηλώσεων που προνοούν οι Κανονισμοί, (χωρίς καν να 
λαμβάνεται υπόψη ο υπέρμετρος χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία της 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης), υπερβαίνει κατά πολύ τον χρόνο που παραχωρείται από την 
πολιτεία. Εισήγησή μας είναι σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια, ανεξαρτήτως αριθμού 
μαθητών να παραχωρηθούν τουλάχιστον τρεις (3) και τέσσερις (4) περίοδοι 
αντίστοιχα. Η εισήγηση αυτή είναι εκ των πραγμάτων ορθολογιστική και αναγκαία.  
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5. ΘΕΑΤΡΟ 

 

Η παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από τους μαθητές/μαθήτριες μας έχει 
μια ιδιαίτερα μακρά ιστορία, της οποίας, αν αναζητήσουμε τις απαρχές, θα ανατρέξουμε 
στην πρώιμη περίοδο της κατοχής του νησιού μας από τους Άγγλους. Οι μαθητικές 
θεατρικές παραστάσεις έχουν μια λαμπρή ιστορία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 
που δεν είναι του παρόντος να παρουσιάσουμε.  

Το θέατρο είναι εδώ και δεκαετίες ένας βασικός πυλώνας της παιδαγωγικής 
δράσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς συμβάλλει δραστικά στην 
αναβάθμιση της γνωστικής και εκπαιδευτικής διεργασίας. Η βιωματική διάσταση που 
προσθέτει το θέατρο στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών μας έχει 
μεγάλη παιδαγωγική αξία. Οι θεατρικές παραστάσεις λειτουργούν ως βασικό 
παιδαγωγικό εργαλείο για την αισθητική, την ψυχοπνευματική, την ηθική και την 
κοινωνική καλλιέργεια των μαθητών και των μαθητριών μας, τόσο ως δρώντων 
προσώπων, όσο και ως θεατών. 

Η αξία των θεατρικών παραστάσεων για την διαπαιδαγώγηση των πολιτών είχε 
ήδη διαφανεί στην Αρχαία Ελλάδα, με τις μεγάλες θεατρικές διοργανώσεις, και ιδιαίτερα 
στην Αθήνα, στο λίκνο της δημοκρατίας, όπου το θέατρο θεωρούνταν ως «το σχολείο 
της δημοκρατίας» για τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε στην παιδεία των πολιτών. 
Γι αυτό η πόλη όριζε χορηγούς για τις παραστάσεις, οι οποίοι μεταξύ άλλων πλήρωναν 
και το αντίτιμο του εισιτηρίου για όσους δεν είχαν χρήματα (τα γνωστά «θεωρικά»), 
ώστε όλοι πολίτες να μετέχουν θεατρικής παιδείας. 

Η διαχρονική αξία του θεάτρου για την αγωγή των νέων αναδεικνύεται μέσα στα 
τα λόγια του μεγάλου Καρόλου Κουν, «…δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο… κάνουμε 
θέατρο, για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι 
μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος 
πολιτισμός στον τόπο μας».  

Κι αυτός ο ουσιαστικός στόχος υπηρετείται με το ανέβασμα των μαθητικών 
θεατρικών παραστάσεων. 

Η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία που απαιτεί το ανέβασμα μιας 
θεατρικής παράστασης διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες, εκλεπτύνει τα 
ψυχικά τους χαρίσματα, βελτιώνει τις επικοινωνιακές και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο φιλόλογος δεν είναι απλώς ο σκηνοθέτης μιας 
παράστασης. Είναι ο εμψυχωτής της θεατρικής ομάδας στο σύνολό της και του κάθε 
παιδιού ξεχωριστά, ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος σύμπνοιας 
και συνεργασίας και τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της ομάδας. Είναι ο 
συντονιστής μιας διαδικασίας κατά την οποία «η Ιθάκη» δεν είναι μόνο η θεατρική 
παράσταση, αλλά και η πορεία προς αυτήν. 

 

Η διαδικασία αυτή έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές: 

 Τους επιτρέπει να γνωρίσουν στην πράξη και ουσιαστικά ένα ή περισσότερα μεγάλα 
έργα της λογοτεχνίας (αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες, θεατρικά έργα της κλασικής 
και της σύγχρονης δραματουργίας, του ελληνικού και του διεθνούς ρεπερτορίου). Τα 
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αριστουργήματα αυτά του θεάτρου διαποτίζονται από διαχρονικές και 
πανανθρώπινες αξίες, περιέχουν σημαντικούς προβληματισμούς για τον άνθρωπο 
ως κοινωνικό ον και συμπυκνώνουν τη σοφία του ανθρώπου ανά τους αιώνες. Οι 
μαθητές/τριες οδηγούνται βιωματικά στην κατανόηση των σημαντικών αυτών για την 
προσωπική και κοινωνική τους ζωή αξιών και προβληματισμών, αποκτούν γνώσεις, 
γίνονται σοφότεροι, ωριμάζουν, ενώ παράλληλα αποκτούν κριτήρια αξιολόγησης 
των λεκτικών και άλλων ερεθισμάτων που δέχονται στη ζωή τους. Παράλληλα 
βελτιώνουν την έκφρασή τους και τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Σημειώνεται ότι 
πριν τη διδασκαλία του συγκεκριμένου έργου της παράστασης, η επιλογή γίνεται 
συχνά σε συνεργασία με τους μαθητές, γεγονός που αυξάνει τα οφέλη από την 
ανάγνωση πολλών έργων, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο για την ομάδα και 
συνεπώς για τον φιλόλογο. 

 Τους βοηθά να αποκτήσουν αυτογνωσία και συνείδηση του εαυτού τους, τόσο σε 
σχέση με τις δυνατότητες αυτοβελτίωσής τους, όσο και σε σχέση με τον κοινωνικό 
τους περίγυρο. Καθώς δοκιμάζονται, αγωνίζονται να υπερβούν τα όρια των 
δυνατοτήτων τους, οδηγούνται στην ενδοσκόπηση και την υγιή αυτοκριτική, 
κατανοούν την αξία της συνεχούς προσπάθειας για αυτοβελτίωση, ενισχύουν την 
αγωνιστικότητά τους, ασκούνται στον αυτοέλεγχο και την αυτοπειθαρχία, αποκτούν 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αποκτούν θάρρος και αυτοπεποίθηση, 
ενδυναμώνουν τον χαρακτήρα τους και βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους και την 
επιθυμία τους να λειτουργούν σύμφωνα με υγιή πρότυπα συμπεριφοράς.  

 Τους βοηθά να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και το συναισθηματικό τους 
κόσμο, να ενεργοποιήσουν δεξιότητες κινητικές, φωνητικές, εκφραστικές, να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, με 
κύριο χαρακτηριστικό την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 Τους ωθεί στο να κοινωνικοποιηθούν με τρόπο υγιή σε συνθήκες υγιείς. Η συλλογική 
προσπάθεια για ένα κοινό σκοπό τους ασκεί στο να λειτουργούν ως αλληλέγγυα και 
υπεύθυνα μέλη μιας κοινότητας. Οι μαθητές/τριες κατανοούν στην πράξη την αξία 
της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της 
αλληλοεμψύχωσης, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Ασκούνται σε νέους 
τρόπους διαλόγου και επικοινωνίας, λεκτικής και άλλης. Μαθαίνουν πώς να 
παρατηρούν και να κατανοούν την θέση του άλλου, πώς να ακούν, να σέβονται και 
να αντιλαμβάνονται την άλλη άποψη, απαλλάσσονται από στερεότυπες αντιλήψεις 
και αποκτούν μία από τις σημαντικότερες ανθρώπινες αξίες: την ενσυναίσθηση. 
Καθώς ασκούνται στον αυτοέλεγχο και οικοδομούν συμπεριφορές αντίδρασης 
απέναντι σε ποικίλα ερεθίσματα (λεκτικά, οπτικά, ηχητικά, και άλλα ερεθίσματα που 
εκπέμπονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο) αναπτύσσουν δεξιότητες 
αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, ομαδικότητας και 
συλλογικότητας.  

 Τους βοηθά να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις φιλίας με τους συμμαθητές τους στο 
σχολικό χώρο και τους κρατά μακριά από οποιεσδήποτε παραβατικές και 
αντικοινωνικές συμπεριφορές. 
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Το Υπουργείο Παιδείας αντιλαμβανόμενο τη μεγάλη σημασία που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι μαθητικές θεατρικές παραστάσεις στην επίτευξη των γενικότερων 
στόχων της παιδείας μας προχώρησε το 1983 στην καθιέρωση του ετήσιου θεσμού των 
«Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου», τους οποίους προκηρύσσει σε συνεργασία 
με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Με εγκύκλιό του το ΥΠΠ «καλεί όλα τα σχολεία να 
συμμετάσχουν και να ξεχωρίσουν στη διοργάνωση», με στόχο την «ενίσχυση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, δίνοντας 
την ευκαιρία στους μαθητές να προσπαθήσουν για το καλύτερο αποτέλεσμα, μέσα σε 
κλίμα χαράς και συμμετοχικότητας». Στην ίδια εγκύκλιο το ΥΠΠ θέτει αυστηρά κριτήρια 
συμμετοχής (π.χ. ότι «το κάθε σχολείο πρέπει να κινείται στις αρχές και στο ήθος που 
διέπουν την τέχνη του θεάτρου») και απαγορεύει την «ανάμιξη εξωσχολικών 
επαγγελματιών κατά την προετοιμασία των μαθητικών θεατρικών παραστάσεων», ενώ 
ως κριτήρια επιτευξης των στόχων αναφέρει «τη θεατρική αγωγή των παιδιών, την 
ομαδικότητα, την ερμηνεία/απόδοση των συντελεστών, το ρυθμό της παράστασης, τη 
δημιουργικότητα/πρωτοτυπία, την άρτια εκτέλεση, το βαθμό δυσκολίας της 
παράστασης, την επιλογή ρεπερτορίου, την αυθεντικότητα/πρωτοτυπία/μουσική 
επένδυση, τον βαθμό λιτότητας, τις ιδιαιτερότητες της ομάδας». 

 

Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω, ο καθηγητής που αναλαμβάνει το θέατρο, 
αναλαμβάνει στην ουσία μια τεράστια ευθύνη απέναντι στους μαθητές/τριες και 
στο Σχολείο που υπηρετεί, η οποία εξυπακούει ότι θα αφιερώσει αφειδώλευτα 
τεράστιο χρόνο, εξειδικευμένες γνώσεις, παιδαγωγική κατάρτιση και ενέργεια για 
να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο επί σκηνής. Ο χρόνος αυτός ουδόλως 
ανταποκρίνεται στον χρόνο που του παραχωρείται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού για την ανάληψη των καθηκόντων αυτών. 

Οι διαδικασίες για την επιλογή του έργου, τον καταρτισμό και τη διαμόρφωση της 
θεατρικής ομάδας αρχίζουν με την έναρξη του σχολικού έτους, ενώ κατά τη διάρκεια 
των επτά (7) μηνών από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο που ολοκληρώνονται οι 
Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου, ο καθηγητής αφιερώνει τεράστιο χρόνο στην 
προετοιμασία της θεατρικής παράστασης. 

Αναλυτικά, ο καθηγητής έχει τις εξής ευθύνες και έργο, το οποίο θα 
αποτυπώσουμε και στον χρόνο που απαιτείται: 

α) Τη δημιουργία της θεατρικής ομάδας που θα αναλάβει το ανέβασμα μιας 
θεατρικής παράστασης (μαθητές που θα υποδυθούν τους ρόλους, αλλά και μαθητές 
που θα βοηθήσουν στη σκηνοθεσία, τα σκηνικά, το φωτισμό, τη μουσική επένδυση, 
κ.ά). Ο φιλόλογος πρέπει να δώσει στους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στην παράσταση τη δυνατότητα να δοκιμαστούν και να προετοιμαστούν. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διεξάγει καταρχήν ακροάσεις για την επιλογή των μαθητών 
και για τον εντοπισμό των ταλέντων και των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, αλλά και να 
μεριμνήσει, ώστε όλα τα παιδιά που επιθυμούν θα έχουν τη θέση τους στην 
παράσταση. Ο καθηγητής δεν λειτουργεί σαν σκηνοθέτης ηθοποιών, γιατί απλούστατα 
οι μαθητές δεν είναι ηθοποιοί, αλλά ως εμψυχωτής, παιδαγωγός, σκηνοθέτης μιας 
παράστασης εφήβων που έχουν από καθόλου έως ελάχιστες εμπειρίες στο θέατρο. Η 
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περίοδος μέχρι την τελική επιλογή και διδασκαλία του έργου μπορεί να αφιερωθεί σε 
συναντήσεις τις ομάδας και ασκήσεις με τους μαθητές, ώστε να  καλλιεργήσουν ως 
άτομα και ως μέλη της ομάδας τις διάφορες μορφές έκφρασης που απαιτούνται στο 
θέατρο, να προετοιμαστούν για την επί σκηνής επικοινωνία, να βελτιώσουν την 
άρθρωση και την ορθοφωνία τους, να αποκτήσουν σωστές τεχνικές σκηνικής ερμηνείας 
για να υποδυθούν ένα ρόλο ή να συμμετάσχουν σε ένα χορικό, και, κυρίως να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ομάδα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Ο ρόλος 
του καθηγητή σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναντικατάστατος, γιατί ως 
μέλος της σχολικής μονάδας λειτουργεί με κριτήρια παιδαγωγικά με βάση τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών του σχολείου, έχοντας ως γνώμονα ότι η θεατρική 
παράσταση δεν στοχεύει στην προβολή ενός ή δύο πρωταγωνιστών, αλλά σε μια 
συλλογική δημιουργία των μαθητών/τριών του σχολείου, μέσα από την οποία θα 
αποκομίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη που προαναφέρθηκαν. Ο ελάχιστος 
χρόνος που απαιτείται για τις ακροάσεις και για την διαμόρφωση της θεατρικής ομάδας, 
ώστε να μπορέσει να γίνει η σωστή κατανομή ρόλων και ευθυνών στη συνέχεια και να 
μπορέσει να λειτουργήσει η θεατρική ομάδα είναι γύρω στις δεκαπέντε (15) ώρες.  

β) Την αναζήτηση και την τελική επιλογή του έργου. Ο καθηγητής που 
αναλαμβάνει το θέατρο θα πρέπει να διαβάσει το λιγότερο 3-4 θεατρικά έργα, για να 
μπορέσει να καταλήξει στην τελική επιλογή του έργο που θα παρουσιάσουν οι μαθητές 
του σχολείου του, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δυνατότητες της θεατρικής του ομάδας. 
Σε αρκετές περιπτώσεις ο καθηγητής εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία επιλογής 
του έργου, για να ενισχύσει τα παιδαγωγικά οφέλη της διδασκαλίας του θεατρικού 
έργου, συζητά μαζί τους, το περιεχόμενο, τις αρετές και τις ενδεχόμενες δυσκολίες για 
το ανέβασμα κάποιων έργων, γεγονός που αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο για την 
τελική επιλογή του έργου. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για αυτό το στάδιο είναι 
γύρω στις είκοσι (20) ώρες.  

γ) Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει στη διασκευή του θεατρικού έργου. Αν 
απαιτείται απλώς ανάγνωση και αφαίρεση κάποιων κομματιών από το έργο, ή 
περαιτέρω γλωσσική διασκευή και προσαρμογή του έργου, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες μιας μαθητικής παράστασης, ο χρόνος που απαιτείται κυμαίνεται από 
πέντε (5) έως δέκα (10) ώρες.  Στις περιπτώσεις, όμως, που το έργο που επιλέγεται 
είναι πεζό ή άλλου τύπου λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο θα πρέπει να διασκευαστεί σε 
θεατρικό ή είναι έργο ξένου συγγραφέα του οποίου θα πρέπει να αναζητηθούν δόκιμες 
μεταφράσεις, απαιτούνται το λιγότερο δεκαπέντε (15) ώρες. 

δ) Τη διδασκαλία του έργου (ερμηνεία σε σχέση με το ιστορικο-κοινωνικό του 
πλαίσιο, χωροχρόνος, ανάλυση χαρακτήρων και ήθους ηρώων, σχέσεις ηρώων, 
ιδεολογικό περιεχόμενο, θεατρική δομή, στοιχεία σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας, κ.ά), 
τη διαδικασία για σωστή κατανομή των ρόλων (και ανακατανομή όπου απαιτείται, αφού 
αρχίσουν οι πρόβες), τη σκηνοθεσία και τις πρόβες για την προετοιμασία της θεατρικής 
παράστασης: i) Τη χρονική περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο γίνεται συνήθως μια τρίωρη (3) 
διδασκαλία/πρόβα την εβδομάδα το Σάββατο ή την Κυριακή. Επομένως απαιτούνται 10 
εβδομάδες Χ 3 ώρες = 30 ώρες. ii) Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου οι πρόβες 
γίνονται πιο εντατικά. Συνήθως απαιτούνται τρεις (3) τρίωρες (3) την εβδομάδα, δηλαδή 
12 εβδομάδες Χ 36 ώρες = 108 ώρες. iii) Τον τελευταίο μήνα πριν την παράσταση 
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απαιτούνται περίπου δεκαπέντε ώρες πρόβα την εβδομάδα, δηλαδή 4 εβδομάδες Χ 15 
ώρες = 60 ώρες.  

ε) Την επιλογή της μουσικής επένδυση του έργου. Το έργο αυτό προϋποθέτει την 
αναζήτηση, την επιλογή και την προσαρμογή μουσικών έργων στις ανάγκες της 
θεατρικής παράστασης. Η μουσική επένδυση που θα επιλεγεί θα πρέπει να ενταχθεί σε 
ειδικό λογισμικό πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό να υπηρετεί 
οργανικά τις ανάγκες του έργου. Το στάδιο αυτό κατά προσέγγιση απαιτεί το λιγότερο 
πέντε (5) ώρες.  

στ) Την επιλογή των ενδυμάτων που απαιτούνται για την παράσταση. Την 
αναζήτησή τους, δανεισμό ή αγορά τους. Υπολογίζεται το έργο αυτό ότι απαιτεί 
τουλάχιστον έξι (6) ώρες. 

ζ) Τον σχεδιασμό της αφίσας, της πρόσκλησης και του προγράμματος της 
θεατρικής παράστασης. Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει ο υπεύθυνος να 
συνεργαστεί με τους καθηγητές Τέχνης, να δακτυλογραφήσει τα κείμενα που θα 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Τέλος, θα πρέπει να συνεργαστεί με το τυπογραφείο 
για την εκτύπωσή του. Το στάδιο αυτό απαιτεί τουλάχιστον πέντε (5) ώρες.  

η) Τον σχεδιασμό και την επιλογή των σκηνικών. Την αναζήτησή τους, δανεισμό 
ή αγορά κάποιων. Στο στάδιο αυτό ο υπεύθυνος μπορεί να συνεργαστεί με τους 
καθηγητές της Τέχνης. Τον σχεδιασμό του κατάλληλου φωτισμού. Απαιτούνται 
τουλάχιστον δέκα (10) ώρες για αυτό το στάδιο.  

θ) Την αναζήτηση, με τη βοήθεια της διεύθυνσης του Σχολείου, χορηγών της 
παράστασης σε κάποιες περιπτώσεις, όπου οι Σύνδεσμοι Γονέων αδυνατούν να 
καλύψουν το κόστος που απαιτείται. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς έχει περιοριστεί η 
κρατική χρηματοδότηση των παραστάσεων (-50%). 

η) Την εξασφάλιση χώρου για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης, για 
τα σχολεία που δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή. 

 

Με βάση τους υπολογισμούς που αναφέραμε πιο πάνω απαιτούνται το λιγότερο 
γύρω στις 264 εξηντάλεπτες ώρες για την προετοιμασία και το ανέβασμα μιας σχολικής 
θεατρικής παράστασης. Οι 264 εξηντάλεπτες ώρες αντιστοιχούν σε 352 
σαραντάλεπτες ώρες.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολισμού διαθέτει στον καθηγητή που έχει αναλάβει 
τη θεατρική παράσταση δύο (2) περιόδους τη βδομάδα, δηλαδή εξήντα τέσσερις 
περιόδους ετησίως. Δηλαδή έναντι των 352 περιόδων που διαθέτει ο συνάδελφος 
καθηγητής η Πολιτεία του παρέχει μόνο 64 περιόδους για να τον διευκολύνει! (περίπου 
το 1/5 του χρόνου που διαθέτει στην πραγματικότητα) 

Συμπερασματικά και αβίαστα καταλήγουμε στη θέση ότι οι δύο (2) περίοδοι που 
διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στον Υπεύθυνο της θεατρικής 
παράστασης καθηγητή, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1996 και 
του 2002, είναι εξαιρετικά ελάχιστες. Η Πολιτεία, αν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο 
καταξιωμένος θεσμός - υψηλού επιπέδου - των μαθητικών θεατρικών παραστάσεων, θα 
πρέπει να αυξήσει τις ώρες που παραχωρεί στους καθηγητές. Όπως επισημαίνει ο ίδιος 
ο νυν Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού (Βλ. την έκδοση: Θεατρικός Οργανισμός 
Κύπρου – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 27οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες 
Θεάτρου, [Λευκωσία 2016], σ. 3): «Οι καθηγητές εργάζονται σκληρά, κάποτε κάτω από 
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αντίξοες συνθήκες, για να ετοιμάσουν τις θεατρικές παραστάσεις. Αξίζουν σε όλους 
θερμά συγχαρητήρια για τη δύναμη, το κέφι και προπάντων την αγάπη τους για το 
Θέατρο».  
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6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η καθιέρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος ήταν μια από τις 
σημαντικότερες αλλαγές που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου 
Λυκείου. Ο θεσμός αυτός έχει κριθεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την όλη λειτουργία 
ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου. 

   
Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης ο Υπεύθυνος Τμήματος έχει τα εξής εικοσιένα (21) καθήκοντα: 
 
30. – (1) Ο Διευθυντής, σε συνεργασία με τη Διευθυντική Ομάδα, ορίζει 

καθηγητές ή εκπαιδευτές Υπεύθυνους Τμημάτων. Οι υπευθυνότητες τμημάτων 
επικυρώνονται σε συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου. Ο Υπεύθυνος Τμήματος: 

(α) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για κάθε μαθητή του τμήματος, όπως και τη 
σωστή οργάνωση και λειτουργία του τμήματος του. Συμβάλλει στη στήριξη των 
μαθητών του τμήματος, ώστε ο μαθητής να αναπτύξει έναν υγιή και δυνατό δεσμό με το 
τμήμα και με το σχολείο· 

(β) παρακολουθεί τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση 
του τμήματος σ’ όλα τα μαθήματα· 

(γ) παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις απουσίες του τμήματος, τις συγκεντρώνει, 
τις ελέγχει, τις δικαιολογεί και τις παραδίδει στον Β.Δ. που έχει τη διοικητική ευθύνη του 
τμήματος και στη Γραμματεία. Επικοινωνεί προφορικά με τους γονείς ή τους κηδεμόνες 
για θέματα απουσιών των παιδιών τους. Πέραν του θέματος των απουσιών, ο 
Υπεύθυνος Τμήματος επικοινωνεί προφορικά με τους γονείς ή τους κηδεμόνες  και τους 
ενημερώνει για θέματα που αφορούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. Η 
γραπτή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς ή τους κηδεμόνες για το θέμα των 
απουσιών γίνεται με τη χρήση ειδικού εντύπου, το οποίο συνυπογράφεται από τον 
Υπεύθυνο Τμήματος, τον Β.Δ που έχει τη διοικητική ευθύνη του τμήματος και τον 
Διευθυντή του σχολείου· 

(δ) συνεργάζεται στενά με τον Β.Δ. που έχει τη διοικητική ευθύνη του τμήματος 
και με τους διδάσκοντες στο τμήμα, και διερευνά, σε συνεργασία με το Σ.Τ., θέματα που 
έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά του τμήματος. Φροντίζει 
επίσης για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, για βελτίωση του τμήματος σ’ αυτούς τους 
τομείς· 

(ε) διενεργεί τις εκλογές για το συμβούλιο τμήματος σε συνεργασία με άλλο 
εκπαιδευτικό που ορίζεται από τον Διευθυντή, οργανώνει το μαθητικό συμβούλιο και 
συντονίζει τις ενέργειές του· 

(στ) έχει επίσης την ευθύνη για την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και τον 
σεβασμό των κανονισμών λειτουργίας που διέπουν τα Μαθητικά Συμβούλια· 

(ζ) έχει την ευθύνη της οργάνωσης, καλαισθησίας, επιμέλειας της αίθουσας 
διδασκαλίας του τμήματος που είναι υπεύθυνος επιμελητής, επιτροπή πρόνοιας, 
επιτροπή καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων και 
πινακίδας, υπεύθυνος για τη φύλαξη και συμπλήρωση του βιβλίου της ύλης· 
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(η) φροντίζει να είναι ενημερωμένος μέσα από τη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική 
διαδικασία για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση και την προσωπικότητα των 
μαθητών του τμήματος, χωρίς να παραβιάζει οποιαδήποτε κατοχυρωμένα ατομικά 
δικαιώματα· 

(θ) οργανώνει με την έγκριση του Διευθυντή του σχολείου συναντήσεις με τους 
γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών του τμήματος, στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν και άλλα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του τμήματος, για γνωριμία, 
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα αγωγής, πειθαρχίας και 
προόδου του τμήματος που είναι υπεύθυνος· 

(ι) επιδίδει τα Δελτία Προόδου· 

(ια) μετέχει στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που 
εξετάζεται παράπτωμα μαθητή του τμήματός του· 

(ιβ) έχει την ευθύνη της τήρησης φακέλου επιτευγμάτων. Έχει επίσης την ευθύνη 
καταχώρισης στον φάκελο επιτευγμάτων πιστοποιητικών των μαθητών (αντίγραφα 
επαίνων, βραβείων και άλλων διακρίσεων και συμμετοχών των μαθητών σε τομείς που 
είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού): 

Νοείται ότι υπεύθυνος για τη φύλαξη του φακέλου επιτευγμάτων είναι ο  Β.Δ.Α.΄ - 
Δ.Δ.Κ.· 

(ιγ) τηρεί φάκελο του τμήματος στον οποίο κατατίθενται: 
- κοινωνικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τμήματος, θέματα που αφορούν στην 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας του μαθητή, στην υγεία του μαθητή, 
συμπεριλαμβανόμενης και της ψυχικής υγείας του μαθητή, οικογενειακά θέματα, θέματα 
επίδοσης και σταδιοδρομίας και άλλα σοβαρά θέματα που αφορούν στον μαθητή· 

- έντυπο καταγραφής βίας και απειθαρχίας· 
- έντυπα συνεδριάσεων Παιδαγωγικής Ομάδας, Μαθητικού Συμβουλίου και 

οργανωμένων συναντήσεων με γονείς ή τους κηδεμόνες του τμήματος 
- το μηνιαίο έντυπο για τη συμμετοχή του τμήματος στις δραστηριότητες της 

βιβλιοθήκης· και όλα τα έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του τμήματος στο Δ.Δ.Κ. 

(ιδ) συντονίζει την Παιδαγωγική Ομάδα που συνέρχεται με σκοπό την εξέταση 
της πορείας του τμήματος: συμπεριφορά, πειθαρχία, επίδοση, πρόοδος, ενισχυτική 
διδασκαλία, συνθετικές δημιουργικές εργασίες, εισηγήσεις προς τον Καθηγητικό 
Σύλλογο. Έντυπο των αποφάσεων κατατίθεται στον φάκελο του τμήματος και αντίγραφό 
του υποβάλλεται στον Διευθυντή· 

(ιε) οργανώνει και συντονίζει, μετά από έγκριση του Διευθυντή, σε έκτακτες 
περιπτώσεις πολυθεματικές συσκέψεις, στις οποίες συμμετέχουν διδάσκοντες σε 
συγκεκριμένο τμήμα (ή τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας), με σκοπό την άμεση 
αντιμετώπιση περίπτωσης μαθητή που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στον 
παιδαγωγικό ή στον μαθησιακό τομέα ή στον τομέα συμπεριφοράς. Εισηγείται μέτρα 
που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις μαθητών που έχουν ανάγκη ενισχυτικής 
διδασκαλίας, ψυχολογικής στήριξης, στήριξης σε θέματα αγωγής και μέτρα βελτίωσης 
της αυτοεικόνας του μαθητή· 

(ιστ) αναλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης των δραστηριοτήτων του τμήματος 
και την αξιολόγηση της πορείας του· 
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(ιζ) ενημερώνει και επεξηγεί αναλυτικά το περιεχόμενο των κανονισμών στο 
τμήμα του· 

(ιη) ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της τάξης· 

(ιθ) παρουσιάζει και αξιολογεί στο τέλος κάθε τετραμήνου, ενώπιον του 
Καθηγητικού Συλλόγου, το έργο που έχει αναλάβει (παρουσίαση, εντοπισμός 
αδυναμιών, δυσκολιών, προβλημάτων, εισήγηση διορθωτικών μέτρων, 
αναπροσαρμογών κτλ.) και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Β.Δ. που έχει τη διοικητική 
ευθύνη του τμήματός του· 

(κ) ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος έχει πρόσβαση στους φακέλους των 
μαθητών του, παρακολουθεί και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.· 

(κα) για τις συναντήσεις του Υπεύθυνου Τμήματος με το τμήμα του, διατίθενται 
δύο (2) διδακτικές περίοδοι τον μήνα. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών 
διεκπεραιώνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες, γίνονται όλες οι ανακοινώσεις και 
συζητιούνται θέματα που αφορούν στους μαθητές. Επίσης ενημερώνονται οι μαθητές 
για όλες τις δράσεις του σχολείου. 

 
(2) Για τον καθορισμό Υπεύθυνου Τμήματος σε κάποια τάξη λαμβάνονται υπόψη 

τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) Ο συνολικός αριθμός ωρών που διδάσκει στο τμήμα· 
(β) Η επιμόρφωση κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια· και 
(γ) Η πλήρης απασχόληση στο σχολείο όπου θα αναλάβει Υπεύθυνος 

Τμήματος». 
 
Οι εξωδιδακτικές ώρες για τον Υπεύθυνο Τμήματος παραχωρήθηκαν σταδιακά 

με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 2000-2011. Το έργο του 
Υ.Τ. ιδιαίτερα επίπονο και σίγουρα. Η αρχική εφαρμογή του Υ.Τ. έγινε στα πλαίσια της 
εφαρμογής του θεσμού του Ενιαίου Λυκείου και αξιολογήθηκε από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Η εφαρμογή του άρχισε επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη και 
επεκτάθηκε σταδιακά σε όλο φάσμα της Μέσης Εκπαίδευσης επί διακυβέρνησης 
Δημήτρη Χριστόφια. 

Ο χρόνος που παραχωρείται των δύο (2) περιόδων τη βδομάδα, δηλαδή 
συνολικά τη σχολική χρονιά παραχωρούνται 64 διδακτικές περίοδοι που αντιστοιχούν 
σε σαράντα οκτώ (48) εξηντάλεπτες ώρες είναι ελάχιστος έναντι των καθηκόντων που 
αναλαμβάνει και αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
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7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
Η Αίθουσα Ιστορίας είναι η ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα-εργαστήριο, που 

δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της διδασκαλίας και της μάθησης 
του μαθήματος της Ιστορίας. Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Αίθουσα 
Ιστορίας γίνεται με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Η 
διδασκαλία υποστηρίζεται από τη χρήση της τεχνολογίας: ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πολυμέσων. Η διδασκαλία γίνεται με εποπτικά μέσα και με την αξιοποίηση 
πολλαπλών πηγών, που βρίσκονται στην Αίθουσα Ιστορίας: βιβλίων, φωτογραφιών, 
αρχείων, εφημερίδων, οπτικοακουστικού υλικού, κινηματογραφικών ταινιών, 
ηλεκτρονικών χαρτών, κλπ. Με τα μέσα που διαθέτει η Αίθουσα Ιστορίας και με την όλη 
διάταξή της επιδιώκεται η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών και ενεργητικών μεθόδων 
μάθησης και η ανάπτυξη κριτικού ερευνητικού πνεύματος στην προσέγγιση της 
ιστορίας.  

Η ύπαρξη και η χρήση της Αίθουσας Ιστορίας αναβαθμίζει τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Ιστορίας και βελτιώνει τα μέγιστα το μαθησιακό κλίμα της τάξης. 

Για την Αίθουσα Ιστορίας υπάρχει σχετική έκδοση του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, «Οδηγός Λειτουργίας Αίθουσας Ιστορίας», Υπηρεσία Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων, Λευκωσία 2000. 

 

Έργο του Υπεύθυνου της Αίθουσας Ιστορίας είναι το εξής: 

α) Καταρτίζει το πρόγραμμα της αίθουσας με στόχο να αξιοποιείται κατά τον 
μέγιστο βαθμό από όλους τους διδάσκοντες το μάθημα της Ιστορίας. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται με τον Προγραμματιστή του Σχολείου με τη σαφή επιδίωξη όλα τα 
τμήματα να διδάσκονται κάποιες ώρες της βδομάδας το μάθημα της Ιστορίας στην 
Αίθουσα. 

β) Τηρεί βιβλίο εξοπλισμού της Αίθουσας, στο οποίο καταγράφεται όλος ο 
εξοπλισμός της Αίθουσας και δίνονται στοιχεία περιγραφής τους (αξία, ημερομηνία 
απόκτησης, serial number). 

γ) Μεριμνά για την συμπλήρωση και ανανέωση της Βιβλιοθήκης της Αίθουσας με 
εκδόσεις αναφοράς για την ιστορική επιστήμη και την ιστορία γενικότερα. 

δ) Επιβλέπει την τήρηση του Ημερολογίου της Αίθουσας από τους διδάσκοντες, 
στο οποίο καταγράφονται τα μαθήματα που έκαναν σε αυτήν. 

ε) Μεριμνά για την καθαριότητα της Αίθουσας. 

στ) Συζητά με τους διδάσκοντες εισηγήσεις για βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας της Αίθουσας Ιστορίας, καταγράφει τα προβλήματα που του αναφέρονται 
και μεριμνά για τη λύση τους μέσω του Συντονιστή ΒΔ Φιλολογικών Μαθημάτων ή του 
Διευθυντή του Σχολείου. 
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ζ) Φροντίζει για την πινακίδα της Αίθουσας Ιστορίας και ανανεώνει το υλικό της 
με σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιστορικής και αρχαιολογικής επιστήμης. Το υλικό 
της πινακίδας θα πρέπει να παρακολουθεί και την ιστορική επικαιρότητα . 

η) Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας και 
υποβάλλει εισηγήσεις για εμπλουτισμό του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης και της 
ταινιοθήκης της Αίθουσας.  

θ) Ενημερώνεται και μεριμνά για την εγκατάσταση κατάλληλων λογισμικών στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της αίθουσας, για την αξιοποίηση ποικίλων ηλεκτρονικών 
πηγών για τη διδασκαλία της ιστορίας, Παράλληλα, μεριμνά ώστε να λειτουργούν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα εποπτικά μέσα και το διαδίκτυο σε συνεργασία, όταν 
χρειάζεται με τον καθηγητή Πληροφορικής του Σχολείου. Μεριμνά επίσης για την 
εξεύρεση, επιλογή και εγκατάσταση ποικίλων ηλεκτρονικών πηγών, διαδραστικών 
χαρτών, ηλεκτρονικών αρχείων εφημερίδων και περιοδικών, κ.ά., ώστε να υιοθετούνται 
από όλους τους διδάσκοντες στην Αίθουσα Ιστορίας οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας 
της Ιστορίας. 

ι) Υποβάλλει στο τέλος της σχολικής χρονιάς έκθεση στον Διευθυντή του 
Σχολείου για τη λειτουργία της Αίθουσας Ιστορίας, καταγράφοντας τη χρήση που έγινε 
και τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι διδάσκοντες σε αυτήν. 

ια) Διενεργεί έλεγχο του εξοπλισμού στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με 
μέλος της Γραμματείας (Λογιστηρίου) του Σχολείου   

 

Για τον Υπεύθυνο της Αίθουσας Ιστορίας το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
παραχωρεί μια (1) εξωδιδακτική περίοδο τη βδομάδα. Η παραχώρηση αυτή γίνεται με 
βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2002 και απαιτείται για τη συνεχή 
λειτουργία, συντήρηση και ανανέωση του υλικού της Αίθουσας Ιστορίας. 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα πρέπει, 
για τους παιδαγωγικούς λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, να δημιουργηθεί άμεσα και 
να λειτουργήσει Αίθουσα Ιστορίας και στο Γυμνάσιο, με παράλληλη παραχώρηση της 
μίας (1) περιόδου στον Υπεύθυνο της Αίθουσας. 
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8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη βοηθά τον μαθητή που τη χρησιμοποιεί να αποκομίσει 
πολλαπλές γνώσεις, να αναπτύξει υγιές πνεύμα φιλαναγνωσίας, αλλά πάνω από όλα 
εθίζεται στη διαδικασία της έρευνας και της αναζήτησης της αλήθειας των γεγονότων. Η 
Σχολική Βιβλιοθήκη αίρει τους περιορισμούς που προέρχονται από τη χρήση ενός 
σχολικού εγχειριδίου και ενισχύει έμπρακτα την καθημερινή σχολική διαδικασία. Στόχος 
της είναι η ουσιαστική ανάπτυξη του προγράμματος του σχολείου, η διεύρυνση των 
γνώσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η απόκτηση της συνήθειας της έρευνας, 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η υγιής ψυχαγωγία των μαθητών/μαθητριών.  

Δυστυχώς, ενώ όλα τα σχολεία μας διαθέτουν Σχολικές Βιβλιοθήκες, και κάποια 
μάλιστα με δεκάδες χιλιάδες τόμους βιβλίων, σχεδόν καμία δεν διαθέτει βιβλιοθηκονόμο, 
υπεύθυνο για τη λειτουργία της. Η ύπαρξη έμπειρου βιβλιοθηκονόμου αποτελεί 
αναγκαιότητα, για την απρόσκοπτη αρχειοθέτηση του έντυπου υλικού, για την 
οργάνωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, για την προβολή του έντυπου υλικού και για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, που θα ελκύσουν 
τους μαθητές/μαθήτριες στον χώρο της βιβλιοθήκης. 

Η Πολιτεία, για να καλύψει την απουσία αυτή παραχώρησε, το 2002 (με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου), στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμού 
τότε του Ενιαίου Λυκείου, μια (1) περίοδο σε ένα φιλόλογο του σχολείου, για να έχει τη 
ευθύνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 

Ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης έχει ως ευθύνη και έργο τα εξής: 

α) Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με νέες εκδόσεις όλων των 
ειδών και κατηγοριών. 

β) Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με διάφορα επιστημονικά, 
φιλολογικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά κ.ά. περιοδικά  

γ) Αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου (συνήθως την εβδομάδα που 
είναι η εορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων. Έρχεται σε επαφή με 
μεγάλα βιβλιοπωλεία και ζητά προσφορές για τη διοργάνωση των εκθέσεων αυτών.  

δ) Αναλαμβάνει τη διοργάνωση επισκέψεων στο Σχολείων λογοτεχνών, για να 
παρουσιάσουν το έργο τους και να μιλήσουν για τη αξία της λογοτεχνίας. 

ε) Αναλαμβάνει τη διοργάνωση στο χώρο της Βιβλιοθήκης, αν είναι δυνατόν, 
προβολών για τη ζωή και το έργο μεγάλων λογοτεχνών. 

στ) Επιμελείται την έκδοση εντύπου (φυλλαδίου) με βιβλιοπαρουσιάσεις, 
βιβλιοκριτικές και νέες παραλαβές της σχολικής βιβλιοθήκης.  

ζ) Ανοίγει/λειτουργεί τη Σχολική Βιβλιοθήκη τα μεγάλα διαλείμματα, για να 
μπορούν οι μαθητές να δανειστούν βιβλία. Αν δεν γινόταν και αυτό οι Βιβλιοθήκες θα 
ήταν δυστυχώς πάντα κλειστές.  
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η) Οργανώνει επισκέψεις των τμημάτων στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου, για να 
γνωρίσουν οι μαθητές τη Βιβλιοθήκη τους. Κατά τις επισκέψεις αυτές παρουσιάζει και 
συζητά με τους μαθητές/μαθήτριες τα οφέλη από τη φιλαναγνωσία.   

θ) Συνεργάζεται με τους Συντονιστές ΒΔ με σκοπό τη διοργάνωση 
εξειδικευμένων εκθέσεων βιβλίου, είτε με βάση τα βιβλία που διαθέτει η Βιβλιοθήκη είτε 
σε συνεργασία με Βιβλιοπωλεία. 

ι) Φροντίζει να καταγράφονται στα προβλεπόμενα βιβλία οι εκδόσεις που 
εμπλουτίζουν τη Βιβλιοθήκη.   

Με βάση τα πιο πάνω και γνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που έχει η 
αξιοποίηση της σχολικής Βιβλιοθήκης από τους μαθητές/μαθήτριες μας, η μια (1) ώρα 
που παραχωρείται στον καθηγητή Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης ανταποκρίνεται σε ένα 
ελάχιστο μέρος του χρόνου που πρέπει να διαθέσει για να επιτελέσει τα πολλαπλά 
καθήκοντά του. Ο θεσμός του Υπευθύνου Βιβλιοθήκης θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε 
τρόπο. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οφείλει πρώτιστα να επιμορφώσει τους 
καθηγητές Υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης στο πολυσχιδές έργο που έχουν να 
επιτελέσουν.   
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9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
Η Αίθουσα Γλωσσών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία και 

εκμάθηση γλωσσών, γιατί δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό και παιδαγωγικό 
περιβάλλον για την κατάκτηση των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από ποικίλες 
ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας και με την αξιοποίηση ποικιλόμορφων πηγών. Οι 
καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλές πηγές και μέσα, όπως 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεόραση, CD players,  συσκευές βίντεο και προβολέα, 
ηλεκτρονικό πίνακα (όπου υπάρχουν), κ.ά. Στις αίθουσες υπάρχουν επίσης βιβλία 
αναφοράς, λεξικά, χάρτες, κωμικογραφήματα, αφίσες, παραμύθια, και άλλα λογοτεχνικά 
βιβλία, καθώς και δημιουργίες μαθητών σε θέματα σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών. 
Οδηγίες για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη χρήση της Αίθουσας Γλωσσών 
υπάρχουν στην έκδοση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Διεύθυνση Μέσης 
Εκπαίδευσης «Αίθουσες Γλωσσών  Εξοπλισμός – Αποτελεσματική χρήση», ΥΠΠ, Β΄ 
Έκδοση, Λευκωσία 2005. 

Η διαφορετική κατασκευή των θρανίων επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 
χρησιμοποιεί διαφορετική διαρρύθμιση από ότι σε μια συνηθισμένη αίθουσα 
διδασκαλίας, όπως θρανία σε σχήμα Π, σε ημικύκλιο ή σε ομάδες η οποία διευκολύνει 
τη χρήση της μεθόδου της συνεργατικής μάθησης ανάμεσα στα παιδιά. Οι μαθητές μας 
έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με διαφορετικούς τρόπους μάθησης, να κινηθούν 
άνετα μέσα σε ένα διαφορετικό και πιο ευχάριστο χώρο, που τους δίνει κίνητρα και 
δυνατότητες για μάθηση. Οι Αίθουσες Γλωσσών προσφέρονται επίσης για την 
ανάπτυξη εργασιών τύπου πρότζεκτ, αλλά και πολλών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 
και προγραμμάτων όπως euroquiz, e-twinning, προγράμματα σχολικών ανταλλαγών και 
πολλά άλλα. Η  χρήση των λογισμικών, των videos, των  επεξεργαστών κειμένου βοηθά 
τους  μαθητές  να μάθουν την ξένη γλώσσα με τρόπο άμεσο, παραστατικό και 
ευχάριστο. 

 

Ο Υπεύθυνος για την Αίθουσα Γλωσσών έχει τα εξής καθήκοντα:  

α) Φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να είναι έτοιμες για αποτελεσματική 
χρήση όλες οι συσκευές της Αίθουσας.  

β) Μεριμνά ώστε να εμπλουτίζονται τα έντυπα, η βιβλιοθήκη και το έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό της Αίθουσας. Το υλικό αυτό έχει την ευθύνη να το ταξινομεί για να 
είναι εύκολη η αναζήτηση και χρήση του. 

γ) Όπου παραστεί ανάγκη, βοηθά του συναδέλφους του στη χρήση του 
εξοπλισμού και της τεχνολογίας που διαθέτει η Αίθουσα. Γενικότερα ενημερώνει τους 
καθηγητές των γλωσσών για τη λειτουργία της Αίθουσας. 

δ) Φροντίζει ώστε να εγκατασταθούν στους υπολογιστές της Αίθουσας Γλωσσών 
τα αναγκαία για τη διδασκαλία λογισμικά (CD-ROMS). 

ε) Μεριμνά ώστε η αίθουσα να διατηρείται καθαρή και έτοιμη προς χρήση.  
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στ) Διατηρεί Βιβλίο καταγραφής δραστηριοτήτων, στο οποίο καταγράφονται η 
χρήση και η αξιοποίηση του εξοπλισμού της Αίθουσας. 

ζ) Διατηρεί και ενημερώνει Βιβλίο στο οποίο καταγράφεται το εποπτικό υλικό που 
υπάρχει στην Αίθουσα Γλωσσών.   

η) Σε συνεργασία με τον προγραμματιστή και τον Συντονιστή ΒΔ του Σχολείου 
καταρτίζει το πρόγραμμα της αίθουσας, φροντίζοντας να δίνεται η αίθουσα ανάλογα σε 
όλες τις γλώσσες και τους καθηγητές ξένων γλωσσών, δηλαδή έχει τη ευθύνη του 
συντονισμού της χρήσης της Αίθουσας Γλωσσών από τους καθηγητές γλωσσών. 

θ) Συζητά με τους διδάσκοντες εισηγήσεις για βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας της Αίθουσας Γλωσσών, καταγράφει τα προβλήματα που του αναφέρονται 
και μεριμνά για τη λύση τους μέσω του Συντονιστή ΒΔ ή του Διευθυντή του Σχολείου. 

ι) Διενεργεί έλεγχο του εξοπλισμού στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με μέλος 
της Γραμματείας (Λογιστηρίου) του Σχολείου. 

ια) Υποβάλλει στο τέλος της σχολικής χρονιάς έκθεση στον Διευθυντή του 
Σχολείου για τη λειτουργία της Αίθουσας Γλωσσών, καταγράφοντας τη χρήση που έγινε. 
Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στους οικείους Επιθεωρητές Γλωσσών.  

 

Έναντι του πιο πάνω έργου που επιτελεί ο Υπεύθυνος της Αίθουσας Γλωσσών 
λαμβάνει μια (1) περίοδο ως εξωδιδακτικό έργο. Η παραχώρηση αυτή έγινε το 2002 στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμού του Ενιαίου Λυκείου με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού μας συστήματος, θα πρέπει, 
για τους παιδαγωγικούς λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, να δημιουργηθεί άμεσα και 
να λειτουργήσει και στο Γυμνάσιο Αίθουσα Γλωσσών, με παράλληλη παραχώρηση της 
μιας (1) περιόδου στον Υπεύθυνο της Αίθουσας. 
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10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
Η Φυσική σε όλη της την έκταση είναι κατά τεκμήριο πειραματική επιστήμη και 

μάθημα. Το πείραμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας σε 
κάθε ενότητα, για αυτό τα βιβλία συνοδεύονται από εκτενή εγχειρίδια δραστηριοτήτων, 
ενώ κάθε καθηγητής προετοιμάζει φύλλα εργασίας για να υποστηρίξει τις πειραματικές 
δραστηριότητες που επιβάλλονται μέσα από τα  Αναλυτικά Προγράμματα. Σημειώνουμε 
πως πέραν της καθημερινής αξιολόγησης μέσα στο Εργαστήριο που αφορά στο βαθμό 
που οι μαθητές μας αναπτύσσουν τις επιδιωκόμενες ικανότητες, στις παγκύπριες και 
προαγωγικές εξετάσεις καθώς και στα διαγωνίσματα οι μαθητές μας καλούνται να 
ανταποκριθούν σε θέματα που αξιολογούν τις δεξιότητες του Εργαστηρίου (όπως 
όργανα μετρήσεων, αξιολόγηση και καθορισμό μεταβλητών, διαδικασία λήψης 
μετρήσεων και επεξεργασία τους , σφάλματα κ.α). Είναι ευνόητο πως δεξιότητες όπως 
αυτές αναπτύσσονται μόνο με την εξάσκηση των μαθητών σε πειραματικές διαδικασίες. 
Το γεγονός ότι σε Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς στους οποίους 
εκπροσωπείται η Κύπρος οι μαθητές διαγωνίζονται σε ειδική εργαστηριακή εξέταση στο 
εργαστήριο, δείχνει ότι η προώθηση της ύλης και μέσα από τις πειραματικές διαδικασίες 
είναι παγκόσμια πρακτική επιβεβλημένη από τη φύση του μαθήματος.  

 
Η πειραματική διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής απαιτεί τα εξής: 

α) Την προετοιμασία των πειραματικών διατάξεων, η οποία είναι μια χρονοβόρα 
και επίπονη διαδικασία, που δημιουργεί συνθήκες χρονικά ασφυκτικές στο πλαίσιο 
λειτουργίας του σχολείου για τους  καθηγητές του μαθήματος.  

β) Για κάθε πειραματική δραστηριότητα χρειάζεται να βρεθούν τα υλικά, να 
ελεγχθεί η κατάσταση λειτουργίας των οργάνων, να συναρμολογηθούν οι πειραματικές 
διατάξεις και να ληφθούν δοκιμαστικές μετρήσεις, αφού για κάθε συνάδελφο το 
ενδεχόμενο να μην δουλέψει το πείραμα στο μάθημα αποτελεί εφιάλτη.  

γ) Κατά κανόνα υπάρχει μια πειραματική δραστηριότητα σε κάθε αντικείμενο 
κάθε εβδομάδα και συνεπώς ο χρόνος που δαπανά κάθε Φυσικός στο εργαστήριο είναι 
πολύ περισσότερος από τη μία (1) περίοδο που παραχωρείται την εβδομάδα. Η μία (1) 
περίοδος που παραχωρείται στον καθηγητή Φυσικής δεν αντιστοιχεί με το γεγονός ότι 
αυτός μπορεί να διδάσκει σε διάφορες τάξεις με διαφορετικά πειράματα, άρα χρειάζεται 
επιπρόσθετο χρόνο προετοιμασίας του εργαστηρίου. 

δ) Ακόμα, από τους καθηγητές Φυσικής αναμένεται να διαχειρίζονται και να 
συντηρούν τον πολυάριθμο εργαστηριακό εξοπλισμό, μια εργασία που απαιτεί πάρα 
πολύ χρόνο. 

ε) Ο καθηγητής της Φυσικής θα πρέπει να ακολουθεί την διαδικασία της 
παραλαβής και παράδοσης των Εργαστηρίων. 

 
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε αναγκαία και αυτονόητη την παραχώρηση της 

μίας (1) περιόδου την εβδομάδα για την προετοιμασία των απαραίτητων για το μάθημα 
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της Φυσικής πειραμάτων. Η παραχώρηση αυτή θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2002. 

Μια ορθολογιστική διαχείριση του μαθήματος της Φυσικής και του αναγκαίου 
εξωδιδακτικού χρόνου που απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι σε ειδικές 
αίθουσες και εργαστήρια με πολύ λιγότερο εξοπλισμό από τα εργαστήρια Φυσικής 
παραχωρούνται περίοδοι για τη διαχείρισή τους, είναι πολύ λογικό το αίτημά μας να 
παραχωρηθούν  των καθηγητών Φυσικής να παραχωρηθεί μία (1) επιπλέον περίοδος 
για τη διαχείριση του Εργαστηρίου για κάθε αίθουσα στα Γυμνάσια, Λύκεια και τις 
Τεχνικές Σχολές. 

Αυτονόητο και παιδαγωγικά ορθό πρέπει να θεωρείται και η παραχώρηση μίας 
(1) περιόδου για την προετοιμασία του Εργαστηρίου στο Γυμνάσιο, που σήμερα (για μη 
κατανοητούς παιδαγωγικά λόγους) δεν παραχωρείται. Είναι αυτονόητο ότι και στο 
Γυμνάσιο η Φυσική μόνο πειραματικά μπορεί να διδαχθεί σωστά και αποτελεσματικά.  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε εμφαντικά ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν επιλέξει να προσλαμβάνουν πρόσθετο τεχνικό προσωπικό (Βοηθούς 
Εργαστηρίων). Το προσωπικό αυτό προετοιμάζει την εργαστηριακή / πειραματική 
διδασκαλία και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Εργαστηρίου. Επιπλέον, η 
παραχώρηση χρόνου για την προετοιμασία του εργαστηρίου στο μάθημα της Φυσικής 
υιοθετείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Εναλλακτική επιλογή μπορεί να είναι η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού, 
όπως γίνεται σε αρκετές χώρες, και θα έχει όλα τα καθήκοντα που περιγράφονται πιο 
πάνω. 
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11. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 

Για την προετοιμασία μιας εργαστηριακής άσκησης στο μάθημα της Χημείας 
χρειάζεται η καταγραφή των αναγκαίων οργάνων, συσκευών, χημικών αντιδραστηρίων 
και διαλυμάτων. 

Συνήθως στο Εργαστήριο, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μεικτής ικανότητας 
με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, άρα ο καθηγητής της Χημείας θα 
πρέπει να προετοιμάσει όργανα, συσκευές και αντιδραστήρια για 4 έως 6 ομάδες 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος (μέσος όρος 16 μαθητές). 

Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ετοιμάζονται διαλύματα και όργανα για όλα τα 
τμήματα, ενώ εργασίες όπως είναι το καθάρισμα ή η τοποθέτηση οργάνων και 
αντιδραστηρίων στα ράφια/ ντουλάπια είναι αναγκαίες για κάθε εργαστήριο και για αυτό 
στον πιο κάτω πίνακα  φαίνονται ξεχωριστά.  

Χρόνοι προετοιμασίας για κάθε εργαστηριακή άσκηση: 

 

 Χρόνος σε λεπτά για 
κάθε εργαστήριο 

Χρόνος σε 
λεπτά για 
κάθε τμήμα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Συλλογή συσκευών και οργάνων 10-20   

Συλλογή χημικών αντιδραστηρίων 10-20   

Συμπλήρωση δοχείου νερού και 
υδροβολέων 

 10  

Παρασκευή διαλυμάτων, δεικτών, … 
(αριθμητικοί υπολογισμοί, ζύγισμα, διάλυση, 
ρύθμιση θερμοκρασίας, συμπλήρωση) 

20-40   

Δοκιμή εργαστηριακής άσκησης για 
επιβεβαίωση επιτυχίας, μιας και τα 
αντιδραστήρια που χρησιμοποιούμε 
ανάλογα και με την παλαιότητά τους χάνουν 
τη δραστικότητά τους, (συσκευών, οργάνων 
(δοκιμή λειτουργίας / ρυθμίσεις οργάνων 
όπως Ph-meter, έλεγχος διαλυμάτων) 

10-40   

Τοποθέτηση συσκευών /οργάνων 
/αντιδραστηρίων στους πάγκους 

 6  

ΣΥΝΟΛΟ 60 - 120 16 85 - 130 

 

 



 

39 

 

Κάθε εργαστηριακή άσκηση είναι υπολογισμένη για να ολοκληρωθεί στα χρονικά 
πλαίσια του μαθήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις καθυστέρησης (λόγω επανάληψης 
μετρήσεων, ογκομετρήσεων ή άλλων προβλημάτων), άρα το εργαστήριο επιβάλλεται να 
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο του διαλείμματος (εν αντιθέσει με 
εργαστήρια άλλων ειδικοτήτων που μπορούν να συνεχίσουν μετρήσεις φυσικών 
δεδομένων, την κατασκευή αντικειμένου ή τον προγραμματισμό σε υπολογιστή, κατά το 
επόμενο μάθημα). 

Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να απορριφθούν όλα 
τα χημικά καταλλήλως, να πλυθούν όλες οι συσκευές (με οξέα, με σαπουνόνερο ή 
θέρμανση των δοχείων όπου χρησιμοποιήθηκε βενζοϊκό οξύ) και να γίνουν εκπλύσεις 
με αποσταγμένο νερό και τέλος να τοποθετηθούν στα κατάλληλα ράφια / ντουλάπια. Τα 
αντιδραστήρια πρέπει να τοποθετηθούν στους χώρους τους, να συγυριστούν τα 
καθίσματα και τυχόν εργαστηριακές ρόμπες που δεν τοποθετήθηκαν στη θέση τους και 
να γίνει καθαρισμός των πάγκων για να υποδεχτούν τους επόμενους μαθητές.  

Σημείωση: οι πιο κάτω διαδικασίες γίνονται σε κάθε εργαστηριακή άσκηση 

 

Χρόνοι εργασίας μετά το πέρας κάθε εργαστηριακής άσκησης: 

 Χρόνος σε λεπτά για κάθε 
εργαστήριο κάθε 
τμήματος 

Καθάρισμα οργάνων 16 

Τοποθέτηση οργάνων / χημικών / αντιδραστηρίων στους χώρους 
τους ή στα κουτιά κάθε ομάδας μαθητών 

12 

Καθάρισμα και τελικό συγύρισμα 12 

ΣΥΝΟΛΟ 40 

 

Υπολογισμός χρόνου προετοιμασίας εργαστηρίου κατά καθηγητή ανά έτος: 

Τα τμήματα κάθε έτους μοιράζονται ισόποσα σε όλους τους καθηγητές άρα κάθε 
καθηγητής αναλαμβάνει τμήματα της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ τάξης. Για την Γ΄ Λυκείου δεν 
θα αναφερθούμε διότι θα αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα άρα και οι 
εργαστηριακές ασκήσεις. Στο παράδειγμά μας μια Γ΄ τάξη Λυκείου θα υπολογιστεί ως 
μια τάξη Β΄ Λυκείου. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Έστω ότι ένας καθηγητής διδάσκει σε 4 τμήματα της Α΄ τάξης Λυκείου (12 
περιόδους την εβδομάδα) και 2 τμήματα της Β΄ τάξης Λυκείου (12 περιόδους), σύνολο 
24 διδακτικές περιόδους (δεν γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξεις για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, για αυτό χρεώσαμε τον συγκεκριμένο καθηγητή με δύο 
τμήματα Β΄ τάξης). 
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Ετήσιος χρόνος προετοιμασίας για εργαστήρια Α΄ τάξης Λυκείου 

4 τμήματα Α΄ 
τάξης που 
μοιράζουν σε 8 
εργαστηριακά 

Αριθμός μονόωρων 
εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Μέσος χρόνος 
προετοιμασίας 
για κάθε 
εργαστηριακή 
άσκηση (σε 
λεπτά) 

Χρόνος σε 
λεπτά για 
κάθε τμήμα 

ΣΥΝΟΛΟ 

 11 X 80  = 880 

4 x 2  X 11 - X 15 = 1320 

    2200 

 

Χρόνος προετοιμασίας για εργαστήρια Β΄ τάξης Λυκείου 

2 τμήματα Β΄ 
τάξης που 
μοιράζουν σε 4 
εργαστηριακά 

Αριθμός μονόωρων 
εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Μέσος χρόνος 
προετοιμασίας 
για κάθε 
εργαστηριακή 
άσκηση (σε 
λεπτά) 

Χρόνος σε 
λεπτά για 
κάθε τμήμα 

ΣΥΝΟΛΟ 

 17 εργαστήρια 
μέχρι 1η εβδομάδα 
Φεβρουαρίου και 
προσεγγιστικά θα 
υπάρξουν σύνολο 
30 μέχρι το τέλος 
του διδακτικού 
έτους 

X 90  = 2700 

2x2 X 30 - X 15 = 1800 

    4500 

 

Οπότε ένας καθηγητής Χημείας, ο οποίος διδάσκει μόνο σε Λύκειο θα χρειαστεί 
σύνολο 2200 + 4500 = 6700 λεπτά ή 112 χρονικές ώρες ή 149 διδακτικές περιόδους (45 
λεπτών) επιπλέον για εργαστηριακή προετοιμασία, δηλαδή 4 χρονικές ώρες ή 5,3 
διδακτικές περιόδους την εβδομάδα για εργαστηριακές ετοιμασίες. Επιπλέον, οι 
καθηγητές των Λυκείων διορθώνουν τις εργαστηριακές αναφορές των μαθητών για τις 
οποίες χρειάζονται το λιγότερο 3 λεπτά για κάθε άσκηση ανά μαθητή, δηλαδή σύνολο:  

(11 ασκήσεις στην Α x 4 τμήματα x 22 μαθητές + 30 ασκήσεις στη Β x 2 τμήματα 
x 22 μαθητές) x 3 λεπτά = (968 + 1320) x 3 = 6864 λεπτά ή 115 χρονικές ώρες ή 152 
διδακτικές περιόδους ανά έτος ή 5,5 περιόδους ανά εβδομάδα για διορθώσεις 
εργαστηριακών αναφορών. 
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Πολλοί καθηγητές διδάσκουν ταυτόχρονα σε Λύκεια και σε Γυμνάσια με 
αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο τους. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

6 τμήματα Β΄ 
τάξης που 
μοιράζουν σε 
12 
εργαστηριακά  

6 τμήματα Γ΄ 
τάξηςπου 
μοιράζουν σε 
12 
εργαστηριακά 

Αριθμός 
μονόωρων 
εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Μέσος χρόνος 
προετοιμασίας 
για κάθε 
εργαστηριακή 
άσκηση (σε 
λεπτά) 

Χρόνος 
σε 
λεπτά 
για κάθε 
τμήμα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Β  13 X 60  = 780 

6 X 2  X 13 - X 15 = 2340 

 Γ X 15 X 60  = 900 

 6 x 2 X 15  X 15 = 2700 

ΣΥΝΟΛΟ     6720 

 

Οπότε, ένας καθηγητής Χημείας ο οποίος διδάσκει μόνο σε Γυμνάσιο θα 
χρειαστεί σύνολο 6600 λεπτά ή 110 χρονικές ώρες ή 147 διδακτικές περιόδους 
επιπλέον για εργαστηριακή προετοιμασία, δηλαδή 3,9 χρονικές ώρες ή 5,25 διδακτικές 
περιόδους την εβδομάδα για εργαστηριακές ετοιμασίες. 

Οι περισσότεροι καθηγητές διδάσκουν ταυτόχρονα σε Λύκεια και σε Γυμνάσια, 
γεγονός που δυσχεραίνει χρονικά το έργο τους. 

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις των καθηγητών Χημείας είναι ο έλεγχος 
παραλαβής υλικών και αναλωσίμων, η καταγραφή παραγγελίας υλικών και 
αναλωσίμων, η καταγραφή και χρέωση Εργαστηρίου και υλικών, καταγραφή και 
απόρριψη ληγμένων χημικών, ο έλεγχος και αλλαγή υγραερίου, η συμπλήρωση 
εντύπων εργαστηρίου και πολλά άλλα.  

Συμπερασματικά, 

Κάθε καθηγητής Χημείας Λυκείου, πέραν των άλλων καθηκόντων του, αφιερώνει 
επιπλέον χρόνο κατά μέσο όρο 5,5 διδακτικών περιόδων για προετοιμασία 
εργαστηρίων ανά εβδομάδα και 5,5 διδακτικών περιόδων για τον έλεγχο των 
εργαστηριακών αναφορών ενώ του προσφέρεται χρόνος μίας (1) διδακτικής περιόδου 
ανά εβδομάδα, ο οποίος αναλογεί σε 6 λεπτά για κάθε εργαστηριακή άσκηση στο 
σύνολο μέσου όρου 208 μονόωρων ή δίωρων εργαστηριακών ασκήσεων του έτους 
(χρόνος ο οποίος δεν αρκεί ούτε για τη μεταφορά των αντιδραστηρίων, των συσκευών 
και των οργάνων από το παρασκευαστήριο στο εργαστήριο, πόσο ακόμη για την 
επιστροφή τους πίσω στο παρασκευαστήριο). Ταυτόχρονα ένας καθηγητής Χημείας 
Γυμνασίου αφιερώνει επιπλέον 5,25 διδακτικές περιόδους ανά εβδομάδα ενώ δεν του 
προσφέρεται καθόλου χρόνος για προετοιμασία του εργαστηρίου του. 
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Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε εμφαντικά ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν επιλέξει να προσλαμβάνουν πρόσθετο τεχνικό προσωπικό (Βοηθούς 
Εργαστηρίων). Το προσωπικό αυτό προετοιμάζει την εργαστηριακή / πειραματική 
διδασκαλία και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Εργαστηρίου. Επιπλέον, η 
παραχώρηση χρόνου για την προετοιμασία του εργαστηρίου στο μάθημα της Χημείας 
υιοθετείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με βάση απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου του 2002 παραχωρεί στο Λύκειο, όπως αναφέραμε ήδη, μια (1) 
εξωδιδακτική περίοδο την βδομάδα στους καθηγητές της Χημείας για προετοιμασία του 
εργαστηριακού μαθήματος. Με βάση τα πιο πάνω είναι σαφές ότι ο χρόνος αυτός δεν 
επαρκεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παραχώρηση εργαστηριακής 
ώρας στο μάθημα της Χημείας θα πρέπει να επεκταθεί και στο Γυμνάσιο, για όλους στο 
πλαίσιο της ορθολογιστικής αντιμετώπισης του μαθήματος της Χημείας σε όλο το εύρος 
της Μέσης Εκπαίδευσης. 
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12. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 
Η Βιολογία ως φυσική επιστήμη έχει και αυτή τον εργαστηριακό της χαρακτήρα. 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος από το 2007 εφαρμόστηκε η εργαστηριακή 
διδασκαλία του μαθήματος. 

Ο καθηγητής της Βιολογίας, προκειμένου να διδάξει τις εργαστηριακές ασκήσεις 
του μαθήματός του, πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής: 

α) Την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του πειράματος και την τακτοποίηση του 
εργαστηρίου που ακολουθεί. Αυτή είναι καθημερινή ανάγκη για τον διδάσκοντα 
καθηγητή. Αυτό ισχύει για κάθε καθηγητή, για κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά και 
για κάθε τμήμα. 

β) Αναλόγως της φύσης της εργαστηριακής άσκησης, υπολογίζεται ότι θα πρέπει 
να προηγηθεί προετοιμασία που κυμαίνεται σε διάρκεια από τα 20 μέχρι τα 30 λεπτά, 
για κάθε τμήμα και για κάθε εργαστηριακή περίοδο. Ο χρόνος αυτός διατίθεται  από τα 
διαλείμματα και τις κενές περιόδους των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό 
μάθημα.  

γ) Μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρειάζεται χρόνος για τακτοποίηση του 
εργαστηρίου. Αυτό περιλαμβάνει πλύσιμο μεγάλου αριθμού δοκιμαστικών σωλήνων, 
γυάλινων ποτηριών, φιαλών κλπ. Να σημειωθεί ότι, αφού οι μαθητές εργάζονται σε 
ομάδες, ο αριθμός των υλικών που χρησιμοποιείται είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα 
να απαιτείται αρκετός χρόνος για να ταχτοποιηθεί το εργαστήριο. Ο χρόνος αυτός, 
συνήθως επίσης κυμαίνεται περίπου από 20 μέχρι 30 λεπτά. Σε πολλές περιπτώσεις, ο 
καθηγητής αναγκάζεται να  παραμένει στο παρασκευαστήριο (εσωτερικό δωμάτιο εντός 
της αίθουσας εργαστηρίου) για να πλύνει τα διάφορα γυάλινα σκεύη, ενώ ο καθηγητής 
της επόμενης περιόδου διεξάγει εργαστηριακή άσκηση στο δικό του τμήμα.  

Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, ότι για κάθε εργαστηριακή άσκηση, σε 
κάθε τμήμα, ο καθηγητής χρειάζεται άλλη μία (1) περίοδο για να προετοιμάσει αλλά και 
να καθαρίσει το εργαστήριο. 

Παράλληλα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα 
της Βιολογίας υπάρχουν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Με εξαίρεση 
την Γ΄ τάξη του Λυκείου, όπου το μάθημα είναι εργαστηριοποιημένο και παραχωρείται 
μία (1) περίοδος για προετοιμασία εργαστηρίου ανά καθηγητή (μέχρι δύο (2) περίοδοι 
ανά σχολείο), στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και του Γυμνασίου, οι καθηγητές 
δεν έχουν καμιά παραχώρηση ώρας εργαστηρίου, παρά το γεγονός ότι διεξάγουν πολύ 
μεγάλο αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων. 

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε εμφαντικά ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν επιλέξει να προσλαμβάνουν πρόσθετο τεχνικό προσωπικό (Βοηθούς 
Εργαστηρίων). Το προσωπικό αυτό προετοιμάζει την εργαστηριακή / πειραματική 
διδασκαλία και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Εργαστηρίου. Επιπλέον, η 
παραχώρηση χρόνου για την προετοιμασία του εργαστηρίου στο μάθημα της Βιολογίας 
υιοθετείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η παραχώρηση της μίας (1) ή των δύο (2) περιόδων στη Γ΄ Λυκείου ανά σχολείο 
έγινε με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2011. Η ρύθμιση θεωρείται μη 
ορθολογιστική, γιατί θα έπρεπε να παραχωρείται μία τουλάχιστον (1) περίοδος για κάθε 
διδάσκοντα στη Γ΄ Λυκείου. 
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13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Βασικός πυλώνας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων μας είναι η 
αποδοτική χρήση της ηλεκτρονικής υποδομής που διαθέτει ένα Σχολείο. Οι σύγχρονες 
τάσεις στην παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και οι ευρωπαϊκές συστάσεις και πολιτικές 
απαιτούν τη διαξαγωγή του μαθήματος μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, με την 
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ανάλογων λογισμικών, τόσο κατά 
τη διδασκαλία - παρουσίαση της ύλης, όσο και κατά την ερευνητική εργασία των 
μαθητών, με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους κ.ά. Επίσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
των σχολείων προχωρά με γρηγορότατους ρυθμούς, είτε με αποφάσεις και οδηγίες του 
ΥΠΠ, είτε με πρωτοβουλίες των διευθύνσεων και των Καθηγητικών Συλλόγων των 
σχολικών μονάδων, ώστε η διαχείριση των διάφορων ζητημάτων που αφορούν στη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και η επικοινωνία με τους γονείς να γίνεται άμεσα, 
γρόγορα και πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς, η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός σχολείου συμβάλει σε όλους τους τομείς της δράσης 
και της λειτουργίας του. Οι ώρες που παραχωρούνται στους καθηγητές Πληροφορικής 
είναι στρατηγικής σημασίας, για να μπορέσουν οι σχολικές μονάδες μας και γενικότερα 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα να περάσουν εξολοκλήρου στην εποχή της ηλεκτρονικής 
διοίκησης. Δομές που ενισχύουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνουν τα μέγιστα 
την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των σχολικών μας μονάδων. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
κατέβαλλε στους Καθηγητές Πληροφορικής χρηματική αποζημίωση έναντι των 
υπηρεσιών συντήρησης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των σχολικών μονάδων μας. 
Το 2002 συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την 
ΟΕΛΜΕΚ η αντικατάσταση της χρηματικής αποζημίωσης με απαλλαγή από διδακτικές 
περιόδους.    

 
Οι καθηγητές Πληροφορικής στα πλαίσια της συντήρησης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και της όλης ηλεκτρονικής λειτουργίας ενός 
σύγχρονου σχολείου αναλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα: 

 
α) Εγκατάσταση των εξής Λογισμικών Προγραμμάτων στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές του Σχολείου: Windows, Office, Antivirus, Browsers, Acrobat Reader, VLC, 
Media Player, Movie Maker, Audacity, Gimp, Code Blocks, προγράμματα για διάφορες 
ειδικότητες. 

β) Ανανέωση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όλων των λογισμικών 
προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 
σχολείου. 

γ) Επιδιόρθωση και καθαρισμό των εκτυπωτών του σχολείου 

δ) Αλλαγή των μελανιών των δεκάδων εκτυπωτών που διαθέτει ένα σχολείο.  

ε) Εγκατάσταση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του σχολείου. 

στ) Συντήρηση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του σχολείου. 

ζ) Σχεδιασμό, δημιουργία, ενημέρωση και συντήρηση της Ιστοσελίδας του 
σχολείου επί καθημερινής σχεδόν βάσης. 
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η) Εγκατάσταση προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Διευθυντή, 
των ΒΔΑ΄, ΒΔ και καθηγητών του σχολείου. 

θ) Παροχή βοήθειας στους καθηγητές του σχολείου, όπως σύνταξη 
διαγωνισμάτων, κατέβασμα ηλεκτρονικού υλικού, σύνθετες εκτυπώσεις, τεχνική 
υποστήριξη σε προβλήματα που παρουσιάζονται εν ώρα μαθήματος κ. ά.  

ι) Συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ, Laptops, βιντεοπροβολέων, scanners, 
ηλεκτρονικών φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκαμερών, ηχείων. 

ιβ) Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη του Προγράμματος Δήλωσης 
Διαγωνισμάτων. 

ιγ) Διαχείριση του Προγράμματος των εγγραφών των μαθητών τον Ιούνιο και τον 
Σεπτέμβριο. 

ιδ) Ηλεκτρονική υποστήριξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα.  

ιε) Υποστήριξη αγώνων στίβου (καταχώρηση μαθητών,  δημιουργία πινακίων) 

ιστ) Δημιουργία και εκτύπωση διαφορών διπλωμάτων 

ιζ) Δημιουργία, σελίδωση και εκτύπωση σε βιβλιαράκι των Εσωτερικών 
Κανονισμών του Σχολείου.  

 ιη) Προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς στο μάθημα της Πληροφορικής. 

ιθ) Δημιουργία προγράμματος τελικών εξετάσεων. 

κ) Τεχνική υποστήριξη ΚΣΑ, υπευθυνότητα κέντρου ΚΣΑ, ηλεκτρονική 
καταχώριση στοιχείων αιτητών στα ΚΣΑ. 

κα) Συνεργασία με μέλη της Σχολής Τυφλών και χρήση λογισμικών για την 
αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε μαθητές με μειωμένη όραση, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές. 

κβ) Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη του λογισμικού για καταχώριση 
απουσιών. 

κγ) Ηλεκτρονική σάρωση διαφόρων εγγράφων του Σχολείου. 

κδ) Παρουσιάσεις (Power Point – Movie Maker) διαφόρων δραστηριοτήτων του 
σχολείου, όπως της τελικής γιορτής, διάφορων εκδηλώσεων κ.ά. Κατέβασμα μουσικής 
και βίντεο από το διαδίκτυο για χρήση στις εκδηλώσεις των σχολείων. Κάποιες από τις 
εκδηλώσεις αυτές γίνονται σε μη εργάσιμο χρόνο. 

κε) Στατιστική επεξεργασία τελικών αποτελεσμάτων σχολικής μονάδας (σε σχέση 
με προηγούμενα έτη ή / και με τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων όλων των 
σχολείων). 

κστ) Διεξαγωγή ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων. 

κζ) Σε κάποια σχολεία οι καθηγητές Πληροφορικής αναλαμβάνουν τη 
μικροφωνική υποστήριξη εκδηλώσεων του Σχολείου. 

κη) Δημιουργία και διαχείριση  Προγράμματος για τη λειτουργία των Ομίλων 
Δραστηριοτήτων του σχολείου (δηλώσεις προτιμήσεων μαθητών και  καθηγητών). 

κθ) Ενημέρωση βάσης δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου 

λ) Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων για διάφορες δραστηριότητες του σχολείου. 
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λα) Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη λογισμικού για ηλεκτρονική 
διοίκηση σχολείου (αναπληρώσεις, καταχώρηση παραπτωμάτων, επιβολή 
παιδαγωγικών μέτρων και επιλογή κατεύθυνσης / μαθημάτων). 

λβ) Τεχνική υποστήριξη υπολογιστών της γραμματείας για αποφυγή αγοράς 
υπηρεσιών από τις Σχολικές Εφορείες. 

λγ) Αποστολή μηνυμάτων (sms), μετά από οδηγίες της διεύθυνσης του Σχολείου, 
στα κινητά τηλέφωνα καθηγητών, γονιών/κηδεμόνων και μαθητών, με τα οποία τους 
ενημερώνουν για διάφορα ζητήματα που αφορούν το σχολείο ή εκδηλώσεις που 
διοργανώνει το Σχολείο. 

λδ) Φωτογράφιση σχολικών δραστηριοτήτων - οργάνωση και ενημέρωση των 
άλμπουμ φωτογραφιών από όλες τις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο cloud 
(Google Drive – Photo Albums). 

λε) Σε κάποια σχολεία ο καθηγητής Πληροφορικής παρέχει βοήθεια για τη 
δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού των σχολείων και στην αναπαραγωγή του σε 
dvd. 

λστ) Μετακίνηση και εγκατάσταση διαφόρων συσκευών (ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εκτυπωτών, οθονών κ.ά.). 

λζ) Αποστολή διαφόρων e-mail του σχολείου και των καθηγητών και επεξήγηση 
τρόπων χρήσης του προγράμματος, όπως για άλλα προγράμματα.   

λη) Στο πλαίσιο των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού έχει αναδιαμορφώσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της 
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, συμβαδίζοντας πλήρως με αυτό του ECDL, για την 
εκπαίδευση και πιστοποίηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Η διδασκαλία αυτή, 
μαζί με την ετοιμασία της εξέτασης πιστοποίησης, συνεπάγεται επιπρόσθετο φόρτο 
εργασίας για τον καθηγητή Πληροφορικής όπως:  

 Εγκατάσταση του ECDL Client σε όλους τους υπολογιστές, κάτι που σε αρκετές 
περιπτώσεις δημιουργεί αρκετά προβλήματα όπως την ενημέρωση διαφόρων 
προγραμμάτων του συστήματος (π.χ. NET Framework 3.5), την μη σωστή 
εγκατάσταση του ECDL Printer, κτλ. Η όλη διαδικασία μπορεί να πάρει μέχρι και 10 
ώρες σε κάθε εργαστήριο ΗΥ. (Ξεκλείδωμα, αντιμετώπιση προβλημάτων, κλείδωμα 
κτλ). 

 Καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών (και των εξετάσεων τους) που θα 
συμμετέχουν στις εξετάσεις. Αυτό βέβαια γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των 
συναδέλφων και όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Επιτήρηση σε αυτές τις εξετάσεις σε σχολικό ή σε απογευματινό χρόνο (αν δεν 
γίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος), γιατί δεν είναι καθόλου εφικτό να διεξαχθεί 
μια εξέταση 45 λεπτών σε μια διδακτική περίοδο 45 λεπτών και γιατί χρειάζεται 
προετοιμασία του εργαστηρίου [π.χ. ξεκλείδωμα ΗΥ πριν από την εξέταση και 
κλείδωμα των ΗΥ μετά το πέρας της εξέτασης]). Για κάθε εξέταση 45 λεπτών 
απαιτείται ένα δίωρο προετοιμασίας του εργαστηρίου (πριν και μετά την εξέταση). 
Λόγω του ότι δεν μπορούν όλα τα τμήματα να δίνουν εξέταση την ίδια στιγμή, η 
προηγούμενη διαδικασία γίνεται κάθε φορά απ' όλους τους καθηγητές που έχουν 
τμήματα για εξετάσεις. Διόρθωση όλων αυτών των τεστ προετοιμασίας των μαθητών 
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ένα προς ένα, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα αυτόματης διόρθωσης όπως π.χ. 
testware, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος δουλειάς των συναδέλφων και εκτός 
σχολείου. 

 
Έναντι όλων αυτών των καθηκόντων και υποχρεώσεων το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού παραχωρεί στους Καθηγητές Πληροφορικής που εργάζονται στο Λύκειο: 
μία (1) περίοδο για καθήκοντα γενικού συντονιστή συντήρησης, μία (1) περίοδο για τη 
συντήρηση κάθε είκοσι (20) ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία (1) περίοδο για τη 
συντήρηση του δικτύου και μία (1) περίοδο για την ιστοσελίδα του Σχολείου. Στο 
Γυμνάσιο μία (1) περίοδο για τη συντήρηση κάθε είκοσι (20) ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και μία (1) περίοδο για το δίκτυο και την ιστοσελίδα του Σχολείου. Με βάση το εύρος 
των καθηκόντων που αναφέραμε πιο πάνω αντιλαμβάνεται ένας αντικειμενικός 
παρατηρητής ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος που παραχωρείται. Οι παραχωρήσεις αυτές 
στηρίζονται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2002. Ενώ όλα αυτά τα 
χρόνια ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις σχολικές μονάδες μας έχει 
αυξηθεί σημαντικά και ενώ έχει προστεθεί μια σειρά νέων ειδών ηλεκτρονικών 
συσκευών στην ηλεκτρονική υποδομή των σχολείων μας, οι διδακτικές περίοδοι που 
παραχωρούνται στους Καθηγητές Πληροφορικής παραμένουν σταθερά οι ίδιες. 

Εισηγήσεις που κατατέθηκαν για παραχώρηση της συντήρησης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών των σχολείων μας 
σε εξωτερικές εταιρείες ιδιωτικού δικαίου δεν τις κρίνουμε θετικά. Οι λόγοι είναι σαφείς: 
το συνολικό κόστος του κράτους αντί να μειωθεί θα αυξηθεί κα επιπλέον μια τέτοια 
πρακτική δεν θα είναι ούτε λειτουργική ούτε αποτελεσματική για την ομαλή λειτουργία 
του σχολείου.  
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14.  ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ (CISCO) 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθορίσει πλέον την ονομασία του 

μαθήματος ως «Δίκτυα». Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις 
τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να φτιάχνουν 
οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα 
Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρακτική κατάρτιση. Ξεκινά από βασικές έννοιες δρομολόγησης (routing) 
και μεταγωγής (switching) και καταλήγει σε υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. 
Ακόμα περιλαμβάνει εισαγωγή σε τεχνολογίες ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, 
ρύθμιση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων, πρωτόκολλα και θέματα 
ασφάλειας δικτύων.  

Το μάθημα προσφέρεται σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύων Cisco (Cisco 
Networking Academy), η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο καινοτόμο εκπαιδευτικό 
μάθημα/πρόγραμμα, που διδάσκεται με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, υλικό, λογισμικό 
και εργαστηριακό εξοπλισμό σε περισσότερες από 10.000 ακαδημίες σε 170 χώρες σε 
πάνω από 1.000.000 μαθητές. 
 

Για κάθε τμήμα του μαθήματος των δικτύων που διδάσκεται στα σχολεία, ο 
διδάσκων καθηγητής πιστώνεται με δύο επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Οι 
ώρες αυτές δίνονται διότι: 

 
α) Το μάθημα διδάσκεται εργαστηριακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο 

καθηγητής, πριν το μάθημα, πρέπει να ρυθμίσει το εργαστήριο ανοίγοντας το μάθημα 
και δίνοντας πρόσβαση στους λογαριασμούς των μαθητών του. Μετά το τέλος του 
μαθήματος υπάρχει διαδικασία απορρύθμισης του διαδικτυακού εργαστηρίου. 

β) Προνοούνται και διεξάγονται δεκατρία (13) διαγωνίσματα για κάθε σχολική 
χρονιά, πέραν των εξετάσεων πιστοποίησης, που οι μαθητές έχουν ευκαιρία να 
επαναλάβουν και που γίνονται διαδικτυακά σε χρόνο μη διδακτικό. Για όλα αυτά 
χρειάζεται διαχείριση της πλατφόρμας από τον διδάσκοντα καθηγητή. Όλη αυτή η 
διαχείριση της πλατφόρμας γίνεται σε εξωδιδακτικό χρόνο.    

 
Οι δύο (2) περίοδοι που παραχωρούνται στον καθηγητή Πληροφορικής για κάθε 

τμήμα στο οποίο διδάσκεται το μάθημα Δίκτυα εντάσσονται στο πλαίσιο 
αντισταθμίσματος μέρους του εξωδιδακτικού χρόνου που χρειάζεται να διαθέσει ο 
καθηγητής Πληροφορικής, για να μπορεί να προσφέρεται το μάθημα στους μαθητές.  
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15. ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Η Κύπρος εκπροσωπείται σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους διαγωνισμούς οι 
οποίοι έχουν ιδιαίτερο βάρος. Η αξιοπρεπής εκπροσώπηση απαιτεί την κατάλληλη 
προετοιμασία των μαθητών μας αφού εξετάζονται σε πρόσθετη των δικών μας 
αναλυτικών προγραμμάτων ύλη και απαιτούνται δεξιότητες τις οποίες οι μαθητές μας 
δεν έχουν το χρονικό περιθώριο να αποκτήσουν.  

Άλλες χώρες επενδύουν πολύ περισσότερα  για να έχουν την απαραίτητη 
υποδομή ώστε οι μαθητές τους να έχουν την ευκαιρία να αναδεικνύονται στους 
διαγωνισμούς αυτούς. Σημειώνουμε πως πέραν των τακτικών μαθημάτων που γίνονται 
ανά επαρχία πολλοί συνάδελφοι συνεισφέρουν εθελοντικά στην προετοιμασία των 
αποστολών.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για τους σκοπούς προετοιμασίας των 
μαθητών μας για τις ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ αυτές, παραχωρεί σε καθηγητές δύο (2) περιόδους 
την βδομάδα ανά μάθημα και ανά Επαρχία. Η παραχώρηση αυτή γίνεται με βάση 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2002. 

Θεωρούμε ότι λανθασμένα οι ώρες αυτές χαρακτηρίζονται ως «εξωδιδακτικές». 
Οι συνάδελφοι καθηγητές αναλαμβάνουν το Σάββατο να διδάξουν δύο (2) ώρες τη 
βδομάδα τα αντικείμενά τους στους μαθητές που θα λάβουν μέρος σε αυτούς τους 
διεθνείς διαγωνισμούς. Άρα οι συνάδελφοι στις περιπτώσεις αυτές εκτελούν σαφώς 
διδακτικό έργο και μάλιστα υψηλού επιπέδου.  
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16. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
Οι εξωδιδακτικές ώρες των καθηγητών με βάση τη «λογική» του εξορθολογισμού 

καθορίστηκαν σχετικά πρόσφατα, το 2013 μετά από Συμφωνία της Διεύθυνσης Μέσης 
Εκπαίδευσης και της ΟΕΛΜΕΚ. 

 
Στο πλαίσιο των εξωδιδακτικών καθηκόντων του καθηγητή Μουσικής έχει 

τα εξής καθήκοντα και ευθύνες: 

α) Αναλαμβάνει τη μουσική επένδυση και επιμέλεια επτά (7) σχολικών 
εορτασμών/εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές καθορίζονται από την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αρ. Φακ. 15.49.05/3 – 7.8.01.5 ημερομηνίας 
29.5.2013.   

β) Οργανώνει, διδάσκει και διευθύνει δίφωνη έως και τετράφωνη πολυμελή 
χορωδία. Ο αριθμός των μελών της χορωδίας είναι ανάλογος του αριθμού των μαθητών 
του Σχολείου. 

γ) Σε πολλές περιπτώσεις καλύπτει εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους 
Συνδέσμους Γονέων, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, 
Συνδέσμους Καθηγητών, ΟΕΛΜΕΚ κ.α. 

δ) Οργανώνει, διδάσκει και διευθύνει πολυμελή μουσικά σχήματα που 
συνοδεύουν τη χορωδία ή σόλο φωνές για τις διάφορες εκδηλώσεις. 

ε) Συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις της Σχολικής Μονάδας. 

στ) Συμμετέχει σε μουσικούς διαγωνισμούς και μουσικά Φεστιβάλ που 
οργανώνονται ή στηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

ζ) Διοργανώνει μια καλλιτεχνική εκδήλωση του Σχολείου ανοικτή για το κοινό 

η) Έχει την ευθύνη της φύλαξης και συντήρησης των μουσικών οργάνων και του 
εξοπλισμού της Αίθουσας Μουσικής 

θ) Έχει την ευθύνη της μεταφορά και της εγκατάστασης των ηχητικών 
συστημάτων του Σχολείου κατά τις εκδηλώσεις και του εορτασμούς. 

ι) Στα Περιφερειακά Σχολεία, τα οποία ανέρχονται σε είκοσι εννέα (29) 
(καταγράφονται στην εγκύκλιο ημερομηνίας 29.5.2015) έχει την ευθύνη προετοιμασίας 
και Μπάντας. 

ια) Προετοιμασία χορωδίας για τα κάλαντα των Χριστουγέννων και επισκέψεις σε 
διαφόρους χώρους και φορείς. Τα έσοδα από αυτή την εκδήλωση διατίθενται συνήθως 
στο Ταμείο της Μαθητικής Πρόνοιας.  

 
Για το πιο πάνω εξωδιδακτικό έργο παραχωρούνται σε όλα τα Λύκεια και 

Γυμνάσια πέντε (5) περίοδοι. Για το σημείο (ι) παραχωρείται επιπλέον μια (1) περίοδος 
ανά Σχολείο. 

Στις Τεχνικές Σχολές για τα ίδια καθήκοντα παραχωρούνται τρεις (3) περίοδοι και 
στα Εσπερινά Γυμνάσια δύο (2). Θεωρούμε ότι οι Κανονισμοί προβλέπουν τους ίδιους 
εορτασμού/εκδηλώσεις και σε αυτά τα Σχολεία θα πρέπει να παραχωρηθούν και σε 
αυτά συνολικά πέντε (5) ώρες.   
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Στα Μουσικά Σχολεία οι καθηγητές Μουσικής έχουν την ευθύνη δημιουργίας και 
παρουσίασης και Φιλαρμονικής, για τις ανάγκες της οποίας το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού παραχωρεί επιπλέον πέντε (5) ώρες. Εδώ οφείλουμε να αναφέρουμε ότι σε 
διάφορα σχολεία δημιουργούνται Φιλαρμονικές μετά από αίτημα των 
μαθητών/μαθητριών και οι καθηγητές Μουσικής αναλαμβάνουν την ευθύνης της, χωρίς 
να τους παραχωρούνται επιπλέον εξωδιδακτικές ώρες.  
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17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 

Οι Συντονιστές Αθλητικών Εκδηλώσεων/Συντονιστές Επαρχιών έχουν 
μετονομαστεί τα τελευταία χρόνια  σε Επαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών 
Αγώνων – ΕΟΕΣΑ. Λειτουργούν σε έξι «επαρχίες»: Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, 
Λάρνακα, Αμμόχωστο και Τρόοδος. Οι ΕΟΕΣΑ αποτελούνται από έναν Βοηθό 
Διευθυντή (ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου) και αριθμό καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής ως μέλη, αναλόγως με την κάθε επαρχία.  

Στις ΕΟΕΣΑ ανατίθενται τα πιο κάτω καθήκοντα: 

α) Διοργάνωση όλων των Περιφερειακών Σχολικών Πρωταθλημάτων και 
αγώνων, μαθητικών παρελάσεων, φεστιβάλ χορού και άλλων εκδηλώσεων που έχουν 
σχέση με τον σχολικό αθλητισμό. Επίσης, διοργάνωση σε συνεργασία με το Γραφείο 
Φυσικής Αγωγής, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού των Παγκυπρίων Σχολικών 
Αγώνων και Πρωταθλημάτων που διεξάγονται στην Επαρχία τους. 

β) Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται στα αθλήματα καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας, δρόμο σε ανώμαλο έδαφος, κλασικό αθλητισμό 
κ.ά., σε τέσσερις κατηγορίες: Αρρένων Λυκείων – Θηλέων Λυκείων – Αρρένων 
Γυμνασίων – Θηλέων Γυμνασίων. 

γ) Προκηρύξεις αγώνων, συλλογή δηλώσεων συμμετοχής, καταρτισμός 
προγραμμάτων, εξασφάλιση αθλητικών χώρων, ορισμός καθηκόντων διαιτητών και 
γραμματείας στους αγώνες, ενημέρωση σχολείων για τα προγράμματα και τα 
καθήκοντα.   

δ) Αλληλογραφία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την οργάνωση των 
σχολικών αγώνων. Η αλληλογραφία αυτή περιλαμβάνει: εξασφάλιση αθλητικών χώρων, 
εξασφάλιση ιατρικής κάλυψης και ασφάλειας διεξαγωγής, ενημέρωση σχολείων για 
πρόγραμμα αγώνων, καθήκοντα Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, εξασφάλιση μεταλλίων 
και επάθλων, εποπτεία και επιμέλεια εκτύπωσης έντυπων προγραμμάτων αγώνων, 
επιμέλεια εκτύπωσης διπλωμάτων  

ε) Επιμέλεια μηχανογράφησης και έκδοσης αποτελεσμάτων των αγώνων. 

στ) Συνεχής ενημέρωση των ιστοσελίδων του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού για την κάθε ΕΟΕΣΑ με τα αποτελέσματα των αγώνων, προγράμματα, 
προκηρύξεις, ανακοινώσεις κλπ. 

ζ) Σε ότι αφορά τους Παγκύπριους Αγώνες: οργάνωση πλάνου μεταφοράς 
μαθητών από τις άλλες επαρχίες στην πόλη διεξαγωγής και συνοδεία των αθλητών, 
υλοποίηση πλάνου διατροφής των μαθητών και συνοδών κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, συνεργασία με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού για τη διοργάνωση των αγώνων. 

η) Διοργάνωση των επαρχιακών μαθητικών παρελάσεων για τις Εθνικές 
Επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, συντονισμός σχολείων, δοξολογία, 
καταθέσεις στεφάνων κλπ. Συντονισμός κατά τη διεξαγωγή των παρελάσεων, έλεγχος 
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ηχητικών εγκαταστάσεων, εποπτεία υλοποίησης προσφορών για ηχητική κάλυψη 
παρελάσεων κλπ 

θ) Διοργάνωση Σχολικών Επαρχιακών Φεστιβάλ Χορού (εξασφάλιση χώρου 
διεξαγωγής, δηλώσεις συμμετοχής, καταρτισμός προγράμματος, έκδοση προσκλήσεων 
και προγράμματος κλπ) 

ι) Σύνταξη «Έκθεσης Πεπραγμένων» κάθε χρόνο αναφορικά με το σχολικό 
αθλητισμό της Επαρχίας τους με όλες τις δραστηριότητες, τους αγώνες, τα φύλλα 
αγώνος, τα καθήκοντα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθώς και με αριθμητικά 
δεδομένα όσον αφορά τη συμμετοχή σχολείων και μαθητικού πληθυσμού καθώς και 
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής αναφορικά με συνοδείες και καθήκοντα γραμματείας 
και διαιτησίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Αθλητικών Απογευμάτων. 
(Καταγράφουν δηλαδή για κάθε Καθηγητή Φυσικής Αγωγής πόσες συνοδείες έκανε 
εκτός σχολικού ωραρίου με τις ομάδες που συνοδεύει καθώς και πόσες φορές έχει 
εκτελέσει καθήκοντα γραμματείας και διαιτησίας σε απογευματινούς σχολικούς αγώνες). 

Με βάση τα πιο πάνω καθήκοντα που αναφέραμε παραχωρούνται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε τέσσερις (4) καθηγητές των Επαρχιών 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας τέσσερις (4) περίοδοι, ενώ στις επαρχίες 
Αμμοχώστου σε δύο (2) [Σημ: Στα στοιχεία που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
έδωσε στον Εμπειρογνώμονα αναφέρει λανθασμένα τρεις (3) καθηγητές] καθηγητές 
τρεις (3) περίοδοι και για τα σχολεία της περιοχής του Τροόδους σε έναν (1) καθηγητή 
τρεις (3) περίοδοι. Η ρύθμιση αυτή δεν κρίνεται επαρκής, ιδιαίτερα για τις δύο μεγάλες 
επαρχίες (Λευκωσίας και Λεμεσού), λόγω του πολύ βεβαρημένου προγράμματος και 
της μεγάλης αύξησης του αριθμού των αγώνων (πολλά ιδιωτικά σχολεία συμμετέχουν 
επίσης στους αγώνες στις δύο αυτές Επαρχίες). Επίσης δεν είναι δίκαιο το γεγονός ότι 
στους ΒΔ, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα προέδρου των ΕΟΕΣΑ, δεν 
παραχωρούνται ώρες. 
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18. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ 

 

Τα «Αθλητικά Απογεύματα» είναι ένας θεσμός που άρχισε τη λειτουργία του εδώ 
και δεκαετίες και αποτελούν μια καλή πρακτική και μια καινοτομία του κυπριακού 
εκπαιδευτικού συστήματος για την οποία η Κύπρος πρέπει να είναι πολύ υπερήφανη. Κι 
αυτό γιατί οι στόχοι και η φιλοσοφία αυτού του θεσμού συνάδουν και υπηρετούν όλες τις 
σύγχρονες τάσεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές για τη φυσική δραστηριότητα όλων 
των μεγάλων διεθνών Οργανισμών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κ.ά). Ο θεσμός των Αθλητικών Απογευμάτων έχει ως 
απώτερο στόχο την υγεία και τη σωματική και ψυχική ευεξία των νέων μας, ενώ 
παράλληλα αναδεικνύει στην πράξη την ιδιαίτερη σημασία του αθλητισμού για την 
επίτευξη όλων των στόχων της παιδείας. Τα Αθλητικά Απογεύματα στοχεύουν στο να 
δημιουργήσουν ευκαιρίες ενασχόλησης με τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και 
Τεχνικών Σχολών. Κι αυτό γιατί η Κυπριακή Πολιτεία πολύ νωρίς αναγνώρισε ότι η 
αθλητική δραστηριότητα, ως φορέας θεμελιωδών κοινωνικών αξιών, υπηρετεί ολόκληρη 
την κοινωνία.  

Τι περιλαμβάνει το Αθλητικό Απόγευμα 

Κάθε καθηγητής Φυσικής Αγωγής (εκτός ΒΔ, ΒΔΑ και Διευθυντών) έχει στο 
πρόγραμμά του υποχρεωτικά τρεις (3) περιόδους τη βδομάδα με την ονομασία 
«Αθλητικά Απογεύματα». Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, οι οποίες διεξάγονται 
σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προσφέρουν: 

α) Εξειδικευμένη προπόνηση-προετοιμασία σε αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση, 
πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας), αγωνίσματα στίβου και χορό. 

β) Υπηρεσίες γραμματείας, διαιτησίας, κριτών, χρονομετρών και αρχών των 
αγώνων σε όλα τα σχολικά πρωταθλήματα που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του «Ετήσιου Προγραμματισμού Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων Μέσης Γενικής 
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», ο οποίος εκδίδεται κάθε χρόνο 
από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης (Γραφείο Επιθεώρησης Φυσικής Αγωγής). 
Όπως κάθε σχολική χρονιά και κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 διεξήχθησαν σχολικά 
πρωταθλήματα και αγώνες στα εξής αθλήματα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας, κλασικό αθλητισμό, δρόμο σε ανώμαλο έδαφος, 
ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντιπτέριση, κολύμβηση, 
περιφερειακά φεστιβάλ χορού (βλέπε καλεντάρι Παγκυπρίων Αγώνων 2016 
Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/imerolo
gio_pagkyprion_2016.pdf ) 

γ) Συνοδεία και καθοδήγηση των ομάδων αθλοπαιδιών και αθλητών/τριών στους 
Περιφερειακούς, Παγκύπριους, Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες. 

δ) Προετοιμασία, οργάνωση και συνοδεία σχολικών τμημάτων στις μαθητικές 
παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου (μέρες που είναι σχολικές αργίες).  

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/imerologio_pagkyprion_2016.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/imerologio_pagkyprion_2016.pdf
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ε) Προετοιμασία χορευτικών σχημάτων με ελληνικούς και κυπριακούς χορούς για 
τις τρεις εθνικές εορτές, για διάφορες εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων καθώς και για 
συμμετοχή στα ετήσια σχολικά φεστιβάλ χορού που διοργανώνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

 

Τρόπος διεξαγωγής-λειτουργίας 

Κάθε σχολική μονάδα έχει υποχρέωση να συμμετέχει στις σχολικές αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σύμφωνα με 
τον «Ετήσιο Προγραμματισμό Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων» (ιστοσελίδα: 
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/2015_2
016_etisios_programmatismos.pdf) του Υπουργείου, όλα τα σχολεία πρέπει να 
συμμετέχουν, υποχρεωτικά, τουλάχιστον σε δύο από τις τέσσερις αθλοπαιδιές (δύο 
στην κατηγορία αγοριών και δύο στην κατηγορία κοριτσιών για να δίνονται ίσες 
ευκαιρίες και στα δύο φύλα).  

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ανατίθεται σε κάθε καθηγητή Φυσικής Αγωγής 
μία ομάδα αθλοπαιδιών την οποία πρέπει να προετοιμάζει και να συνοδεύει στις 
αγωνιστικές της υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων, ώστε όλες οι ομάδες του 
σχολείου να προετοιμάζονται σωστά για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Το 
πρόγραμμα προπονήσεων γνωστοποιείται στους γονείς καθώς και στον Επαρχιακό 
Επιθεωρητή της περιοχής μέσω της Διεύθυνσης του Σχολείου. Οι Επαρχιακοί 
Επιθεωρητές ή λειτουργοί των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας διενεργούν ελέγχους για 
την ορθή πραγματοποίηση των Αθλητικών Απογευμάτων. 

Οι Επαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων (Ε.Ο.Ε.Σ.Α.) του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού συλλέξουν τις δηλώσεις συμμετοχής των 
σχολείων, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και οργανώνουν τα Περιφερειακά Σχολικά 
Πρωταθλήματα και Περιφερειακούς Αγώνες. Επίσης, ορίζουν καθήκοντα στους 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την ομαλή διεξαγωγή όλων των σχολικών αγώνων, οι 
οποίοι διεξάγονται σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου – όλοι οι περιφερειακοί 
αγώνες αθλοπαιδιών αρχίζουν στις 14.30. Για όλον αυτό τον προγραμματισμό – 
αγωνιστικό και καθήκοντα – ενημερώνονται οι Διευθύνσεις των σχολείων μέσω 
τηλεομοιοτύπου/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικών ιστοσελίδων τις οποίες έχει 
δημιουργήσει το ΥΠΠ και τις οποίες έχουν υποχρέωση να λειτουργούν οι ΕΟΕΣΑ 
(Παράρτημα: Πρόγραμμα Παγκυπρίων Αγώνων/Πρωταθλημάτων 2015-2016. 

 
Τρόπος καταγραφής και υπολογισμού 

Κάθε καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένος να καταγράφει, σε ειδικό 
πίνακα, τις ώρες Αθλητικών Απογευμάτων τις οποίες πραγματοποιεί μηνιαίως. Ο ΒΔ 
Συντονιστής της ειδικότητας πιστοποιεί την πραγματοποίησή τους, το ίδιο και ο 
Διευθυντής του σχολείου και στο τέλος κάθε μήνα ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στον 
Επαρχιακό Επιθεωρητή με ευθύνη της γραμματείας της σχολικής μονάδας. Στα 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/2015_2016_etisios_programmatismos.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/fysiki_agogi/scholikos_athlitismos/2015_2016_etisios_programmatismos.pdf


 

56 

 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας τηρούνται αρχεία καταγραφής των Αθλητικών 
Απογευμάτων τα τελευταία χρόνια. 

 Η Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής κωδικοποίησε τον τρόπο καταγραφής και 
υπολογισμού των Αθλητικών Απογευμάτων όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 
(Παράρτημα, Πίνακας καταγραφής και οδηγίες καταγραφής).  

 
Πρακτική Εφαρμογή:  

Ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής μπορεί να κληθεί μέσα στην ίδια εβδομάδα και 
να προπονήσει και να εκτελέσει καθήκοντα διαιτησίας, γραμματείας ή κριτή και να 
συνοδεύσει την ομάδα του σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Όλα αυτά τα καθήκοντα 
καταγράφονται και προσμετρώνται ως Αθλητικά Απογεύματα.  

 
Εκθέσεις Πεπραγμένων ΕΟΕΣΑ 

Οι ώρες των Αθλητικών Απογευμάτων των καθηγητών Φυσικής Αγωγής είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση ολόκληρου του οικοδομήματος του Σχολικού 
Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν 
και να καταμετρηθούν και από τις Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων των Επαρχιακών 
Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων (ΕΟΕΣΑ) οι οποίες υπάρχουν στο Αρχείο 
του ΥΠΠ. Στις συγκεκριμένες Εκθέσεις Πεπραγμένων υπάρχει καταγραφή για κάθε 
καθηγητή Φυσικής Αγωγής για πόσες συνοδείες ομάδων έχει πραγματοποιήσει σε 
αγωνιστικές υποχρεώσεις, πόσες γραμματείες, διαιτησίες κλπ. σε περιφερειακούς 
αγώνες. Πέραν εκείνων των ωρών, υπάρχουν καθήκοντα και συνοδείες και σε 
παγκύπριο, πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο. 

Ως ώρες Αθλητικού Απογεύματος δεν υπολογίζονται οι πρόβες για χορούς και 
παρέλαση που γίνονται στα μεγάλα διαλείμματα, καθώς και η διεξαγωγή εσωτερικών 
ενδοσχολικών πρωταθλημάτων, τα οποία γίνονται σε μη διδακτικό χρόνο και στον 
ελεύθερο χρόνο του εκπαιδευτικού. Επίσης, δεν υπολογίζονται ως ώρες Αθλητικού 
Απογεύματος οι ώρες που ο καθηγητής συνοδεύει και εκτελεί καθήκοντα σε πρωινούς 
αγώνες. Όταν ο καθηγητής συνοδεύει ή έχει καθήκοντα σε αγώνες πρέπει να 
μετακινηθεί από τη σχολική μονάδα, να έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών, 
να εκτελεί τα καθήκοντά του κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολύ 
περισσότερο χρόνο από αυτόν που απαιτεί η διδασκαλία στο σχολείο. 

Μέχρι το 1994 παραχωρούνταν τέσσερις ώρες για το Αθλητικό Απόγευμα. Με 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 1994 
(Υ.Π. 116?72), την οποία υπογράφει ο τότε Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Ανδρέας 
Φυλακτού, οι ώρες του Αθλητικού Απογεύματος μειώθηκαν σε τρεις (3) τη βδομάδα.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου, οι ώρες των Αθλητικών 
Απογευμάτων δεν πρέπει να ξεπερνούν ετησίως τις 96 (32 εβδομάδες Χ 3 
περιόδους/εβδομάδα) για κάθε εκπαιδευτικό. Με βάση τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, οι 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής όχι μόνο συμπληρώνουν τις 96 ώρες που παραχωρούνται 
για τα Αθλητικά Απογεύματα ετησίως, αλλά τις ξεπερνούν κατά πολύ σε πραγματικό 
χρόνο εργασίας. 
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19. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
 
Μας έχει ξενίσει η συμπερίληψη της παραχώρησης μη διδακτικού χρόνου για 

σκοπούς διευκόλυνσης της μητρότητας στη διαδικασία της χαρτογράφησης των 
εξωδιδακτικών ωρών που παραχωρούνται στους εκπαιδευτικούς. Μας ξενίζει γιατί η 
παραχώρηση αυτή προκύπτει ευθέως από τη σχετική νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σε μια κοινωνία, όπως η 
κυπριακή, η οποία παρουσιάζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας, μας 
προβληματίζει το γεγονός ότι τέθηκε το θέμα αυτό. 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του «Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997»  
[Νόμος 100(Ι)/97], που ισχύει για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία:  
1) Η γυναίκα για τον θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για 

την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα έξι μηνών [βλ. πιο κάτω] 
από τον τοκετό η από την ήμερα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση 
υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε 
να αποχωρεί νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. 

(2) Ο χρόνος της μίας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή 
πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου: 
«Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των άρθρων 3, 4, 

5, 6 ή 7 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.» 

 
Επίσης, στον «Νόμο που τροποποιεί τους περί της Προστασίας της Μητρότητας 

Νόμους του 1997 μέχρι 2000» (αριθμός 64(Ι) του 2002 καταγράφεται ότι: 
 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
"Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την 

εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων" (EE L 348 της 
28.11.1992, σελ. 1),  

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της 
Μητρότητας Νόμους του 1997 και 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι «περί 
Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 έως 2002 

 
Σημειώνεται τέλος ότι κανένας τροποποιητικός Νόμος δεν διαφοροποιεί τις 

προαναφερθείσες πρόνοιες των άρθρων (5) και (9) του Βασικού Νόμου. 
Με βάση το άρθρο 5 των «Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 

έως 2007» η περίοδος θηλασμού και φροντίδας για ανατροφής του παιδιού επεκτάθηκε 
από τους έξι (6) μήνες στους εννέα (9). 
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Στην εκπαίδευση συμφωνήθηκε ανάμεσα στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 

και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι αντί η μητέρα να προσέρχεται στο 
Σχολείο μια ώρα (60 λεπτά) αργότερα είτε να αποχωρεί από αυτό νωρίτερα κατά 
μια ώρα κάθε ημέρα θα παραχωρείται στις μητέρες τρεις (3) περίοδοι μείωση από 
τον διδακτικό της χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η ρύθμιση 
αυτή έγινε λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών που υπάρχουν στην εκπαίδευση – 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και σαρανταπεντάλεπτες (45) διδακτικές περίοδοι. 

 
Με εγκύκλιο του, ημερομηνίας 14.9.2007 (Αρ. Φακ. 15.1.07) το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει τα εξής: «α. Στις επηρεαζόμενες εκπαιδευτικούς 
παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 1 περίοδο την ημέρα μόνο. β) Οι 3 
περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι άλλες 2 από τον υπόλοιπο χρόνο 
τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραμένει 
υποχρεωτική. γ) Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται για περίοδο εννέα μηνών από την 
ημερομηνία τοκετού/υιοθεσίας. Με το πέρας του εννιάμηνου, ο χρόνος των 3 περιόδων 
θα αξιοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασισθεί από την 
αρμοδία αρχή».   

 
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της 

παραχώρησης τριών (3) περιόδων για «διευκολύνσεις μητρότητας» αντίκειται 
στη νομοθεσία. 
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20. ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΔ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 
Η επιμόρφωση των Βοηθών Διευθυντών μόλις προαχθούν ή την ακριβώς 

επόμενη σχολική χρονιά πραγματοποιείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η 
επιμόρφωση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη. Οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου 
παγκοσμίως, σε σχέση με τις κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές αλλαγές είναι 
αυξημένες, για να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση και πρόοδος στη σχολική μονάδα. 

 
Οι Βοηθοί Διευθυντές, ως μέλη της Διευθυντικής Ομάδας, καλούνται να 

στηρίξουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. 
Συνεπώς με την προαγωγή τους βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και με 
σωρεία προβλημάτων, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν. Επομένως, για να 
ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα, και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες 
και τα κατάλληλα εφόδια πρέπει να τύχουν της κατάλληλης επιμόρφωσης. 

 
Τον επιμορφωτικό αυτό ρόλο έχει αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

με την οργάνωση εδώ και χρόνια ενός ειδικού ετήσιου Προγράμματος. Με την 
παρακολούθηση του συγκεκριμένου αυτού επιμορφωτικού προγράμματος οι 
νεοπροαχθέντες Βοηθοί Διευθυντές προετοιμάζονται για να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά στα ηγετικά, διοικητικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά 
τους καθήκοντα, τα οποία προκύπτουν από τη θέση που κατέχουν. Το Πρόγραμμα τους 
βοηθά να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε, παράλληλα με την 
εργασία που επιτελούν ως ΒΔ στο σχολείο, να μπορούν να αναλύουν με επιστημονικά 
εφόδια τις προκλήσεις του ρόλου τους, ώστε  να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα 
στα διοικητικά τους καθήκοντα. 

 
Βασικός σκοπός του Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι να καταστήσει το ΒΔ 

ικανό να ασκήσει αποτελεσματική ηγεσία στη σχολική του μονάδα, καθιστώντας τον 
φορέα αλλαγής και στηρίζοντάς τον ώστε να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις, 
στάσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται επάξια στα καθήκοντα 
που προνοεί ο ρόλος του. 

 
Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι: 

 Ενημέρωση για σύγχρονα και επίκαιρα παιδαγωγικά ζητήματα. 

 Διαμόρφωση στάσεων και απόψεων για τη δυναμική διάσταση του ρόλου 
των Βοηθών Διευθυντών στις σχολικές μονάδες. 

 Ανάπτυξη διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων. 

 Ενίσχυση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και αυτοεκτίμησης. 
 

Η επιμόρφωση στηρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: 
Α) Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας και πολιτικής του ΥΠΠ 
Β) Ανάπτυξη σχολικής μονάδας 
Γ) Προγραμματισμός οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας του σχολείου 
Δ) Εκπαιδευτική ηγεσία 
Ε) Προαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης 
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Επίσης κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης γίνεται παράλληλη πρακτική 

εξάσκηση σε σχολικές μονάδες με επιμορφωτικές επισκέψεις σε σχολεία σε πρωινό 
χρόνο, για εξειδικευμένα σεμινάρια διοίκησης, τα οποία αναλαμβάνουν έμπειροι 
διευθυντές σχολείων.  Έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα επιδιώκεται η σύνδεση 
της θεωρίας με την πράξη, ώστε οι Βοηθοί Διευθυντές να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά στην πράξη διάφορες προβλεπτές και απρόβλεπτες καταστάσεις και 
συμπεριφορές που αφορούν τη σχολική μονάδα και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν 
σε αυτήν, αλλά και γενικότερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

 
Για να καταστεί δυνατόν να εφαρμοστεί το Επιμορφωτικό αυτό Πρόγραμμα των 

Βοηθών Διευθυντών, οι Βοηθοί Διευθυντές για μια σχολική χρονιά μεταβαίνουν μια μέρα 
τη βδομάδα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Το 
Πρόγραμμα περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια στα οποία γίνεται διαχείριση 
διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν στη διοίκηση του 
Σχολείου. Η παρουσία Βοηθών Διευθυντών από διάφορα σχολεία, τα οποία φυσικά 
αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και καταστάσεις, βοηθά στην ανταλλαγή 
εμπειριών από τη διαχείριση διαφόρων ζητημάτων. Η ανταλλαγή αυτή εμπειριών είναι 
ιδιαίτερα γόνιμη και επωφελής για τους επιμορφώμενους. 

 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει ανάλογο ετήσιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα και για τους νεοπροαχθέντες Διευθυντές Σχολείων. Δυστυχώς, για 
άγνωστους λόγους εδώ και μια δεκαπενταετία που υπάρχει η θέση του ΒΔ Α΄ ποτέ δεν 
διοργανώθηκε πρόγραμμα επιμόρφωση των ΒΔ Α΄. Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να προχωρήσουν άμεσα στην 
εφαρμογή επιμορφωτικού προγράμματος και για τους ΒΔ Α΄. 

  
Με σκοπό να είναι εφικτή η υλοποίηση του πιο πάνω επιμορφωτικού 

προγράμματος οι ΒΔ απαλλάσσονται τρεις (3) διδακτικές περιόδους.   
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21.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Το ανώτατο όργανο διοίκησης μιας σχολικής μονάδας είναι με βάση τους 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ο Καθηγητικός 
Σύλλογος. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Καθηγητικού Συλλόγου είναι ίσως τα 
σημαντικότερα βιβλία που τηρούνται στις σχολικές μονάδες, γιατί έχουν αξία νομική, 
διοικητική, παιδαγωγική, εκπαιδευτική και ιστορική. Η τήρηση των πρακτικών του 
Καθηγητικού Συλλόγου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά και επίμοχθο έργο. Ο 
πρακτικογράφος πρέπει να καταγράφει με ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο τις σημαντικές 
αποφάσεις του Καθηγητικού Συλλόγου και τις τοποθετήσεις των μελών του κατά τη 
διάρκεια των πολύωρων συνεδριάσεων, αλλά και την λεπτομερή τεκμηρίωση των 
αποφάσεων του Καθηγητικού Συλλόγου, οι οποίες καθορίζουν την ομαλή λειτουργία της 
σχολικής μονάδας και τη σχολική πορεία και το μέλλον μαθητών και μαθητριών.  

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω προσφυγών των γονιών/κηδεμόνων των 
μαθητών/μαθητριών είτε στη Δικαιοσύνη είτε στις Επιτρόπους (Διοικήσεως ή 
Προστασίας του Παιδιού) τα Πρακτικά έχουν αποκτήσει πρόσθετη αξία και σημασία. Τα 
Πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου, με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει να τηρούνται με 
εξαιρετική επιμέλεια και προσοχή, ακόμη και στις λεπτομέρειες. 

Το έργο του πρακτικογράφου του Καθηγητικού Συλλόγου είναι το εξής: 

α) Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων κρατά με επιμέλεια σημειώσεις για όσα 
λέγονται είτε από τον διευθυντή είτε από όλα τα μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου (τα 
οποία μπορεί να είναι από τριάντα (30) μέχρι και εκατόν είκοσι (120). 

β) Μετά το τέλος των συνεδριάσεων θα πρέπει να συντάξει και να συνθέσει με 
ακρίβεια τα όσα λέχθηκαν κατά τη συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου και να τα 
πληκτρολογήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να τα καθαρογράψει στο βιβλίο 
πρακτικών (όπως ήταν η παλιά μέθοδος). Χρειάζεται προσοχή για να μη παραληφθεί 
οτιδήποτε, αλλά και ούτε να παραποιηθεί. 

γ) Στη συνέχεια παραδίδει τα Πρακτικά στον Διευθυντή για διορθώσεις, 
προσθήκες ή αλλαγές. Ο Πρακτικογράφος τα παραλαμβάνει και προβαίνει στις σχετικές 
τροποποιήσεις που σημείωσε ο Διευθυντής. Το έργο αυτό μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά. 

δ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύει ο Πρακτικογράφος κατά τις έξι (6) 
πολύωρες συνεδριάσεις του Καθηγητικού Συλλόγου κατά τις οποίες εξετάζονται η 
επίδοση, οι απουσίες και η διαγωγή των μαθητών/μαθητριών. Στις συνεδριάσεις αυτές 
πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς και τεκμηριωμένα οι περιπτώσεις που ο 
Καθηγητικός Σύλλογος αποφασίζει να μειώσει τη διαγωγή μαθητή/μαθήτριας. Επίσης, 
λεπτομερώς και τεκμηριωμένα θα πρέπει να καταγράφονται και οι περιπτώσεις στις 
οποίες, για λόγους που καταγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, 
ο Καθηγητικός Σύλλογος αποφασίσει να δικαιολογήσει απουσίες μαθητή/μαθήτριας με 
σκοπό να αποφευχθεί η στασιμότητα ή η παραπομπή του μαθητή σε ανεξέταση. Οι 
καταγραφές αυτές πολλές φορές έγιναν αντικείμενο εξέτασης είτε από τη Δικαιοσύνη 
είτε από τις Επιτρόπους είτε και από τις προϊστάμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου 



 

62 

 

Παιδείας και Πολιτισμού, ακόμα και από τους ίδιους τους Υπουργούς Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

ε) Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης του Καθηγητικού Συλλόγου που αφορά στις 
διαγωγές και τις απουσίες, ο Πρακτικογράφος θα πρέπει να συνεργαστεί με τους 
οικείους Βοηθούς Διευθυντές, για να καταγραφούν κατά τρόπο λεπτομερή και 
τεκμηριωμένο οι περιπτώσεις των μαθητών που έχουν πρόβλημα με τη διαγωγή τους ή 
με τις απουσίες τους. 

στ) Πέραν των τακτικών μηνιαίων συνεδριάσεων πραγματοποιούνται και 
έκτακτες, οι οποίες αποσκοπούν στη διαχείριση έκτακτων θεμάτων που απασχολούν τη 
σχολική μονάδα ή στη λήψη αποφάσεων για θέματα προγραμματισμού της όλης 
λειτουργίας του σχολείου. Κατά μέσο όρο σε κάθε σχολική χρονιά μπορούν να 
πραγματοποιηθούν 18-20 συνεδριάσεις τακτικές και έκτακτες. Με τη δραματική αύξηση 
των περιστατικών βίας και παραβατικότητας στα σχολεία μας, ο αριθμός των έκτακτων 
συνεδριάσεων έχει εκ των πραγμάτων αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 

ζ) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής των Πρακτικών ο 
πρακτικογράφος τα αρχειοθετεί σε σχετικό φάκελο που τηρείται στο γραφείο του 
Διευθυντή και φωτοτυπεί ένα αντίγραφο, το οποίο τοποθετείται σε φάκελο που 
βρίσκεται στη Γραμματεία, για να έχουν πρόσβαση οι ΒΔΑ΄, οι ΒΔ και οι καθηγητές. 

η) Ο Πρακτικογράφος είναι υποχρεωμένος, μετά τις 30 Ιουνίου που κλείνουν τα 
σχολεία και αρχίζουν οι διακοπές, να μεταβεί στο σχολείο 2-3 φορές για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας τήρησης των πρακτικών των τελευταίων συνεδριάσεων 
της σχολικής χρονιάς του Καθηγητικού Συλλόγου. 

θ) Ο Πρακτικογράφος μαζί με τον Διευθυντή του Σχολείου υπογράφουν τα 
Πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου και ως εκ τούτου επέχουν και οι δύο νομική 
ευθύνη για το περιεχόμενο των Πρακτικών.  

Ι) Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης, (παράγραφος 22(5)) ο Πρακτικογράφος έχει την ευθύνη τήρησης 
των πρακτικών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα δύσκολο, 
απαιτητικό και υπεύθυνο, εφόσον οι αποφάσεις του οργάνου αυτού επιδρούν στην 
μετέπειτα πορεία του μαθητή στη σχολική μονάδα (διαγωγή, πλήρης φοίτηση, 
παραμονή στο σχολείο) και συνεπώς πρέπει να είναι αρκούντως τεκμηριωμένες και να 
έχουν λάβει υπόψιν όλες τις παραμέτρους που αφορούν στη συμπεριφορά του μαθητή, 
την άποψη των γονέων, των καθηγητών, των εκλελεγμένων εκπροσώπων των 
μαθητών, του ίδιου του μαθητή και τις θέσεις του Συμβούλου ή και του Εκπαιδευτικού 
Ψυχολόγου. Όλα τα προαναφερθέντα καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται πρέπει 
να καταγράφονται πιστά στα Πρακτικά. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος μπορεί να επιβάλει 
το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, τα Πρακτικά του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου υποβάλλονται μαζί με τα Πρακτικά της αντίστοιχης συνεδρίας 
του Καθηγητικού Συλλόγου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Εάν ο μαθητής 
υποβάλει ένσταση για την απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, τα Πρακτικά του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Καθηγητικού Συλλόγου κατατίθενται ενώπιον του 
Δευτεροβάθμιου Οργάνου που θα λάβει την τελική απόφαση για την παραμονή ή όχι 
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του μαθητή στη σχολική μονάδα. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι γονείς 
απευθύνονται στην Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού ή στην Επίτροπο Διοικήσεως  ή 
στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα τα Πρακτικά αυτά να αποτελούν ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό νομικό έγγραφο για την τεκμηρίωση των αποφάσεων και την εγκυρότητα της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

Με σκοπό την καταγραφή των Πρακτικών του Καθηγητικού Συλλόγου 
παραχωρούνται στον Πρακτικογράφο για τα σχολεία που έχουν μέχρι 200 μαθητές μια 
(1) περίοδος και για τα σχολεία που έχουν άνω των 200 μαθητών/μαθητριών δύο (2) 
περίοδοι, οι οποίες δικαιολογούνται με βάση αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η 
παραχώρηση αυτή γίνεται με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του 1996 
και του 2002.   

Η πρακτική της παραχώρησης των ωρών στον Πρακτικογράφο ανάγεται στην 
περίοδο του 1970, όταν Υπουργοί Παιδείας ήταν ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκις και 
ακολούθως ο Φρίξος Πετρίδης, οι οποίοι υπηρέτησαν και οι δύο για χρόνια ως 
διευθυντές – 1936-1960 και 1961-1968 αντίστοιχα- του Παγκυπρίου Γυμνασίου και 
συνεπώς γνώριζαν άμεσα τη δυσκολία και το φόρτο εργασίας για την καταγραφή και 
τήρηση των Πρακτικών του Καθηγητικού Συλλόγου.  

Τα νέα δεδομένα των σχολικών μονάδων όχι απλώς επιβεβαιώνουν την 
ορθότητα της απόφασης αυτής, αλλά αποδεικνύουν ότι απαιτείται να παραχωρούνται 
τουλάχιστον δύο (2) περίοδοι σε κάθε σχολική μονάδα για την τήρηση των πρακτικών, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών, και γιατί ο αριθμός των συνεδριάσεων είναι 
περίπου ο ίδιος, και γιατί η κάθε σχολική μονάδα παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της, ώστε 
ο χρόνος που απαιτείται για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριών να μην είναι κατ’ 
ανάγκην ανάλογος του αριθμού των μαθητών. 
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22. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑ.Σ.Ε. 
 

Η εφαρμογή του προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» 
(ΔΡΑ.Σ.Ε.) εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη συνέχιση, διεύρυνση και βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού των 
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). Η εφαρμογή του προγράμματος 
ΔΡΑ.Σ.Ε. ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του 
πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής 
περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη 
μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη του μαθητικού πληθυσμού της 
Κύπρου.  

Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε.,  δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές 
μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες 
συγκεταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 
και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο 
καθώς και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής 
στήριξης από ειδικούς επιστήμονες και η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. 

Από την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίος συγχρηματοδοτείται κατά 85% 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των 
οποίων και τα ακόλουθα: 

 

 Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού. 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής 
αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

 Υποστήριξη αλλόγλωσσων οικογενειών σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. 

 Υποστήριξη μαθητών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να 
διασφαλισθεί η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 Άμεση υποστήριξη μαθητών (και κατ’ επέκταση των οικογενειών) που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Υποστήριξη μαθητών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν 
λειτουργικά αναλφάβητοι και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να 
κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. 

 
Στα σχολεία που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέρονται 

μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά, 
Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Οικονομικά, Πληροφορική, 
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Ξένες Γλώσσες), εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, προγράμματα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές με ανάγκη ενίσχυσης, προγράμματα 
δημιουργικής απασχόλησης σε πρωινό και σε απογευματινό χρόνο (θέατρο, χορός, 
φυσική αγωγή, ομαδικά αθλήματα, οικιακή οικονομία, μουσική), αναλόγως του αριθμού 
των μαθητών που απαρτίζουν τις δημιουργούμενες ομάδες. 

 
Για σκοπούς προγραμματισμού και συντονισμού όλων των προγραμμάτων 

ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης (στις οποίες εμπλέκεται 
μεγάλος αριθμός μαθητών καθώς και εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται ειδικά για το 
πρόγραμμα αυτό με αγορά υπηρεσιών) καθώς και όλων των άλλων δραστηριοτήτων 
που υπηρετούν τους προαναφερθέντες στόχους του προγράμματος, το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει χρόνο στους τοπικούς 
συντονιστές/εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 
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23. ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
(ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΔ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 4) 
       
Τα καθήκοντα του Συντονιστή Βοηθού Διευθυντή είναι εξαιρετικής σημασίας για 

την όλη παιδαγωγική δράση του σχολείου. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
στις περιπτώσεις των Τεχνικών Σχολών που δεν υπάρχει ΒΔ, φροντίζει να αναθέσει το 
έργο του συντονισμού σε έναν έμπειρο καθηγητή. Ο καθηγητής αυτός ασκεί τα πλείστα 
καθήκοντα του Συντονιστή ΒΔ, όπως αυτά περιγράφονται στους Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

 
Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο καθηγητής στον οποίον ανατίθενται 

συντονιστικά καθήκοντα είναι τα εξής: 
      
«(α) Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του ή άλλων ειδικοτήτων 

που του έχουν ανατεθεί· 

(β) παρακολουθεί και έχει την ευθύνη για την πορεία μάθησης των  μαθητών σε 
μαθήματα των ειδικοτήτων που συντονίζει, και για την επίτευξη των διδακτικών και των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών στόχων· 

(γ) έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό του προγραμματισμού όπως προνοείται 
από το αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα των ειδικοτήτων που συντονίζει και 
παρακολουθεί και ελέγχει την κάλυψη της διδακτέας ύλης και των δεικτών επάρκειας και 
επιτυχίας· 

(δ) συνεργάζεται με τον Διευθυντή του σχολείου για την κατανομή των περιόδων 
διδασκαλίας στους καθηγητές των ειδικοτήτων που συντονίζει· 

(ε) μεριμνά για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων στα μαθήματα της ειδικότητας 
που συντονίζει· 

(στ) έχει την ευθύνη για την αναβάθμιση του μαθήματος των ειδικοτήτων που 
συντονίζει, για τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων με την αξιοποίηση σύγχρονης 
τεχνολογίας και την εφαρμογή ποικίλων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και για τον 
εμπλουτισμό σε οπτικοακουστικά και άλλα διδακτικά μέσα· 

(ζ) μεριμνά για την εξασφάλιση ευκαιριών για επαγγελματική ενημέρωση και 
επιμόρφωση των καθηγητών της ειδικότητας που συντονίζει και προγραμματίζει σε 
συνεργασία με τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο - Βοηθό Διευθυντή Α΄ και τους καθηγητές 
που συντονίζει δράσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του μαθήματος/των 
μαθημάτων τους· 

(η) έχει την ευθύνη για τη σύγκληση συντονιστικών συνεδριών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και για την τήρηση πρακτικών. Μεριμνά για τον αποτελεσματικό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων και για την αγαστή συνεργασία μεταξύ των καθηγητών της 
ειδικότητας που συντονίζει, για τον καθορισμό και την υλοποίηση κοινών στόχων, για τη 
διεξαγωγή δειγματικών διδασκαλιών και για τις ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών στη 
σχολική μονάδα. Διατηρεί αρχείο με διδακτικό υλικό των καθηγητών των μαθημάτων 
που συντονίζει· 
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(θ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων για ενιαία βαθμολογική 
πολιτική και αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 
Παρακολουθεί και ελέγχει τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων από τους καθηγητές της 
ειδικότητας που συντονίζει και διατηρεί αρχείο με αντίγραφα των διαγωνισμάτων τους. 
Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση και τη φύλαξη των φακέλων με τα διορθωμένα 
διαγωνίσματα· 

(ι) έχει την ευθύνη για την ετοιμασία και τη συγκέντρωση των εξεταστικών 
δοκιμίων σε όλες τις σχολικές εξετάσεις, για τη συγκέντρωση της διδαχθείσας και της 
εξεταστέας ύλης και για την ενημέρωση των μαθητών για την εξεταστέα ύλη για τα 
μαθήματα των ειδικοτήτων που συντονίζει· 

(ια) συνεργάζεται με τον αρμόδιο Βοηθό Διευθυντή Α΄ (Παιδαγωγικό Σύμβουλο) 
για τη διεξαγωγή των ενδοσχολικών διαγωνισμών στα μαθήματα των ειδικοτήτων που 
συντονίζει· 

(ιβ) μεριμνά για τη διοχέτευση στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που 
συντονίζει των εγκυκλίων και των ανακοινώσεων που τους αφορούν». 

 
Στον καθηγητή που του ανατίθενται συντονιστικά καθήκοντα παραχωρούνται δύο 

(2) περίοδοι, για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Οι περίοδοι αυτοί είναι οι 
ελάχιστες που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν και αιτιολογούνται πλήρως με βάση τα 
καθήκοντα που αναφέραμε πιο πάνω. 
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24. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Σκοπός όλων των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η 

βελτίωση, και η προαγωγή της σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των 
µαθητών/μαθητριών, αφενός µεν µε την ενδυνάµωση της προσωπικότητάς τους, 
αφετέρου δε µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. 

 
Για κάθε ένα από τα προγράμματα, δίνεται αναλυτική επεξήγηση πιο κάτω, 

σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΠ. 
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25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ» 
 

Το Προγράµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο» 
διεξάγεται µε διακρατική συµφωνία µεταξύ των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και 
Κύπρου που επικυρώθηκε µε µνηµόνιο συνεργασίας και περιλαμβάνει διασχολικές 
συµπράξεις με διάρκεια κάθε φορά μιας διετίας.  
 

Στόχοι του Προγράµµατος είναι:  

α) Η δηµιουργία γνωσιολογικών και αξιακών προϋποθέσεων στα παιδιά, ώστε να 
έχουν θετικές στάσεις και συµµετοχικές συµπεριφορές σε ζητήµατα προστασίας της 
οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιµότητας της ανάπτυξης. 

β) Η ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληµατισµού µεταξύ των εκπαιδευτικών που 
συµµετέχουν και η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
και τις παιδαγωγικές πρακτικές. 

γ) Η ενδυνάµωση των ιστορικών, εθνικών και πολιτιστικών δεσµών που 
συνδέουν την Κύπρο µε την Ελλάδα και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας. 
 

Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 

α) Τη συμμετοχή στα εργαστήρια και στις συναντήσεις με τον συντονιστή του 
προγράμματος στο ΥΠΠ, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, µε σκοπό τη γνωριµία, την προπαρασκευαστική εργασία για την επιλογή και 
σχεδιασµό των µελετών που θα διεξαχθούν και την επιµόρφωση σε θέµατα 
µεθοδολογίας. 

β) Τον καθορισμό του ερευνητικού θέματος σε συνεργασία με τους μαθητές που 
συμμετέχουν στον πρόγραμμα. Το θέμα της ερευνητικής εργασίας πρέπει να 
περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τη χρήση της γης, την υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας, τις κλιματικές αλλαγές, την ερημοποίηση και υποβάθμιση εδαφών, τα 
απορρίμματα, τις μεταφορές, τη μη αειφόρο παραγωγή και την κατανάλωση, τη χρήση 
και διαχείριση των φυσικών πόρων, τον μη αειφόρο τουρισμό, την αστική ανάπτυξη 
(οργάνωση και σχεδιασμός πόλεων), την πείνα, τη φτώχια, τις μετακινήσεις, τους 
περιβαλλοντικούς πρόσφυγες, τον πόλεμο, τη διαμάχη, τις κοινωνικές ανισότητες, τις 
διακρίσεις, την παραβατικότητα, την υγεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την παραδοσιακή 
οικολογική γνώση και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά από 
την περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

γ) Τον καταρτισμό σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει στόχους και 
δραστηριότητες που θα αναληφθούν στη σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των 
δράσεων σύμπραξης με το συνεργαζόμενο σχολείο της Ελλάδας και σε σχέση με το 
προτεινόμενο θέμα, τους γενικότερους στόχους του προγράμματος και σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που προνοείται στον «Οδηγό Εκπόνησης Προγράµµατος Χρυσοπράσινο 
Φύλλο 2015-2017», που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

δ) Την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τη συνεχή παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. (Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζητά να 
καταγράφεται συστηματικά σε ειδικά έντυπα η αρχική αξιολόγηση, η παρακολούθηση 
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εφαρμογής του προγράμματος, η αξιολόγηση των διαδικασιών, η αξιολόγηση του 
αποτελέσματος). 

ε) Τη διεξαγωγή με τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα µελετών 
σχετικών με το θέμα. 

στ) Τη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, για σκοπούς 
συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας. 

ζ) Την ανάπτυξη πλαισίου επικοινωνίας µεταξύ των µαθητικών οµάδων Κύπρου 
και Ελλάδας και τη συμμετοχή / διοργάνωση κοινών συναντήσεων στην Κύπρο και την 
Ελλάδα, των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, µε σκοπό τη γνωριµία 
και ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο των µελετών που διεξάγονται από τα 
συνεργαζόμενα σχολεία. Αυτό περιλαμβάνει διοργάνωση της μετάβασης της κυπριακής 
αποστολής μαθητών και εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και της φιλοξενίας της ελλαδικής 
αποστολής μαθητών και εκπαιδευτικών στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της 
επικοινωνίας μεταξύ των μαθητικών ομάδων Κύπρου και Ελλάδας. Για την επίσκεψη 
της ελλαδικής αποστολής προνοούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει να διοργανωθούν από το σχολείο 
(εκδηλώσεις, ξεναγήσεις σε εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο, ετοιμασία φακέλων με 
υλικό για την Κύπρο που θα δοθεί στους φιλοξενουμένους, κ.ά.) 

η) Την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, τη συγγραφή της μελέτης, την 
έκδοσή της πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης ανταλλαγής 
εκπαιδευτικών/μαθητών, καθώς και την ετοιμασία με τους μαθητές του δύο 
παρουσιάσεων της ερευνητικής εργασίας, την ετοιμασία διαφανειών και σχετικής 
πινακίδας. Επίσης, την ετοιμασία μίας καλλιτεχνικής δραστηριότητας (χορευτικής, 
θεατρικής ή άλλης 40λεπτης παρουσίασης για να παρουσιαστεί στο σχολείο και μίας 
5λεπτης για να παρουσιαστεί στην Ελλάδα). 

θ) Τη συμπλήρωση των εντύπων που αποστέλλονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, για την υποβολή του σχεδίου δράσης και την αξιολόγηση των 
εργασιών υλοποίησής του. 

ι) Την παρουσίαση των ερευνητικών – περιβαλλοντικών εργασιών σε κοινή 
εκδήλωση όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που διοργανώνεται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

ια) Την αποστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού του υλικού που 
δημιουργήθηκε στο σχολείο σε ηλεκτρονική μορφή. 

ιβ) Τη δημιουργία αφίσας, στην οποία θα αποτυπώνεται η εργασία του σχολείου, 
για το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνει η Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών, Βιολογίας και Γεωγραφίας κάθε χρόνο. 
 
Το έργο που παράγεται από κάθε σχολείο που συµµετέχει στο Πρόγραµµα αξιολογείται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια αξιολόγησης: 

 Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 

 Τήρηση Χρονοδιαγραµµάτων 

 Συνεργασία µε τον Συντονιστή 

 Συνεργασία µε το συνεργαζόµενο Ελλαδικό σχολείο 
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 Βαθµός και Ποιότητα υλοποίησης των στόχων.  
 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή ή στους 
καθηγητές που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» παραχωρούνται 
συνολικά δύο (2) περίοδοι, οι οποίες αιτιολογούνται πλήρως με βάση τα καθήκοντα που 
αναφέραμε πιο πάνω. 
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26. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GLOBE 

 
Το πρόγραµµα GLOBE είναι ένα παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόγραµµα στο 

οποίο λαµβάνουν µέρος µαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές από περίπου 117 χώρες, 
29,553 σχολεία και 26,262 εκπαιδευτικούς. Το πρόγραµµα GLOBE συνδέει τους 
µαθητές, τους καθηγητές, και την επιστηµονική ερευνητική κοινότητα σε µια προσπάθεια 
να µάθουµε περισσότερα για το περιβάλλον µας, µέσω της παρατήρησης και της 
συλλογής δεδοµένων από τους µαθητές. 

 
Ο σκοπός του GLOBE είναι µια παγκόσµια κοινότητα από µαθητές, 

εκπαιδευτικούς και επιστήµονες, που εργάζεται από κοινού για καλύτερη κατανόηση, 
αειφορία και βελτίωση του περιβάλλοντος ηπειρωτική, περιφερειακή και παγκόσµια 
κλίµακα. 

 
Οι µαθητές παίρνουν ηµερήσιες περιβαλλοντικές µετρήσεις υπό την καθοδήγηση 

των καθηγητών τους. Στέλνουν τα δεδοµένα τους, µέσω του διαδικτύου, στη διεθνή 
βάση δεδοµένων του προγράµµατος GLOBE στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου 
είναι διαθέσιµα σε άλλους µαθητές και επιστήµονες από την Εθνική Υπηρεσία 
Αεροναυτικής και Διαστήµατος (NASA) και το Εθνικό Ίδρυµα Επιστήµης (NSF), των 
ΗΠΑ. Τα δεδοµένα, αφού τύχουν επεξεργασίας, επιστρέφουν υπό µορφή γραφικών 
παραστάσεων στην ιστοσελίδα των µαθητών. Έως τον Αύγουστο του 2014 
καταχωρήθηκαν στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος 137 εκατοµµύρια µετρήσεις.  

 
Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 
 
α) Την ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα και τη δημιουργία της ομάδας 

μαθητών που θα εργαστεί. Η ερευνητική οµάδα GLOBE κάθε σχολείου πρέπει να 
αποτελείται από 6-20 µαθητές από δύο τουλάχιστον ηλικιακές οµάδες. Σε συνεννόηση 
µε τη διεύθυνση των σχολείων µπορεί να υπάρξει και συνεργασία γειτονικών σχολείων 
µε κοινές δράσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνεργάζεται και με 
άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές, πιθανόν σε μη εργάσιμο χρόνο.  

β) Τον καταρτισμό σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει στόχους και 
δραστηριότητες που θα αναληφθούν στη σχολική μονάδα, σύμφωνα με το οποίο θα 
εκπονήσουν μία μελέτη τύπου project. 

γ) Την συμπλήρωση των ειδικών εντύπων και την αποστολή του 
προγραμματισμού των δράσεων του σχολείου στο πρόγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. 

δ) Την καθοδήγηση των μαθητών για τη συλλογή ημερήσιων περιβαλλοντικών 
δεδομένων, τόσο για τον καταρτισμό του σχεδίου δράσης του σχολείου στο πρόγραμμα, 
όσο και για την εκπόνηση της μελέτης τύπου project. Η μελέτη πρέπει να αξιοποιεί 
περιβαλλοντικά δεδομένα που είτε συλλέγει σχεδόν καθημερινά η ίδια η Ομάδα Globe 
του σχολείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είτε έχουν συλλεχθεί από ομάδα άλλου 
σχολείου του προγράμματος (στην Κύπρο ή το εξωτερικό) και είναι διαθέσιμα στο 
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διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθηγητής έχει την ευθύνη της καθοδήγησης των 
μαθητών για εντοπισμό και αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. 

ε) Τον πολλαπλασιασμό και τη βιβλιοδέτηση του πρότυπου ηµερήσιου 
πρωτοκόλλου ατµοσφαιρικών παρατηρήσεων, το οποίο αποστέλλει σε ηλεκτρονική 
μορφή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να υπάρχει κοινό σηµείο αναφοράς 
για όλους τους συµµετέχοντες.  

ζ) Την καταχώρηση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται σε όλη τη χρονιά 
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος (διεθνής βάση δεδοµένων του προγράµµατος 
GLOBE στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής) 

στ) Την συστηματική παρακολούθηση της ιστοσελίδας του προγράµµατος, 
www.globe.gov. 

η) Τη διεξαγωγή τουλάχιστον µίας ερευνητικής δραστηριότητας-εργασίας ή 
άσκησης πεδίου, η οποία πρέπει να βασίζεται σε ένα από τα 51 πρωτόκολλα του 
GLOBE, σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού.  

θ) Την ανάρτηση της σύνοψης της εργασίας στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 
στον ειδικό χώρο που παραχωρείται ως προφίλ σε κάθε σχολείο σε καθορισμένα 
χρονοδιαγράμματα. 

ι) Τη συνεργασία με τον εθνικό συντονιστή κατά τις συµβουλευτικές συναντήσεις 
που πραγματοποιεί ανά επαρχία σε μη εργάσιμο χρόνο. 

ια) Τη δημιουργία αφίσας στην οποία πρέπει να αποτυπώνεται η δράση του 
σχολείου, για το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνει η Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών, Βιολογίας και Γεωγραφίας κάθε χρόνο. 

ιβ) Την καθοδήγηση των μαθητών για την ετοιμασία της παρουσίασης σε 
παγκύπρια ηµερίδα που διοργανώνεται από το ΥΠΠ πριν από τη λήξη της σχολικής 
χρονιάς. 

ιγ) Συστήνεται επίσης να συμμετέχει σε μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στα πρωτόκολλα του Globe, για να αποκτήσει το διεθνές πιστοποιητικό “Globe 
Teacher”. 
 

Το έργο που παράγεται από κάθε σχολείο που συµµετέχει στο Πρόγραµµα 
αξιολογείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια 
αξιολόγησης: 

 Υλοποίηση σχεδίου δράσης 

 Τήρηση χρονοδιαγραµµάτων 

 Συνεργασία µε τον Εθνικό Συντονιστή  
 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή ή στους 

καθηγητές που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα « Globe » παραχωρούνται συνολικά δύο 
(2) περίοδοι, οι οποίες αιτιολογούνται πλήρως με βάση τα καθήκοντα που αναφέραμε 
πιο πάνω. 

 

http://www.globe.gov/
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27. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ  
«ΕΥ ΖΗΝ» 

 
Το Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «ΕΥ ΖΗΝ» εντάσσεται στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων προγραµµάτων Αγωγής Υγείας Κύπρου – Ελλάδας, βάσει Πρωτοκόλλου 
που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου και του 
αντίστοιχου Υπουργείου της Ελλάδας. Το πρόγραµµα διεξάγεται σε διετείς κύκλους. Με 
την αποπεράτωση των δραστηριοτήτων, στο τέλος της διετίας, οργανώνεται ηµερίδα για 
παρουσίαση από µαθητές των επιτευγµάτων του προγράµµατος. 

 
Σκοπός του προγράμματος, όπως και όλων των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας 

είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής 
ευεξίας των µαθητών/μαθητριών, αφενός µεν µε την ενδυνάµωση της προσωπικότητάς 
τους, αφετέρου δε µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. 

 
Στόχοι του προγράµµατος Αγωγής Υγείας «ΕΥ ΖΗΝ» είναι: 

 Η πρόληψη και η αντιµετώπιση προβληµάτων στη σχολική µονάδα µε 
βάση τις ειδικές της ανάγκες, στα πλαίσια της αυτονόµησής της και της 
συµµετοχής των ίδιων των παιδιών στη σχετική διάγνωση των αναγκών 
τους και τη λήψη αποφάσεων για αντιµετώπισή τους. 

 Η προώθηση της ενεργού πολιτότητας των μαθητών μέσα από την 
είσχυση της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής τους στην ανίχνευση 
προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την εκπόνηση δράσεων για 
επίλυση ή απάμβλυνσή τους. Οι δράσεις έχουν ως αφετηρία τους ίδιους 
τους μαθητές και στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους εντός και 
εκτός σχολείου. 

 Η ενδυνάµωση των εθνικών, κοινών ιστορικών και πολιτιστικών δεσµών 
που συνδέουν την Κύπρο µε την Ελλάδα. 

 Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και 
αυτενέργειας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γενικά η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των µαθητών και µαθητριών µε απώτερο σκοπό αυτοί 
να µπορούν να υιοθετούν θετικές στάσεις και συµπεριφορές µέσα από την 
ενεργητική και βιωµατική µάθηση. 

 Η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων µέσα από τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών των µελών της σχολικής κοινότητας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό - εθνικό επίπεδο. 

 Η διάπλαση ατόµων µε κριτική σκέψη, ικανών να αντιµετωπίζουν τις 
προκλήσεις της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία.  

 Η αναγνώριση της αξίας της ερευνητικής εργασίας. Η αναζήτηση, η 
µάθηση µέσα από έρευνα και η ανάπτυξη αισθήµατος ικανοποίησης από 
τη δηµιουργική εργασία. 

 Η ανάπτυξη και διάχυση καλών πρακτικών για ανάπτυξη ενός υγιούς 
περιβάλλοντος εντός της σχολικής μονάδας, και της τοπικής κοινότητας. 
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Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 
 
α) Στην αρχή του κάθε σχολικού έτους να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας για την επιλογή του θέματος στο οποίο θα 
επικεντρωθεί η σχολική μονάδα.  

β) Τη διεξαγωγή έρευνας στον πληθυσµό των µαθητών ή/και των καθηγητών του 
Σχολείου για τον καθορισμό του θέματος, µε βάση τις ειδικές ανάγκες της σχολικής 
µονάδας. 

γ) Την ενημέρωση των μαθητών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύσταση ομάδας 
μαθητών που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα. 

δ) Τον καταρτισμό σχεδίου δράσης, στο οποίο να καταγράφονται ενδεικτικά οι 
δράσεις που θα αναληφθούν και πού αυτές στοχεύουν, καθώς και ενδεικτικού 
χρονοδιαγράµµατος. Κατά τη διαδικασία αυτή επιβάλλεται η ενεργός συµµετοχή της 
οµάδας των µαθητών που θα εµπλακούν στο πρόγραµµα.  

ε) Την ηλεκτρονική αποστολή του προγραμματισμού των δράσεων στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. 

στ) Την καθοδήγηση της ομάδας των μαθητών και τον συντονισμό ερευνητικής 
δημιουργικής εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε. 

ζ) Τη συνεργασία με το συνεργαζόμενο σχολείο της Ελλάδας με συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. 

η) Τη διάχυση των δράσεων του Προγράμματος στη σχολική µονάδα και έξω 
από αυτήν. 

θ) Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, την ετοιμασία έντυπου υλικού, µε την ενεργό 
συµµετοχή των µαθητών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποφασίστηκαν για την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

ι) Τη δημιουργία και τήρηση ειδικού φακέλου για το Πρόγραµµα στο Σχολείο. 

ια) Την υποβολή του φακέλου αυτού σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. 

ιβ) Τη συμμετοχή του σχολείου του σε ημερίδες που διοργανώνει το ΥΠΠ και την 
καθοδήγηση των μαθητών του για την παρουσίαση των εργασιών τους στις ημερίδες. 

 
 
Το έργο που παράγεται από κάθε σχολείο που συµµετέχει στο Πρόγραµµα 

αξιολογείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια 
αξιολόγησης: 

 Στόχευση σχεδίου δράσης 

 Ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου δράσης  

 Τήρηση χρονοδιαγραµµάτων 

 Συνεργασία µε τον συντονιστή 

 Βαθµός και ποιότητα υλοποίησης των στόχων  
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 Βαθµός ενηµέρωσης και διάχυσης των δράσεων στη σχολική µονάδα και 
έξω από αυτή.  

 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή ή στους 

καθηγητές που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «ΕΥ ΖΗΝ» 
παραχωρούνται συνολικά δύο (2) περίοδοι, οι οποίες αιτιολογούνται πλήρως με βάση 
τα καθήκοντα που αναφέραμε πιο πάνω.  
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28. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
«ΕΔΣΠΥ» 

 
Η Κύπρος είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας 

(ΕΔΣΠΥ) από το 1995. Το Δίκτυο αυτό λειτουργεί υπό την αιγίδα τριών Διεθνών 
Οργανισµών: της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Σύµφωνα µε αυτούς τους Οργανισµούς, η ανάπτυξη 
προγραµµάτων αγωγής υγείας, όχι µόνον στο σχολικό χώρο αλλά και γενικότερα στον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αποτελεί µια σύγχρονη και αποτελεσµατική µέθοδο για την 
πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας, όχι µόνον των ανθρώπων, αλλά και του 
περιβάλλοντος. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας είναι καρπός 
συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και του Υπουργείου Υγείας. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση και προαγωγή της σωµατικής, της ψυχικής, 
και κοινωνικής υγείας των µαθητών, των εκπαιδευτικών, άλλων µελών του προσωπικού 
του σχολείου και κατ’ επέκταση της ευρύτερης κοινότητας µε ενσωµάτωση 
προγραµµάτων προαγωγής της υγείας σε όλες τις σχολικές µονάδες.  

Για την πιο αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, η 
Συντονιστική Οµάδα του Προγράµµατος σε κάθε σχολείο συγκροτείται από καθηγητές, 
µέλη της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, µαθητές και γονείς, καθώς και άτοµα από την 
ευρύτερη κοινωνία. 

Μέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος υιοθετείται µια σύγχρονη µεθοδολογία 
όπου µέσα από µια ολιστική προσέγγιση το πρόγραµµα στοχεύει όχι µόνον να παρέχει 
ένα ολοκληρωµένο και επαρκές σύνολο γνώσεων σε θέµατα αγωγής υγείας που 
προβληµατίζουν άµεσα το άτοµο, αλλά ταυτόχρονα να γίνεται καλλιέργεια αξιών, 
υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών, καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Η εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων βοηθά σε µεγάλο βαθµό έτσι ώστε 
πραγµατικά το σχολείο να συµβάλλει, µέσα από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση, 
στην υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. 

Ο κάθε κύκλος του Προγράµµατος έχει διάρκεια δύο χρόνια, γεγονός που δίνει τη 
δυνατότητα στη Συντονιστική Οµάδα κάθε σχολείου να θέσει µακροπρόθεσµους 
στόχους, να υλοποιήσει το Πρόγραµµα µε ποικίλες και δηµιουργικές δραστηριότητες, 
και ταυτόχρονα να αξιολογεί την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητά του. 

Πολιτική του Προγράµµατος είναι η επιλογή ενός κοινού παγκύπριου θέµατος το 
οποίο το κάθε Σχολείο µελετά µέσα από τη δική του σκοπιά. Η µελέτη κοινού θέµατος 
από όλα τα σχολεία δίνει πλεονέκτηµα σε περίπτωση που θα αποφασιστεί από τα δύο 
Υπουργεία (Παιδείας και Υγείας) η διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας.  

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, το κάθε Σχολείο που λαµβάνει µέρος στο 
πρόγραµµα ετοιµάζει το σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαµβάνει τους στόχους σχετικά 
µε το θέµα που έχει επιλεγεί, καθώς και τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν.  

Στο πρόγραµµα ΕΔΣΠΥ για τη σχολική χρονιά 2016-2017, συµµετέχουν είκοσι 
τρία (23) σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Το κύριο θέµα µελέτης του 
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προγράµµατος ΕΔΣΠΥ για τη διετία 2016-2017 είναι: «Η ευκαιριακή και άµετρη 
κατανάλωση αλκοόλ από τους Κύπριους εφήβους».  

Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 

α) Στην αρχή του σχολικού έτους την ενημέρωση των μαθητών, των καθηγητών 
και των άλλων εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα, ώστε να καταστεί δυνατή η σύσταση 
ομάδας μαθητών που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, καθώς και η συντονιστική ομάδα, 
όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (καθηγητές, µέλη της 
Σχολιατρικής Υπηρεσίας, µαθητές και γονείς, άτοµα από την κοινότητα) 

β) Τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Οµάδας του 
Προγράµµατος που έχει συσταθεί στο Σχολείο του για τον καταρτισμό του σχεδίου 
δράσης, στο οποίο να καταγράφονται ενδεικτικά οι δράσεις που θα αναληφθούν και πού 
αυτές στοχεύουν, καθώς και ενδεικτικού χρονοδιαγράµµατος. Κατά τη διαδικασία αυτή 
επιβάλλεται η ενεργός συµµετοχή της οµάδας των µαθητών που θα εµπλακούν στο 
Πρόγραµµα.  

γ) Την ηλεκτρονική αποστολή του προγραμματισμού των δράσεων στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. 

δ) Την καθοδήγηση της ομάδας των μαθητών και το συντονισμό δημιουργικών 
εργασιών και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε. 

ε) Τη συνεργασία με όλα τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας. 

στ) Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, την ετοιμασία έντυπου υλικού, µε την ενεργό 
συµµετοχή των µαθητών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποφασίστηκαν για την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

ζ) Τη δημιουργία και τήρηση ειδικού φακέλου για το πρόγραµµα στο σχολείο. 

η) Την υποβολή του φακέλου αυτού σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. 

θ) Την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος. 

ι) Την αποστολή ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού υλικού στο ΥΠΠ για την 
ιστοσελίδα του προγράμματος. 

ια) Τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε σχετικών με το πρόγραμμα εργασιών που 
αναθέτει το ΥΠΠ, π.χ. τη διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο στα σχολεία για 
συγκεκριμένο θέμα που προκύπτει από τους στόχους και το γενικό θέμα τους 
προγράμματος κάθε χρόνο. (π.χ. έρευνα το 2015 με θέμα: «Αξιολόγηση και πρόληψη 
με σκοπό τη μείωση της δυσαρέσκειας για το σώμα» σε μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων) 

ιβ) Τη συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού για το Πρόγραμμα. 

 
Το έργο που παράγεται από κάθε σχολείο που συµµετέχει στο πρόγραµµα 

αξιολογείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια 
αξιολόγησης: 

 Υλοποίηση του σχεδίου δράσης  
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 Τήρηση χρονοδιαγραµµάτων 

 Συνεργασία µε τον συντονιστή 

 Βαθµός υλοποίησης των στόχων  
 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή ή στους 

καθηγητές που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «ΕΔΣΠΥ» 
παραχωρούνται συνολικά δύο (2) περίοδοι, οι οποίες αιτιολογούνται πλήρως με βάση 
τα καθήκοντα που αναφέραμε πιο πάνω.  
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29. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» 

 
Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» είναι ένα διεθνές δίκτυο νέων 

ηλικίας 11-21 ετών (τρεις κατηγορίες: 11-14, 15-18 και 19-21 χρονών) που ασχολούνται 
με την περιβαλλοντική δημοσιογραφία και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ESD) που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και συντονίζεται από το 
μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) 
(http://www.fee-international.org), που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία). Για την Κύπρο 
ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός CYMEPA 
– Οι φίλοι της Θάλασσας. Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, 
εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/ Γεωγραφίας. 

Οι μαθητές και μαθήτριες, ως «Νέοι δημοσιογράφοι», μετέχουν κάθε χρόνο σε 
διεθνείς διαγωνισμούς διερευνώντας περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα και 
προτείνουν αειφορικές λύσεις, υποβάλλοντας είτε διερευνητικά άρθρα, είτε φωτογραφίες, 

είτε φιλμάκια, είτε δημιουργώντας blog. 
 
Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 
 
α) Τη συμμετοχή του στα επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού για το Πρόγραμμα. 

β) Την ενημέρωση των μαθητών για το Πρόγραμμα και τη σύσταση της ομάδας 

«Νέων Δημοσιογράφων» του Σχολείου του. 

γ) Τον καταρτισμό σχεδίου δράσης, μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το 
οποίο να περιλαμβάνει: Διερεύνηση και καταγραφή τοπικού προβλήματος, συλλογή 
δεδομένων (παρατηρήσεις, μετρήσεις, συνεντεύξεις, κτλ.) και προτάσεις για πιθανές 
βιώσιμες λύσεις.  

δ) Την υλοποίηση του σχεδίου δράσης (δημοσιογραφική παραγωγή με άρθρα, 
φωτογραφίες, ταινίες μικρού μήκους, δημιουργία blog). 

ε) Την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και την καθοδήγηση της ομάδας 
«Νέων Δημοσιογράφων», για να αρθρογραφούν σε εφημερίδες, να συνεργαστούν με το 
ραδιόφωνο και την τοπική τηλεόραση  

στ) Τη διοργάνωση εκθέσεων και παρουσιάσεων στο Σχολείο και την κοινότητα. 

ζ) Την καθοδήγηση της ομάδας των μαθητών για δημοσίευση άρθρων ή/και 
φωτογραφιών στην ιστοσελίδα των «Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον» 
www.yre.global 

η) Τη συμμετοχή της ομάδας των μαθητών στο διαγωνισμό της ΑΤΗΚ 
(προαιρετική), σύμφωνα με τους όρους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της CYMEPA – 
www.cymepa.net 

θ) Τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για το πρόγραμμα που διοργανώνεται 
από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE), με άρθρα, φωτογραφίες ή/και 
φιλμάκια, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ιδιαίτερα για τη δημιουργία του 

http://www.yre.global/
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φίλμ, ο καθηγητής πρέπει να εργαστεί με τους μαθητές της ομάδας «Νέων 
Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον» του Σχολείου του για τη δημιουργία ενός φιλμ 
ντοκουμένου, το οποίο συστήνεται να περιλαμβάνει συνεντεύξεις από τους μαθητές-
δημοσιογράφους, καθώς και μουσική επένδυση και αξιοποίηση πρωτότυπου 
φωτογραφικού υλικού, με τρόπο που να μην παραβιάζονται οι νόμοι περί Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας. Η δημιουργία του φιλμ απαιτεί επιπλέον και τη χρήση εξειδικευμένων 
ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

ι) Τη δημιουργία και τήρηση ειδικού φακέλου σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική 
µορφή για το Πρόγραµµα στο Σχολείο. 

ια) Την υποβολή του φακέλου αυτού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με 
την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. 

ιβ) Τη δημιουργία αφίσας, στην οποία θα αποτυπώνεται η εργασία του Σχολείου, για 
το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνει η Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών, 
Βιολογίας και Γεωγραφίας κάθε χρόνο. 

 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή που 

αναλαμβάνει το πρόγραμμα «Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» παραχωρείται 
μόνο μία (1) περίοδος, η οποία αιτιολογείται πλήρως με βάση τα καθήκοντα που 
αναφέραμε πιο πάνω.  
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30. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
SEMEP 

 
Το πρόγραμμα South Eastern Mediterranean Environment Project (SEMEP) που 

συντονίζεται από την  UNESCO προωθεί την επιστηµονική µελέτη και έρευνα σε 
περιβαλλοντικά θέµατα και µελετά τεχνολογικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
θέµατα καθώς επίσης και ζητήµατα ειρήνης και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει για τα σχολεία που συμμετέχουν δύο δράσεις:  

Το πρόγραµµα «SEMEP» συµµετέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραµµα Ark of Inquiry και στον διαγωνισµό «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» που 
οργανώνει και προκηρύσσει το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας. 

Η συµµετοχή των καθηγητών στο πρόγραµµα SEMEP είναι σε πλήρη 
εναρµόνιση µε τη φιλοσοφία, τους στόχους και το περιεχόµενο των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων των Φυσικών Επιστηµών και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε την 
έρευνα και διδασκαλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Ο καθηγητής που αναλαμβάνει τα καθήκοντα που απορρέουν από τις 

υποχρεώσεις του προγράμματος SEMEP, έχει την ευθύνη:  
 
α) Για τη συµµετοχή ομάδας μαθητών στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα 

Ark of Inquiry.  

β) Για την υλοποίηση της πρότασης του ΥΠΠ και της εθνικής επιτροπής 
UNESCO για το πρόγραµµα συµµετοχής UNESCO µε τίτλο “SEMEP UNESCO National 
Coordinators and Science Advisors training course on Inquiry-based Science 
Education”. 

γ) Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και την εφαρµογή της Διερευνητικής 
Μάθησης σε δραστηριότητες της Οικολογίας στο οικοσύστηµα του Γεωπάρκου 
Τροόδους. 

δ) Για την διεξαγωγή επιστημονικής – ερευνητικής μελέτης με τους μαθητές που 
λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα. 

ε) Για την παρουσίαση της επιστηµονικής µελέτης από µαθητές/μαθήτριες σε 
Παγκύπριο συνέδριο µαθητών/μαθητριών, που γίνεται για αυτόν τον σκοπό. 

στ) Για την υποβολή και παρουσίαση της ερευνητικής µελέτης στον διαγωνισµό 
«Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» που προκηρύσσει το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας.  

ζ) Για την αποτύπωση της ερευνητικής µελέτης σε αφίσα η οποία υποβάλλεται 
στο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία το οποίο 
διοργανώνει κάθε χρόνο η Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας. 

 
Για την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα και για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον 
καθηγητή που αναλαμβάνει το πρόγραμμα SEMEP παραχωρείται μόνο μία (1) 
περίοδος, η οποία αιτιολογείται πλήρως με βάση τα καθήκοντα που αναφέραμε πιο 
πάνω.  
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31. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» 

 
Τα «Οικολογικά Σχολεία» (Eco-Schools) είναι ένα διεθνές πρόγραµµα του 

Ιδρύµατος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental 
Education - FEE) που στοχεύει να ενδυναµώσει τους µαθητές, ώστε να γίνουν οι ίδιοι η 
αλλαγή που έχει ανάγκη ένας αναπτυξιακά βιώσιµος κόσµος, µε τη συµµετοχή τους σε 
χαρούµενες εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε σχολείο ακολουθεί µια διαδικασία αλλαγής 
που αναµένεται, µε την πάροδο του χρόνου, να έχει θετικά αποτελέσµατα τόσο στις 
µαθησιακές επιδώσεις, στη στάση και συµπεριφορά των µαθητών, όσο και στην τοπική 
κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον. 

 
Για την Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο µη κερδοσκοπικός και µη κυβερνητικός 

οργανισµός CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας και το πρόγραµµα επιχορηγείται από 
την Ελληνική Τράπεζα. Το Πρόγραµµα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, 
εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/ Γεωγραφίας.  

 
Όλα τα θέµατα που προσφέρονται στο πρόγραµµα «Οικολογικά σχολεία» 

περιέχονται στα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
εξετάζονται πάντοτε µέσα από το πρίσµα της αειφόρου ανάπτυξης. Κάθε µελέτη 
αγκαλιάζει και τις τρεις παραµέτρους της αειφόρου ανάπτυξης (Κοινωνία – Οικονοµία – 
Οικολογία) και προτείνει πρακτικές λύσεις στα προβλήµατα που µελετά. Τα «Οικολογικά 
σχολεία», ως ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την αειφορία που ενθαρρύνει τους νέους 
να συµµετάσχουν ενεργά για την προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλεται να 
αξιολογείται και να ελέγχεται ως προς την απόδοσή του. Για τον λόγο αυτό έχουν 
ετοιµαστεί από τον διεθνή οργανισµό FEE οι Δείκτες Απόδοσης ως Οδηγός επιτυχίας 
του Προγράµµατος αλλά και ως ένα βασικό εργαλείο υλοποίησης των απαιτούµενων 
επτά (7) βηµάτων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του σχολείου. 
Τα σχολεία που λαµβάνουν µέρος στο Πρόγραµµα βραβεύονται κάθε τρία χρόνια και 
αφού συµπληρώσουν µε επιτυχία τρία από τα δεκαεπτά θέµατα των «Οικολογικών 
Σχολείων». Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 καθιερώνονται ως θεµατικές ενότητες 
των Οικολογικών Σχολείων οι δεκαεπτά (17) ενότητες που καθορίστηκαν από τα 
Ηνωµένα Έθνη. 

 

Ο καθηγητής που αναλαμβάνει το πρόγραμμα έχει τις εξής ευθύνες: 
 

α) Τη συμμετοχή του στα επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το πρόγραμμα και την υποχρεωτική 
συμπλήρωση του εντύπου για τη δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 

β) Την ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα και τη σύσταση 
Περιβαλλοντικής Επιτροπής, στην οποία συστήνεται να συμμετέχουν και σύμβουλοι 
περιβάλλοντος από διάφορα τµήµατα του Σχολείου. 

γ) Τη Διεξαγωγή της Επισκόπησης του Περιβάλλοντος σε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. 
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δ) Τη σύνταξη του Σχεδίου ∆ράσης και την υποβολή του στο ΥΠΠ, σε 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.  

ε) Την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. 

στ) Τη σταδιακή σύνταξη Οικολογικού Κώδικα, σε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. 

ζ) Τη συνεχή πληροφόρηση του κοινού για τον θεσµό καθόλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους.  

η) Την τήρηση Ηµερολογίου ∆ραστηριοτήτων - Βιβλίου Πρακτικών  

θ) Την ετοιμασία με τους μαθητές σύντοµου βίντεο, βάσει συγκεκριμένων 
προδιαγραφών που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με το οποίο το 
σχολείο συμμετέχει σε Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Βίντεο µεταξύ των «Οικολογικών 
Σχολείων». Στο βίντεο πρέπει να παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα 
πλαίσια του Προγράµµατος. Το φετινό θέμα του Διαγωνισμού είναι: «Οικο-λογικεύσου 
δράσε αειφορικά»  

ι) Τη διεξαγωγή και καταχώρηση μετρήσεων, όσον αφορά στην κατανάλωση 
νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου θέρµανσης και χαρτιού, στη σχολική µονάδα. 

ια) Τη συμπλήρωση εντύπου Αυτοαξιολόγησης, στο οποίο πρέπει να 
συμπληρώνονται σε ειδικό πίνακα με τις προαναφερθείσες μετρήσεις, και την 
ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

ιβ) Τη συνάντηση με τους αξιολογητές, εάν το Σχολείο βρίσκεται ανάμεσα στα 
υποψήφια προς βράβευση (βραβεύονται τα σχολεία που συµπληρώνουν µε επιτυχία 
τρία συνεχή χρόνια στο Πρόγραµµα και έχουν τηρήσει σωστά τις απαιτούµενες 
διαδικασίες). 

ιγ) Την τήρηση και συνεχή ενημέρωση ειδικού φακέλου (σε έντυπη αλλά και σε 
ηλεκτρονική µορφή) με όλο το έντυπο υλικό που ετοιµάζεται για το πρόγραμμα µε την 
ενεργό συµµετοχή των µαθητών, Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι στη διάθεση των 
αξιολογητών (εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της CYMEPA).  

ιδ) Τη δημιουργία αφίσας, στην οποία θα αποτυπώνεται η εργασία του σχολείου, 
για το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνει η Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών, Βιολογίας και Γεωγραφίας κάθε χρόνο. 

 
Για όλες τις εργασίες που προκύπτουν από τα πιο πάνω, στον καθηγητή που 

αναλαμβάνει το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» παραχωρείται μόνο μία (1) 
περίοδος, η οποία αιτιολογείται πλήρως με βάση τα καθήκοντα που αναφέραμε πιο 
πάνω.  
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32. ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Δεν δίνεται καμία περίοδος σε κανένα καθηγητή Φιλολογικών μαθημάτων και σε 
κανένα καθηγητή Μαθηματικών, αλλά δίνονται στα Εξατάξια Σχολεία περίοδοι στον 
υπολογισμό των αναγκών του σχολείου. Αυτό γίνεται για να μπορεί να λειτουργεί 
παράλληλα με το πρόγραμμα του Γυμνασίου (του οποίου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι 
των 38 περιόδων) και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου σε 38 περιόδους αντί σε 35, 
εφόσον Γυμνάσιο και Λύκειο συστεγάζονται και λειτουργούν υπό την ίδια Διεύθυνση και 
με ενιαίο ωράριο για μαθητές και καθηγητές (κατ’ ανάγκην 38ωρο). Οι ώρες αυτές 
παραχωρούνται στα Εξατάξια Σχολεία, για να είναι δυνατή οι ταύτιση των Ωρολογίων 
Προγραμμάτων του γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου, οι οποίοι συστεγάζονται στο 
ίδιο κτιριακό συγκρότημα.  

 
Συνεπώς, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η ρύθμιση αυτή, που έγινε για καθαρά 

λειτουργικούς λόγους και που δεν μεταβάλλει τις περιόδους διδασκαλίας των 
καθηγητών, έχει περιληφθεί στην μελέτη για «εξορθολογισμό της αξιοποίησης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΥΠΠ».  
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33. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

(ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, Β.Δ. Α΄ ΚΑΙ ΒΔ) 
 

Οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
καθορίζουν με σαφήνεια τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν οι θέσεις των τριών 
βαθμίδων προαγωγής στη Μέση Εκπαίδευση: Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄ και 
Βοηθός Διευθυντής. Το σύγχρονο κυπριακό σχολείο δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο 
των προγενέστερων δεκαετιών και είναι σαφώς μεγαλύτερες οι δυσκολίες διοίκησή του. 
Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την αύξηση του βαθμού δυσκολίας της διοίκησης 
του σημερινού σχολείου είναι: 

 

 Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων σοβαρής παραβατικής συμπεριφορά 
μαθητών/μαθητριών. Παραβατική συμπεριφορά που σε ορισμένες 
περιπτώσεις φθάνει σε ακραίες καταστάσεις.  

 Η παρουσία σημαντικού αριθμού ξενόγλωσσων μαθητών/μαθητριών (σε 
αρκετά σχολεία ξεπερνά το ποσοστό του 10% του μαθητικού πληθυσμού) 
με πολλά ζήτημα προσαρμογής και ένταξης στο κοινωνικό και σχολικό 
γίγνεσθαι της Κύπρου. 

 Ο περιορισμός του καταλυτικού βοηθητικού ρόλου της οικογένειας στον 
έλεγχο της συμπεριφοράς των νέων μας. 

 Οι δημιουργία τα τελευταία χρόνια μιας σειράς θεσμών και διαδικασιών 
που παρεμβαίνουν, πολλές φορές αρνητικά, στην όλη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων μας.  

 Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά. Τα τελευταία 
χρόνια έχει προστεθεί και το ζήτημα της διαχείρισης και στήριξης των 
παιδιών που προέρχονται από άπορες οικογένειες. 

   
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τα καθήκοντα που προκύπτουν από τους 

Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων για τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων μας.  
  

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
Στο άρθρο 25 των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης καταγράφονται τριάντα οκτώ (38) καθήκοντα και ευθύνες που έχει ο 
κάτοχος της θέσης του Διευθυντή! 

Ο διευθυντής έχει υπό την ευθύνη του μέχρι και 80 – 120 καθηγητές, μέχρι και 
800 μαθητές, καθώς επίσης και το γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του 
σχολείου του. Οι ευθύνες του τεράστιες: διοίκηση της σχολικής μονάδας, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, επικοινωνία με μια σειρά άλλων αρχών (Υπουργεία, 
Σχολική Εφορεία, Αστυνομία, Δημοτικές – Κοινοτικές αρχές, Επίτροποι, Εκκλησιαστικές 
αρχές, Σύνδεσμο Γονέων και πολλές άλλες), πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού και 
μαθητών κ.ά. 
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Ενώ ο διευθυντής έχει όλα αυτά τα καθήκοντα και την διοικητική ευθύνη ενός 
πολύ σημαντικού αριθμού λειτουργών βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α13. 
Ακούγεται ίσως τραγελαφικό αλλά  στην υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία το διευθυντικό 
στέλεχος που κατέχει την κλίμακα Α13 έχει υπό τη διοικητική του ευθύνη και εποπτεία 
προσωπικό που κυμαίνεται μόνο από πέντε μέχρι δέκα άτομα! 

 
Το άρθρο 25 των Κανονισμών καθορίζει ως εξής τα καθήκοντα και τις 

ευθύνες του Διευθυντή: 
  

«25.-(1)Τηρουμένων των οικείων Σχεδίων Υπηρεσίας ο Διευθυντής έχει τη γενική 
ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σχολείου που διευθύνει. Στο 
έργο του αυτό έχει τη συνδρομή των Βοηθών Διευθυντών Α΄, των Βοηθών Διευθυντών 
και όλου του διδακτικού και υπαλληλικού προσωπικού του Σχολείου. 

     (2)(α) Ο Διευθυντής παραμένει όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο σχολείο. Τον 
Διευθυντή, όταν απουσιάζει, αντικαθιστά κατά προτεραιότητα ο αρχαιότερος στη θέση 
Βοηθός Διευθυντής Α΄ ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Βοηθός Διευθυντής Α΄, τον 
αντικαθιστά ο αρχαιότερος Βοηθός Διευθυντής· 

(β) Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει Διευθυντής ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή 
Τμήματος, Διευθύνων, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή. 

     (3) Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο στις σχέσεις του με την πολιτεία, το 
Υπουργείο, τη Σχολική Εφορεία, τον Σύνδεσμο Γονέων, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
την Εκκλησία, τις Αστυνομικές και Στρατιωτικές Αρχές και τους άλλους κοινωνικούς 
οργανισμούς και παράγοντες. 

     (4) Ο Διευθυντής διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του σχολείου με τις 
εκπαιδευτικές αρχές και άλλους φορείς, ενημερώνει το Επαρχιακό Γραφείο Μέσης 
Εκπαίδευσης ή τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έγκαιρα 
για τις ανάγκες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του σχολείου και 
για κάθε παράλειψη ή αμέλεια των διδασκόντων, εφόσον πρώτα τους ενημερώσει. Ο 
Διευθυντής υποχρεούται επίσης να διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε 
υπηρεσιακά έγγραφα ή επιστολές υποβάλλονται από καθηγητές ή εκπαιδευτές σε αυτή. 

     (5) Ο Διευθυντής υποβάλλει στο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης ή στη 
Δ.Μ.Τ.Ε.Ε, μόλις συμπληρωθούν οι εγγραφές των μαθητών, κατάσταση που δείχνει τον 
συνολικό αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων και τις διδακτικές κατά μάθημα 
περιόδους ανάγκες, και, μόλις λήξουν οι κανονικές εργασίες της σχολικής χρονιάς, 
συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τυχόν παρατηρήσεις, προβλήματα και 
εισηγήσεις. 

     (6)(α) Ο Διευθυντής, εφόσον έχει την κατά αρχή έγκριση του Συμβουλίου Διεύθυνσης, 
για την αποδοχή δωρεάς προς το σχολείο, ενημερώνει τον  Επαρχιακό Π.Λ.Ε. ή τον 
Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τις περαιτέρω 
νενομισμένες διαδικασίες έγκρισης. Στις περιπτώσεις που αφορούν μηχανογραφικό 
εξοπλισμό, πρέπει να γίνει έλεγχος συμβατότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του 
σχολείου. 
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Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται οποιαδήποτε διαφήμιση του οργανισμού ή 
του ατόμου που προσφέρει τη δωρεάν. 

(β) Για επισκέψεις στο σχολείο μελών της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, εκπροσώπων πρεσβειών, οργανισμών, υπηρεσιών και 
άλλων φορέων υποβάλλεται γραπτό αίτημα έγκρισης προς την αρμόδια αρχή. 

     (7)(α) Προκειμένου για σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο Διευθυντής 
συνεργάζεται με τη Σχολική Εφορεία για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και 
εργασίας, την επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και υποβάλλει σ’ αυτήν και στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έγκαιρα τις ανάγκες του σχολείου σε θέματα 
στεγαστικού χώρου, εξοπλισμού του σχολείου και εμπλουτισμού των εργαστηρίων, των 
εποπτικών μέσων, της βιβλιοθήκης, των αθλητικών χώρων. 

(β) Για σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής υποβάλλει ανάγκες του σχολείου 
στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπό τύπο 
Προϋπολογισμού. 

     (8) Ο Διευθυντής εποπτεύει και αξιολογεί, πέραν του εκπαιδευτικού προσωπικού, το 
λοιπό προσωπικό της σχολικής μονάδας και υποβάλλει σχετική έκθεση αξιολόγησης. 

     (9) Ο Διευθυντής φροντίζει να διατηρούνται καθαρά, καλαίσθητα και σε καλή 
κατάσταση το σχολικό κτήριο και οι σχολικοί χώροι. 

     (10) Ο Διευθυντής φροντίζει, ώστε τα σχολικά έπιπλα και σκεύη, τα διδακτικά όργανα, 
οι διδακτικές συλλογές και τα βιβλία των βιβλιοθηκών να καταγράφονται στα οικεία 
βιβλία περιουσίας του σχολείου και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ο Διευθυντής 
μεριμνά, ώστε, με τη λήξη των μαθημάτων, να γίνεται από τους διδάσκοντες έλεγχος, 
καταγραφή και υποβολή της κατάστασης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων των 
εργαστηρίων, των ειδικών και λοιπών αιθουσών του σχολείου. 

     (11)(α) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για:  

(i) την προμήθεια των αναγκαίων για τη λειτουργία των εργαστηρίων υλικών και 
άλλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και κανονισμούς και με βάση 
τα εγκρινόμενα κονδύλια στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας· 

(ii) τον περιοδικό έλεγχο της κινητής περιουσίας των εργαστηρίων· 

(iii) τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, των μηχανημάτων και του υπόλοιπου 
εξοπλισμού των εργαστηρίων· 

 

(β) Για τις Τεχνικές Σχολές, ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για: 

(i) τον έλεγχο των διάφορων κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
σχολείου·  

(ii) τη διατήρηση και τον έλεγχο της Κεντρικής Αποθήκης του σχολείου· και 

(iii) το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου. 

 

     (12) Ο Διευθυντής συνεργάζεται με το Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και 
συμμετέχει σε συνεδρίες του, εφόσον προσκληθεί. Επίσης ενημερώνει για τυχόν 
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εγκυκλίους ή επιστολές που αφορούν στον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου  του, εφόσον 
ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. 

     (13) Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς ή τους κηδεμόνες με σκοπό την 
ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, ώστε να ασκείται κοινή 
εποικοδομητική προσπάθεια για την επίλυση παρουσιαζόμενων προβλημάτων και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και την κοινωνικοποίηση του. 

     (14) Ο Διευθυντής ανακοινώνει έγκαιρα και γραπτώς στους γονείς ή κηδεμόνες των 
μαθητών τα επιβαλλόμενα παιδαγωγικά μέτρα. Ενημερώνει τους γονείς  ή τους 
κηδεμόνες στο τέλος κάθε τετραμήνου για θέματα φοίτησης, διαγωγής και επίδοσης των 
παιδιών τους. 

     (15) Ο Διευθυντής συνεργάζεται με τον σχολίατρο ή με άλλη αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου για θέματα που αφορούν στην υγεία, συμπεριλαμβανόμενης και της ψυχικής 
υγείας και στην ασφάλεια των μαθητών και στην υγιεινή και ασφαλή κατάσταση της 
σχολικής μονάδας και παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σχετικών 
υποδείξεων. 

     (16) Ο Διευθυντής συνεργάζεται με την Εκκλησία, τις πολιτικές, δημοτικές και 
αστυνομικές αρχές για θέματα που αφορούν στην ηθικοπνευματική ανάπτυξη των 
μαθητών και της κοινότητας. 

     (17) Ο Διευθυντής προωθεί με εισηγήσεις και ενέργειές του τις προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών, του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, 
ώστε να εξασφαλίζονται σε κάθε παιδί μεγαλύτερες δυνατότητες για τη φυσική, 
πνευματική, κοινωνική, ηθική εκπαίδευσή του και την ψυχική υγεία του. 

     (18) Ο Διευθυντής ανακοινώνει στο προσωπικό του σχολείου τις εκάστοτε ισχύουσες 
εκπαιδευτικές και διοικητικές διατάξεις, νόμους, κανονισμούς, εγκυκλίους, και τις σχετικές 
αποφάσεις και οδηγίες των προϊστάμενων αρχών και κοινοποιεί ιδιαίτερα στους 
ενδιαφερόμενους τα αναφερόμενα σ’ αυτούς έγγραφα. 

     (19) Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καθηγητές και τους Βοηθούς 
Διευθυντές της ειδικότητας, ο Διευθυντής κατανέμει στο διδακτικό προσωπικό τα 
μαθήματα των διάφορων ειδικοτήτων και τάξεων με τρόπο που να εξυπηρετούνται τα 
συμφέροντα των μαθητών και του σχολείου γενικά και να ικανοποιούνται οι κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα, κατά το δυνατόν, των διδασκόντων, και αναθέτει και επιβλέπει τον 
καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος και των αναπληρώσεων του σχολείου. 

     (20) Ο Διευθυντής φροντίζει, ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στους καθηγητές και το 
υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου πνεύμα συναδέλφωσης, αλληλοσεβασμού και 
αρμονικής συνεργασίας. 

     (21) Ο Διευθυντής μεριμνά για την εξασφάλιση ευκαιριών στο προσωπικό του 
σχολείου για επαγγελματική ενημέρωση και επιμόρφωση. 

     (22) Ο Διευθυντής διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις σε προσυνεννόηση με τον 
καθηγητή τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα με σκοπό την καθοδήγηση, τον 
συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εργασίας των καθηγητών, τον έλεγχο της 
προόδου των μαθητών και τη συμμόρφωσή τους στους σχολικούς κανονισμούς. 
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     (23) Ο Διευθυντής συγκαλεί τον Καθηγητικό Σύλλογο σε συνεδρίες σε τακτή ημέρα 
και ώρα, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα, αν κρίνεται αναγκαίο, και έκτακτα κάθε φορά 
που παρουσιάζεται ανάγκη ή το ζητήσει γραπτώς το 1/3 των μελών του Καθηγητικού 
Συλλόγου. 

     (24) Ο Διευθυντής καλεί σε σύσκεψη τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα τη 
Διευθυντική ομάδα του σχολείου για την εξέταση των τρεχόντων προβλημάτων του 
σχολείου, τον προγραμματισμό και την εκτίμηση της εργασίας της και της όλης 
λειτουργίας του σχολείου. 

     (25) Ο Διευθυντής καλεί σε σύσκεψη τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα τους 
Συντονιστές Ειδικοτήτων για την εκτίμηση της εργασίας τους και την αντιμετώπιση 
προβλημάτων. 

     (26) Ο Διευθυντής ενεργεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, τις εγγραφές ή 
μετεγγραφές των μαθητών και ρυθμίζει τη διεξαγωγή των διάφορων εξετάσεων, 
γραπτών δοκιμασιών, σχολικών εορτασμών, εκδρομών, επισκέψεων, ομίλων και άλλων 
σχολικών δραστηριοτήτων. 

     (27) Ο Διευθυντής μεριμνά για την εξασφάλιση της πειθαρχίας και της ευπρεπούς 
συμπεριφοράς και εμφάνισης των μαθητών. 

     (28) Ο Διευθυντής μεριμνά, ώστε να εξουδετερώνεται κάθε κομματικής ή άλλης 
προέλευσης παρέμβαση στη λειτουργία του σχολείου. 

     (29) Ο Διευθυντής παρακολουθεί την οργάνωση πνευματικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων των μαθητών και συνεργάζεται με τα μαθητικά συμβούλια για την 
προώθηση των σκοπών τους. 

     (30) Ο Διευθυντής ελέγχει την όλη λειτουργία του σχολικού κυλικείου. 

     (31) Ο Διευθυντής οργανώνει και ελέγχει την ομαλή λειτουργία του μαθητικού 
συσσιτίου. 

     (32) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη έκδοσης μαθητικής εφημερίδας και περιοδικού, 
στα οποία προβάλλονται οι πιο αξιόλογες εργασίες των μαθητών, η ζωή και η κίνηση του 
σχολείου. 

     (33) Ο Διευθυντής μεριμνά, ώστε τα βιβλία του σχολικού αρχείου να ενημερώνονται 
με ακριβή στοιχεία για τον κάθε μαθητή. 

     (34) Ο Διευθυντής φροντίζει, να τηρούνται με τάξη και ακρίβεια τα υπηρεσιακά βιβλία 
του σχολικού αρχείου, τα οποία καθορίζονται από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. 

     (35) Ο Διευθυντής φροντίζει να φυλάγονται σε ιδιαίτερους φακέλους τα κείμενα των 
εκπαιδευτικών διατάξεων, τα εισερχόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα των εξερχόμενων. 
Τα κατά τετράμηνο διαγωνίσματα φυλάσσονται μέχρι την 31η Αυγούστου και τα γραπτά 
τα κατά τετράμηνο προαγωγικών, απολυτήριων και κατατακτήριων εξετάσεων 
φυλάσσονται μέχρι το τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς. 
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     (36) Όταν ο Διευθυντής μετατεθεί, μετακινηθεί, αφυπηρετήσει ή απαλλαγεί με 
οποιονδήποτε τρόπο από τα καθήκοντά του, παραδίδει με πρακτικό, που καταχωρίζεται 
στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου, το αρχείο του σχολείου και τον εξοπλισμό του, με 
βάση τα οικεία βιβλία, στον διάδοχό του ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στον αρχαιότερο ή 
άλλον Βοηθό Διευθυντή. Το βιβλίο περιουσίας προσυπογράφεται από αυτόν που 
παραδίνει και από αυτόν που παραλαμβάνει. Σε περίπτωση που η παράδοση στα πιο 
πάνω πρόσωπα δεν είναι δυνατή, η παράδοση γίνεται στον Πρόεδρο της Σχολικής 
Εφορείας και στην περίπτωση των Τεχνικών Σχολών σε εκπρόσωπο του Υπουργείου. 

     (37) Παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης του και της σύγχρονης παιδαγωγικής 
και εκπαιδευτικής διοίκησης και ενημερώνεται πάνω στις νεότερες μεθόδους που θα 
καταστήσουν το έργο του πιο αποτελεσματικό. 

    (38) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της διαχείρισης  του ταμείου Διευθυντή, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του περί Σχολικών Εφορειών νόμου, καθώς και του ταμείου πρόνοιας: 
 Νοείται ότι, σε ό,τι αφορά στο ταμείο Διευθυντή, αυτό εφαρμόζεται στα Γυμνάσια και τα 
Λύκεια». 
 
Β) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ 
 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των ΒΔ Α΄ καθορίζονται με σαφήνεια στο άρθρο 28 
των Κανονισμών. Τα καθήκοντα αυτά, ιδιαίτερα του ΒΔ Α΄- Παιδαγωγικού Συμβούλου 
έχουν αυξηθεί με την ανάθεση σε αυτούς της ευθύνης της υλοποίησης του 
Προγράμματος της Επαγγελματικής Μάθησης (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου της 
19ης Αυγούστου 2015). 
 
«28.-(1) Τηρουμένων των Σχεδίων Υπηρεσίας τόσο ο Βοηθός Διευθυντής Α΄ όσο και ο 
Βοηθός Διευθυντής συνδράμει τον Διευθυντή στο έργο του, για την ομαλή, αποδοτική και 
αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου. Προς τούτο: 

(α) Μετέχει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης και στη Διευθυντική Ομάδα· 

(β) αναλαμβάνει καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διευθυντή του σχολείου, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών εγκυκλίων που εκδίδονται από την  αρμόδια αρχή. 
Εκτελεί επίσης οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των 
μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης· 

(γ) μετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου· 

(δ) φροντίζει, ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου πνεύμα 
συναδέλφωσης, αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνεργασίας. Λειτουργεί ως σύνδεσμος 
μεταξύ του Διευθυντή και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, 
υποβοηθώντας στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών επαγγελματικών σχέσεων στον 
σχολικό χώρο· 

(ε) επιβάλλει τα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι· 

(στ) έχει την ευθύνη σε τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο 
Διευθυντής και προς τούτο συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας και 
τους Καθηγητές / Εκπαιδευτές του σχολείου· 
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(ζ) αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολόγιου και του αναλυτικού 
προγράμματος· 

(η) παραμένει στο σχολείο σε όλες τις εργάσιμες ώρες και αναπληρώνει τον Διευθυντή 
του σχολείου· 

(θ) ενημερώνεται για την αλληλογραφία του σχολείου και φροντίζει για την προώθηση 
των εγγράφων στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου· 

(ι) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων 
που έχει αναλάβει ή του έχουν ανατεθεί· 

(ια) ετοιμάζει και υποβάλλει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς προς τη Διεύθυνση του 
σχολείου ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών που έχουν σχέση με τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί ή έχει αναλάβει με την έγκριση της Διεύθυνσης· 

(ιβ) υποβάλλει στο τέλος της σχολικής χρονιάς σχετική έκθεση προς τη Διεύθυνση του 
σχολείου για τις δράσεις και τις ενέργειες που απορρέουν από τα καθήκοντά του και 
βοηθά στη σύνταξη της Έκθεσης Λειτουργίας του σχολείου στους τομείς της 
αρμοδιότητάς του· και 

(ιγ) παρίσταται/συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες εκπροσωπείται το 
σχολείο. 

     (2) O Διευθυντής κατανέμει στους Βοηθούς Διευθυντές Α΄ καθήκοντα Παιδαγωγικού 
Συμβούλου, Υπεύθυνου Δ.Δ.Κ. και Υπεύθυνου Τομέα, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
σχετικών εγκυκλίων που εκδίδονται από την  αρμόδια αρχή. 
 
     (3) Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Παιδαγωγικού Συμβούλου, πέραν των 
καθηκόντων που προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει 
στον Βοηθό Διευθυντή Α΄ οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συνάδουν με τον τομέα που έχει 
αναλάβει. Ο Βοηθός Διευθυντής Α΄ – Παιδαγωγικός Σύμβουλος: 

(α) Είναι υπεύθυνος για την προώθηση των στόχων της σχολικής χρονιάς και των 
ειδικών στόχων της σχολικής μονάδας· 

(β) οργανώνει την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 
σεμινάρια επιθεωρητών, διήμερο του Εκπαιδευτικού, επιστημονικά συνέδρια και 
σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, δειγματικές διδασκαλίες, πρόγραμμα μεντόρων και όποιες 
άλλες επιμορφωτικές δράσεις παρέχουν ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών· 

(γ) έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων που προνοεί η 
εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικής μάθησης, τη διερεύνηση αναγκών της 
σχολικής μονάδας και του διδακτικού προσωπικού, τον καταρτισμό προγράμματος 
επιμορφωτικών δράσεων, την επιλογή επιμορφωτών, υποβολή-έγκριση προγράμματος 
από Καθηγητικό Σύλλογο, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση· και 

(δ) έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση δράσεων παιδαγωγικού χαρακτήρα που 
εμπλουτίζουν το πρόγραμμα και τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών, το τριήμερο ή 
διήμερο ή εβδομάδα εργασίας μαθητών, τα μαθητικά συνέδρια και τις ημερίδες, τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και το εκπαιδευτικό μέρος των εκδρομών, διαλέξεις από 
ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες, λογοτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων και των 
τεχνών. 
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     (4) Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Υπεύθυνου Δ.Δ.Κ., πέραν των καθηκόντων 
που προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει στον Βοηθό 
Διευθυντή Α΄ οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συνάδουν με τον τομέα που έχει αναλάβει. Ο 
Βοηθός Διευθυντής Α – Υπεύθυνος Δ.Δ.Κ.: 

(α) Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών 
μέσα από την κατάρτιση, παρακολούθηση, συντονισμό και αξιολόγηση του 
προγράμματος Δ.Δ.Κ.· 

(β) εποπτεύει τη λειτουργία του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων 
Τμημάτων· 

(γ) έχει την ευθύνη της επιτροπής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και της οργάνωσης της 
θεατρικής παράστασης και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του σχολείου· 

(δ) έχει τη γενική ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων/ομίλων· 

(ε) καταρτίζει πρόγραμμα εκδρομών, επισκέψεων και εκκλησιασμών των μαθητών· 

(στ) έχει τη γενική ευθύνη για τους Φακέλους Επιτευγμάτων (Portfolio) των μαθητών· 

(ζ) έχει τη γενική ευθύνη για την οργάνωση, το περιεχόμενο και την επιτήρηση των 
περιόδων δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με τον Βοηθό Διευθυντή Α΄ – 
υπεύθυνο τομέα· 

(η) έχει την εποπτεία της επιτροπής έκδοσης περιοδικού, δημοσιεύσεων, σχολικής 
εφημερίδας και της ιστοσελίδας του σχολείου· 

(θ) εποπτεύει την ετοιμασία εσωτερικών κανονισμών του σχολείου που εκπονούνται από 
την Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών· 

(ι) έχει την ευθύνη της Επιτροπής Κοινωνικής Αγωγής και Πρόνοιας· και 

(ια) έχει την ευθύνη της διοργάνωσης της αιμοδοσίας. 
 
     (5) Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Υπεύθυνου Τομέα, πέραν των 
καθηκόντων που προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει 
στον Βοηθό Διευθυντή Α οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συνάδουν με τον τομέα που έχει 
αναλάβει. Ο Βοηθός Διευθυντής Α – Υπεύθυνος Τομέα: 

(α) Έχει την ευθύνη οργάνωσης/διοίκησης των εργαστηρίων, των ειδικών αιθουσών και 
των άλλων εξειδικευμένων και μη χώρων του σχολείου· 

(β) είναι υπεύθυνος για την υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό και τη χρήση και 
αξιοποίηση όλων των σχολικών χώρων· 

(γ) έχει την εποπτεία της εκπόνησης του ωρολογίου προγράμματος και του 
προγράμματος στέγασης των τμημάτων· 

(δ) έχει την ευθύνη εκπόνησης του προγράμματος συντονισμού / συνάντησης των 
παιδαγωγικών ομάδων, σε συνεργασία με τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο· 

(ε) έχει την ευθύνη εκπόνησης του προγράμματος αναπληρώσεων-δημιουργικής 
απασχόλησης σε συνεργασία με τον Βοηθό Διευθυντή Α΄-Υπεύθυνο Δ.Δ.Κ.· 

(στ) έχει την ευθύνη εκπόνησης των προγραμμάτων εφημερεύσεων και εγγραφών· 
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(ζ) εποπτεύει τη διαδικασία της επιλογής μαθημάτων και κατευθύνσεων από τους 
μαθητές σε συνεργασία με το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής· 

(η) έχει την ευθύνη εκπόνησης του προγράμματος των εξετάσεων, ανεξετάσεων, 
εξετάσεων μετάταξης, κατατακτηρίων εξετάσεων και οποιωνδήποτε εξετάσεων και 
διαγωνισμών διενεργούνται στο σχολείο, καθώς και το πρόγραμμα των επιτηρήσεων· 

(θ) έχει την ευθύνη ετοιμασίας των εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου· 

(ι) εποπτεύει τον Προγραμματιστή και τον Βοηθό Προγραμματιστή του σχολείου· 

(ια) έχει την ευθύνη για την εκπόνηση στατιστικών μελετών για τα μαθησιακά 
αποτελέσματα μαθητών ή και για άλλα θέματα που αποφασίζει η Διεύθυνση του 
σχολείου· και 

(ιβ) έχει την ευθύνη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας του σχολείου». 
 
 
Γ) ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
 
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των ΒΔ καθορίζονται στο άρθρο 28.6 και επ. 
 
 [28]   « (6) Ο Διευθυντής του σχολείου ορίζει Βοηθούς Διευθυντές και καθηγητές που 
συνδράμουν στο έργο των Βοηθών Διευθυντών Α΄. Επίσης ο Διευθυντής κατανέμει 
στους Βοηθούς Διευθυντές Α΄ οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνει ο ίδιος ότι 
συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου. 

     (7) O Διευθυντής κατανέμει στους Βοηθούς Διευθυντές καθήκοντα διοικητικά ή/και 
συντονιστικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών εγκυκλίων που εκδίδονται από την  
αρμόδια αρχή. 

     (8) Ο Βοηθός Διευθυντής: 

(α) Αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών των συνεδριών της Διευθυντικής Ομάδας 
και του Συμβουλίου Διεύθυνσης, την τήρηση ημερολογίου του σχολείου και άλλων 
εγγράφων που αφορούν στην λειτουργία του σχολείου· 

(β) έχει τη ευθύνη σε τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο 
Διευθυντής σε συνεργασία με τον Β.Δ Α΄· και 

(γ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων 
που του έχουν ανατεθεί. 
 
 
     (9) Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων διοικητικού Βοηθού Διευθυντή, πέραν των 
καθηκόντων που προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει 
στον Βοηθό Διευθυντή οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συνάδουν με τη διοικητική ευθύνη 
των τμημάτων που αναλαμβάνει. Ο διοικητικός Βοηθός Διευθυντής: 

(α) Έχει τη διοικητική ευθύνη των τμημάτων που του ανατίθενται από τον Διευθυντή· 

(β) μεριμνά για την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών του σχολείου από τους 
μαθητές των τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη· 
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(γ) επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων των 
οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη και συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο καθηγητή του 
τμήματος· 

(δ) εφαρμόζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων στους 
μαθητές των τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη· 

(ε) παρακολουθεί και διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές των 
τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη, το θέμα των απουσιών των μαθητών· 

(στ) ενημερώνει τον καθηγητικό Σύλλογο για τυχόν παραπτώματα των μαθητών των 
τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη και δύναται να εισηγηθεί κατά τις 
συνεδρίες του χαρακτηρισμό διαγωγής, δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο· 

(ζ) επικοινωνεί έγκαιρα, προφορικά ή με επιστολή υπογεγραμμένη από τον ίδιο και από 
τον Διευθυντή του Σχολείου, με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών των τμημάτων 
των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη για θέματα διαγωγής, φοίτησης, επίδοσης και για 
προσωπικά προβλήματα των μαθητών του∙ στις περιπτώσεις θεμάτων που άπτονται των 
απουσιών των μαθητών, η επιστολή συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του 
τμήματος: 

Νοείται ότι, ο Βοηθός Διευθυντής δύναται να καλέσει τον γονιό ή κηδεμόνα να προσέλθει 
στο σχολείο για θέματα που αφορούν στον μαθητή· και 

(η) μετέχει στις συνεδριάσεις των παιδαγωγικών ομάδων των τμημάτων των οποίων έχει 
τη διοικητική ευθύνη. 

     (10) Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων συντονιστή Βοηθού Διευθυντή, πέραν των 
καθηκόντων που προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει 
στον Βοηθό Διευθυντή οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συνάδουν με τον συντονισμό των 
ειδικοτήτων που έχει αναλάβει. Ο συντονιστής Βοηθός Διευθυντής: 

(α) Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του ή άλλων ειδικοτήτων που του 
έχουν ανατεθεί· 

(β) παρακολουθεί και έχει την ευθύνη για την πορεία μάθησης των  μαθητών σε 
μαθήματα των ειδικοτήτων που συντονίζει, και για την επίτευξη των διδακτικών και των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών στόχων· 

(γ) έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό του προγραμματισμού όπως προνοείται από το 
αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα των ειδικοτήτων που συντονίζει και 
παρακολουθεί και ελέγχει την κάλυψη της διδακτέας ύλης και των δεικτών επάρκειας και 
επιτυχίας· 
(δ) συνεργάζεται με τον Διευθυντή του σχολείου για την κατανομή των περιόδων 
διδασκαλίας στους καθηγητές των ειδικοτήτων που συντονίζει· 

(ε) μεριμνά για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων στα μαθήματα της ειδικότητας που 
συντονίζει· 

(στ) έχει την ευθύνη για την αναβάθμιση του μαθήματος των ειδικοτήτων που συντονίζει, 
για τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και 
την εφαρμογή ποικίλων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και για τον εμπλουτισμό σε 
οπτικοακουστικά και άλλα διδακτικά μέσα· 
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(ζ) μεριμνά για την εξασφάλιση ευκαιριών για επαγγελματική ενημέρωση και 
επιμόρφωση των καθηγητών της ειδικότητας που συντονίζει και προγραμματίζει σε 
συνεργασία με τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο - Βοηθό Διευθυντή Α΄ και τους καθηγητές 
που συντονίζει δράσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του μαθήματος/των 
μαθημάτων τους· 

(η) έχει την ευθύνη για τη σύγκληση συντονιστικών συνεδριών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και για την τήρηση πρακτικών. Μεριμνά για τον αποτελεσματικό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων και για την αγαστή συνεργασία μεταξύ των καθηγητών της 
ειδικότητας που συντονίζει, για τον καθορισμό και την υλοποίηση κοινών στόχων, για τη 
διεξαγωγή δειγματικών διδασκαλιών και για τις ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών στη 
σχολική μονάδα. Διατηρεί αρχείο με διδακτικό υλικό των καθηγητών των μαθημάτων που 
συντονίζει· 

(θ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων για ενιαία βαθμολογική πολιτική 
και αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 
Παρακολουθεί και ελέγχει τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων από τους καθηγητές της 
ειδικότητας που συντονίζει και διατηρεί αρχείο με αντίγραφα των διαγωνισμάτων τους. 
Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση και τη φύλαξη των φακέλων με τα διορθωμένα 
διαγωνίσματα· 

(ι) έχει την ευθύνη για την ετοιμασία και τη συγκέντρωση των εξεταστικών δοκιμίων σε 
όλες τις σχολικές εξετάσεις, για τη συγκέντρωση της διδαχθείσας και της εξεταστέας ύλης 
και για την ενημέρωση των μαθητών για την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των 
ειδικοτήτων που συντονίζει· 

(ια) συνεργάζεται με τον αρμόδιο Βοηθό Διευθυντή Α΄ (Παιδαγωγικό Σύμβουλο) για τη 
διεξαγωγή των ενδοσχολικών διαγωνισμών στα μαθήματα των ειδικοτήτων που 
συντονίζει· 

(ιβ) μεριμνά για τη διοχέτευση στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που συντονίζει των 
εγκυκλίων και των ανακοινώσεων που τους αφορούν· και 

(ιγ) εισέρχεται στην τάξη για καθοδήγηση και δειγματική διδασκαλία, αφού προηγηθεί 
προσυνεννόηση μία (1) ημέρα νωρίτερα με τον αντικαταστάτη ή τον έκτακτο ή τον 
συμβασιούχο εκπαιδευτικό, κατά τον πρώτο χρόνο της υπηρεσίας του, αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

     (11) Ο Διευθυντής κατανέμει σε Βοηθό  Διευθυντή Α΄ και σε Βοηθό  Διευθυντή 
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνει ο ίδιος που συμβάλλουν στην αποδοτική και 
αποτελεσματική διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
29.-(1) Τηρουμένων των οικείων Σχεδίων Υπηρεσίας, όλοι οι καθηγητές και οι 
εκπαιδευτές του σχολείου οφείλουν να συνδράμουν τον Διευθυντή, τους Βοηθούς 
Διευθυντές Α΄ και τους Βοηθούς Διευθυντές στο έργο της Διεύθυνσης του σχολείου. 

     (2) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές διδάσκουν στις τάξεις και τα τμήματα που ορίζονται 
από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (19) του Κανονισμού 25 
και εγκρίνονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (13) του Κανονισμού24. Οι καθηγητές είναι 
υποχρεωμένοι να εξετάζουν τους μαθητές τους γραπτώς μία (1) τουλάχιστον φορά το 
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τετράμηνο πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, όπου οι μαθητές εξετάζονται με 
πρακτική δοκιμασία. 

     (3) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέσα στο πλαίσιο του εργάσιμου 
χρόνου, εκτός από τη διδασκαλία, και άλλη σχολική εργασία που τους αναθέτει ο 
Διευθυντής και που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μετέχουν 
σ’ όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. Στους καθηγητές και εκπαιδευτές μπορούν 
επίσης να ανατεθούν καθήκοντα και ευθύνες για τα ακόλουθα: 

(α) Τη συντήρηση μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού εργαστηρίων· 

(β) την οργάνωση εργαστηρίων· 

(γ) την προμήθεια υλικών για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων· 

(δ) τη διαφύλαξη των υλικών και των ασκήσεων των μαθητών και τη διατήρηση των 
εργαστηρίων σε καλή κατάσταση· 

(ε) το συντονισμό εργαστηρίων· και 

(στ) ειδικότερα για τους εκπαιδευτές, μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα και ευθύνες για 
την παρακολούθηση των μαθητών κατά την εξάσκησή τους στη βιομηχανία. 

     (4) Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές παρακολουθούν επίσης δύο (2) σεμινάρια τον 
χρόνο, διάρκειας δύο (2) ωρών το καθένα, τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού σε χρόνο που ορίζει η αρμόδια αρχή. 

     (5) Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν, μέχρι επτά περιόδους τον χρόνο 
αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν. Σχετικές διευθετήσεις για 
την αναπλήρωση των απουσιαζόντων θα γίνονται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους της Αρμόδιας Αρχής.  Επιπλέον αναπληρώσεις είναι δυνατό να ανατεθούν 
από τον Διευθυντή του Σχολείου σε εκπαιδευτικό εάν διαπιστωθεί αναίτια και 
συστηματική χρήση της μη πιστοποιημένης άδειας απουσίας: 

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση ο αριθμός των περιόδων αναπλήρωσης ανά ημέρα συν 
τις ώρες διδασκαλίας που έχει ο καθηγητής ή ο εκπαιδευτής, δεν θα υπερβαίνει τις έξι 
(6) σε μία (1) ημέρα. 

     (6) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές συμμετέχουν σ’ όλες ανεξαίρετα τις τακτικές και 
έκτακτες συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου κάτω από την προεδρία του Διευθυντή ή 
του νόμιμου αναπληρωτή του, ακολουθώντας στις εισηγήσεις και συζητήσεις τη 
δημοκρατική διαδικασία. 

     (7) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές που εργάζονται σε δύο (2) ή περισσότερα σχολεία 
ανήκουν υπηρεσιακά στο σχολείο εκείνο στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες 
περιόδους την εβδομάδα. Για καθηγητές που έχουν ίσο αριθμό περιόδων διδασκαλίας 
σε δύο (2) σχολεία ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης αποφασίζει σε ποιο 
από τα δύο (2) σχολεία ανήκουν υπηρεσιακά. 

     (8) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές παραμένουν στο σχολείο στη διάρκεια των ωρών 
της κανονικής λειτουργίας του. Για ν’ απουσιάσουν, απαιτείται απαραίτητα άδεια του 
Διευθυντή. 
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     (9) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές συνοδεύουν και επιτηρούν τους μαθητές δύο έως 
τέσσερις (2-4) φορές τον χρόνο κατά τον εκκλησιασμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
καθορίζεται από τη Διεύθυνση και εγκρίνεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο. 

     (10)(α) Οποιαδήποτε υπηρεσιακά έγγραφα των καθηγητών ή εκπαιδευτών 
υποβάλλονται στον οικείο Επαρχιακό Π.Λ.Ε. ή στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι, μέσω 
του Διευθυντή με τις αναγκαίες παρατηρήσεις. Ο Επαρχιακός Π.Λ.Ε. ή ο Διευθυντής 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  επιστρέφει στον καθηγητή ή 
εκπαιδευτή κάθε έγγραφο το οποίο δεν υποβλήθηκε μέσω του Διευθυντή του σχολείου 
κατά παράβαση της παραγράφου αυτής· 

(β) Οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τον Διευθυντή και 
αφορούν σε υπηρεσιακά θέματα καθηγητή ή εκπαιδευτή του σχολείου του, 
κοινοποιούνται άμεσα στον ενδιαφερόμενο». 

 
TO ΩΡΑΡΙΟ TOY ΒΔ: 
 
α) Ο ΒΔ έχει δεκατέσσερις (14) διδακτικές περιόδους.  
 

Τα διοικητικά του καθήκοντα απαιτούν και προϋποθέτουν τα εξής: 

β) 8-10 περιόδους εφημέρευση:  

 Ευθύνη για την ευταξία και την ομαλή λειτουργία του σχολείου.  

 Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών 

 Άδειες εισόδου και εξόδου (λόγοι υγείας) μαθητών/μαθητριών 

 Ενημέρωση την 1η περίοδο των γονιών για την μη προσέλευση των 
παιδιών τους στο σχολείο. 

 Διαχείριση σοβαρών παραβατικών συμπεριφορών μαθητών/μαθητριών 
την ώρα του μαθήματος ή του διαλείμματος 

γ) 2 περιόδους για τη Συνεδρία του Συμβουλίου Διεύθυνσης ή τη Συνεδρία της 
Διευθυντικής Ομάδας 

δ) 1 περίοδος για τη συνάντηση Συντονισμού της Ειδικότητάς τους. Οι περισσότεροι ΒΔ 
έχουν την ευθύνη Συντονισμού και άλλων συναφών ή μη Ειδικοτήτων 

ε) Συνεδρίες των Επιτροπών του Καθηγητικού Συλλόγου. Οι ΒΔ έχουν την ευθύνη 
λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) Επιτροπών. 

στ) Τουλάχιστον μια ολόκληρη μέρα εφημέρευση στην αυλή κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων 

ζ) Πειθαρχικός έλεγχος των τμημάτων που έχουν τη διοικητική ευθύνη. Διερεύνηση 
καταγγελιών, ανακρίσεις, καταθέσεις κλπ. Επιβολή παιδαγωγικών μέτρων και σχετική 
ενημέρωση των γονιών και των προβλεπομένων εντύπων. 

η) Έλεγχος των απουσιών των μαθητών/μαθητριών, ενημέρωση των γονιών για αυτές.   

θ) Κάποιοι ΒΔ προεδρεύουν του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
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ι) Εκπροσώπηση του Σχολείου σε Δοξολογίες, εθνικούς εορτασμού ή άλλες εκδηλώσεις 
που διοργανώνουν οι Δήμοι ή Κοινότητες 

ια) Μεταφορά εξεταστικών δοκιμίων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις από και προς το 
Συντονιστικό Σχολείο της Επαρχίας τους.  

ιβ) Φροντίδα και έλεγχος για τη λειτουργία των Ειδικών Αιθουσών ή των Εργαστηρίων 
των οποίων έχουν την ευθύνη. 

 
Όλα αυτά τα καθήκοντα και ευθύνες και άλλα που προκύπτουν από τους Κανονισμούς 
καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας τον μεγάλο φόρτο εργασίας των ΒΔ. Δεν θα 
ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι πέραν των 14 διδακτικών τους περιόδων, όλος ο 
υπόλοιπος εργάσιμος χρόνος τους αναλώνεται στη άσκηση των διοικητικών τους 
καθηκόντων.   
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34. ΕΠΟΠΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
Τα Μουσικά Σχολεία ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2006 με το Μουσικό Λύκειο 

Λευκωσίας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ακολούθως το Μουσικό Λύκειο Λεμεσού στο 
Λανίτειο και στη συνέχεια - χάρη στην πολύ θετική αξιολόγηση της οποίας έτυχαν – τα 
Μουσικά Λύκεια επεκτάθηκαν σε όλες τις πόλεις, ενώ παράλληλα και σταδιακά 
δημιουργήθηκαν και τα Μουσικά Γυμνάσια, ως αποτέλεσμα του σημαντικού έργου που 
επιτελείται.  

Η αξία του έργου που επιτελούν τα Μουσικά Σχολεία αποδεικνύεται τόσο από το 
μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών να φοιτήσουν σε αυτά και από τις επιτυχίες τους στη 
συνέχεια της μουσικής τους σταδιοδρομίας, όσο και μέσα από τις εκδηλώσεις / 
συναυλίες που διοργανώνουν και στις οποίες συμμετέχουν τα διάφορα μουσικά 
σχήματα και οι μαθητές/μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων, συχνά μάλιστα σε 
συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και άλλους σημαντικούς φορείς.  

Τη σχ. χρονιά 2016-2017 φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία συνολικά 429 
μαθητές/μαθήτριες και εργοδοτούνται 158 καθηγητές, ενώ, τη σχ. χρονιά 2018-2019 
που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος με την επέκταση των προγραμμάτων τους σε όλα τα 
Μουσικά Σχολεία μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου και την Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα, αναμένεται 
ότι σε αυτά θα φοιτούν 680 μαθητές/μαθήτριες και θα διδάσκουν περίπου 200 
καθηγητές. Σημειώνεται ότι στα Μουσικά Σχολεία προσφέρονται μαθήματα ομαδικά, 
αλλά και μαθήματα ατομικά στα μουσικά όργανα που έχουν επιλέξει οι μαθητές. Με 
αυτά τα δεδομένα, είναι αντιληπτό ότι τα Μουσικά Σχολεία απαιτούν ένα σημαντικό 
διοικητικό και οργανωτικό έργο, το οποίο ανατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας σε 
Επόπτες, μέσω διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής, η οποία περιλαμβάνει 
αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Τη θέση του Επόπτη δικαιούται να διεκδικήσει 
οποιοσδήποτε μόνιμος καθηγητής ή ΒΔ/ΒΔ Α΄ που κατέχει οργανική θέση στη Δημόσια 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία. 

Οι Επόπτες των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων είναι υπεύθυνοι για το 
διοικητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και παιδαγωγικοί έργο που συντελείται σε αυτά. 

Επιπλέον, οι Επόπτες  έχουν την απόλυτη ευθύνη της σχολικής μονάδας, όλου 
του προσωπικού και όλων των διοικητικών πράξεων της απογευματινής φοίτησης. 

 
Ειδικότερα ο κάθε Επόπτης: 

α) Έχει στενή συνεργασία με τον Διευθυντή του ημερήσιου σχολείου στο οποίο 
στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο. Μέσω της Διεύθυνσης διεξάγεται η σχετική 
αλληλογραφία και όλες οι διοικητικές πράξεις οι οποίες αφορούν ή επηρεάζουν την 
πρωινή φοίτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Για όσα θέματα δεν αφορούν και 
δεν αναφέρονται στη Διεύθυνση του πρωινού σχολείου, η σχετική αλληλογραφία 
διεξάγεται από τον Επόπτη, μέσω του Συντονιστή όλων των Μουσικών Σχολείων, προς 
τον/την ΕΜΕ/ΠΛΕ που έχει την ευθύνη των Μουσικών Σχολείων.  

β) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και 
ανοικτό στην κοινωνία. 
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γ) Προΐσταται των καθηγητών που εργοδοτούνται στο Μουσικό Σχολείο του 
οποίου έχει την εποπτεία και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και 
με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή ανάμεσα στους καθηγητές του 
σχολείου, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των καθηγητών, 
εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς. 

δ) Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 
νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και 
οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους καθηγητές, ώστε να 
ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία αγοράς 
υπηρεσιών που υπέγραψαν.  

στ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με την ΕΜΕ Μουσικής, τον Συντονιστή και τους 
Διευθύνοντες των άλλων Μουσικών Σχολείων για οργάνωση και συντονισμό όλων των 
θεμάτων και δράσεων. 

ζ) Διενεργεί έλεγχο στην τάξη, κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή, 
τουλάχιστον μια μέρα πριν, μέχρι και δύο φορές το τετράμηνο. Νοείται ότι οι καθηγητές 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις όποιες υποδείξεις  του Επόπτη, ο οποίος δεν 
ασκεί απλώς συμβουλευτικό ρόλο, αλλά είναι εντεταλμένος από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού να διασφαλίζει αφενός την κάλυψη της καθορισθείσας ύλης και αφετέρου 
την εφαρμογή των όποιων οδηγιών του ΥΠΠ ή/και οδηγιών που κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει 
να εφαρμοσθούν για την ομαλή λειτουργία του Μουσικού Σχολείου, και συνακόλουθα 
των μαθημάτων. Ακολούθως, υποβάλλει γραπτή εμπιστευτική έκθεση στον/στην ΕΜΕ 
Μουσικής, βάσει της οποίας θα κριθεί κατά πόσον ο καθηγητής θα πρέπει να τύχει 
δευτεροβάθμιου ελέγχου από τριμελές κλιμάκιο, το οποίο ορίζει η Αρμόδια Αρχή. Η 
ευθύνη του Επόπτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί με τη δική του έκθεση τίθεται σε 
εφαρμογή η διαδικασία αυτή, και σε περίπτωση που ένας καθηγητής κρίνεται 
ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση, η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα τερματισμού του Συμβολαίου του, μετά από γραπτή 
προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών. 

η) Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών και των καθηγητών για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου ή Λυκείου) σε συνεργασία 
με τον επόπτη του Μουσικού Λυκείου ή Γυμνασίου αντίστοιχα. 

θ) Οργανώνει εξετάσεις, συναυλίες και όλες τις δραστηριότητες του Σχολείου. 

ι) Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτών – γονιών που αφορούν 
στην πρόοδο των μαθητών  

ια) Ελέγχει τα έντυπα ημερήσια φύλλα απουσιών και ύλης. 

ιβ) Παρακολουθεί την πρόοδο όλων των μαθητών, μέσω ειδικών εντύπων που 
συμπληρώνουν οι καθηγητές για κάθε μάθημα και ενημερώνει αναλόγως τους γονείς. 

ιγ) Παρακολουθεί τα ατομικά και τα ομαδικά μαθήματα.  

ιδ) Ελέγχει και υπογράφει τα τελικά δοκίμια των γραπτών εξετάσεων που 
αφορούν στις εξετάσεις τετραμήνου ή τις εισαγωγικές εξετάσεις.  
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ιε) Ελέγχει τα έντυπα δανεισμού μουσικών οργάνων και βιβλίων, τα οποία θα 
πρέπει να υπογράφουν οι γονείς των μαθητών, ώστε να επιστρέφονται στην ίδια 
κατάσταση που παραλαμβάνονται. 

ιστ) Διοργανώνει ενημερωτικές εκπαιδευτικές συναυλίες στα Γυμνάσια και τα 
Δημοτικά σχολεία της επαρχίας του Σχολείου του και ενημερώνει γονείς και μαθητές 
που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το θεσμό. 

ιζ) Για τυπικές διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών, 
εξασφαλίζει γραπτή συγκατάθεση των γονιών, όταν οι μαθητές μετακινούνται για 
δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός σχολικού χώρου, με συνοδεία πάντοτε των 
καθηγητών τους. 

ιη) Μετέχει στις Επιτροπές Εξετάσεων της Α΄ τάξης και στις επανεξετάσεις 
Ιουνίου.  

ιθ) Ετοιμάζει τον Ετήσιο Προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και 
τον Απολογισμό Πεπραγμένων του έτους στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

κ) Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.  

κα) Συντονίζει τις εργασίες του Μουσικού Γυμνασίου ή Λυκείου με το πρωινό 
σχολείο, κάτι που πιθανόν να απαιτεί και πρωινή οργανωτική εργασία. 

κβ) Συμπληρώνει, ελέγχει και υπογράφει τα έντυπα μισθοδοσίας του 
προσωπικού του Μουσικού Σχολείου. 

κγ) Διαχειρίζεται υπεύθυνα τα εμβάσματα που αποστέλλει το λογιστήριο του ΥΠΠ 
στις Σχολικές Εφορείες για τα λειτουργικά έξοδα και την αγορά μουσικών οργάνων και 
εξοπλισμού.  

κδ) Οφείλει να διατηρεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των εξόδων και των 
πληρωμών για έλεγχο μέχρι το τέλος της υπηρεσίας του στο Μουσικό Σχολείο. 

 
Ωράριο εργασίας 
Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου ανατίθεται από την Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται πιο πάνω, σε αιτητές 
που είναι διορισμένοι Μουσικοί σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και αποσπώνται  για το 
σκοπό αυτό από την πρωινή τους υπηρεσία. Ο Επόπτης εργάζεται κατά τις ώρες 
λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου κατά τα απογεύματα.  

 
Για όλα τα πιο πάνω καθήκοντα του Επόπτη, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού παραχωρεί στα Μουσικά Σχολεία το 0.4-1.00 του χρόνου του καθηγητή, ΒΔ 
ή ΒΔΑ που θα επιλέξει βάσει της προαναφερθείσας διαδικασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά τα Μουσικά Σχολεία, προς όφελος 
των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης. 
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35. ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ) 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αξιοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες Καθηγητών Μουσικής, τους οποίους τοποθετεί για κάποιες διδακτικές 
περιόδους στα Μουσικά Σχολεία. Η Υπηρεσία  αξιοποιεί υπάρχον προσωπικό που 
διαθέτει για να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες των Μουσικών Σχολείων. 

 
Η επιλογή των καθηγητών αυτών γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία 

γίνεται κάθε τρία χρόνια. Η επιλογή γίνεται από εξειδικευμένη επιτροπή μετά από 
ακρόαση των υποψηφίων. Μετά την επιλογή τους οι καθηγητές αυτοί εγγράφονται σε 
Ειδικό Μητρώο Ειδικοτήτων που διατηρούν τα Μουσικά Σχολεία. 

 
Οι καθηγητές Μουσικής απαλλάσσονται από διδακτικό χρόνο του πρωινό 

σχολείο και αναλαμβάνουν αντίστοιχες διδακτικές περιόδους σε Μουσικό Σχολείο. Ως εκ 
τούτου δεν αναφερόμαστε σε «απαλλαγές» ή εξωδιδακτικές περιόδους που 
παραχωρούνται σε καθηγητές Μουσικής, αλλά σε ανάληψη εξειδικευμένων διδακτικών 
καθηκόντων.  
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36. ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

 Ένα σημαντικός νέος θεσμός που εφαρμόστηκε στο κυπριακό εκπαιδευτικό 
σύστημα την τελευταία δεκαετία είναι η δημιουργία του Αθλητικού Λυκείου, θεσμός ο 
οποίος από τη σχολική χρονιά 2015-2016 επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης 
Κύπρου. Από τη περσινή χρονιά επίσης ξεκίνησε να λειτουργεί και σε κάθε πόλη και ο 
θεσμός του Αθλητικού Γυμνασίου. 

Το ωράριο λειτουργίας του Αθλητικού Λυκείου είναι: i. Δευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή 07:30-13:35 και ii. Τρίτη-Πέμπτη 10:30-15:30, ενώ το ωράριο του Αθλητικού 
Γυμνασίου είναι όλες τις μέρες της βδομάδας  07:30-13:35 

 

Οι Επόπτες των Αθλητικών Λυκείων και Γυμνασίων έχουν τα εξής 
καθήκοντα: 

α) Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 07:30 μέχρι τις 09:00 
επισκέπτονται τα κατά τόπους αθλητικά κέντρα προπόνησης. Οι επισκέψεις σκοπό 
έχουν τον έλεγχο της έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών και προπονητών στα 
Αθλητικά Κέντρα και την ομαλή και κανονική διεξαγωγή της προπόνησης σύμφωνα με 
το καθορισμένο πρόγραμμα.  

β) Αξιολογούν την προπονητική εργασία και αγωνιστική δραστηριότητα των 
μαθητών σε συνεργασία με τους προπονητές τους.  

γ) Επιλαμβάνονται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μαθητών τις ώρες που 
εργάζεται το Αθλητικό Σχολείο και ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου για 
διερεύνηση και αντιμετώπιση.  

δ) Επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους υπεύθυνους καθηγητές 
των τμημάτων, τους διδάσκοντες καθηγητές και παρευρίσκονται στις συνεδρίες των 
Παιδαγωγικών Ομάδων.  

ε) Επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους γονείς/κηδεμόνες και τους 
ενημερώνουν τόσο για την πρόοδο των παιδιών τους στις αθλητικές δραστηριότητες 
καθώς και στα μαθήματα της απογευματινής ζώνης του λυκειακού κύκλου.  

στ) Συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους μαθητές.  

ζ) Ελέγχουν και καταγράφουν τις απουσίες των μαθητών από τις προπονήσεις 
και από τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης του Λυκείου. Ενημερώνουν άμεσα τον 
Υπεύθυνο Τμήματος καθώς και τον Υπεύθυνο ΒΔ.  

η) Ελέγχουν και καταγράφουν τις απουσίες των προπονητών και των καθηγητών 
που διδάσκουν στα φροντιστηριακά μαθήματα του Λυκείου και ενημερώνουν τον 
υπεύθυνο των Αθλητικών Σχολείων στο ΥΠΠ.  

θ) Ετοιμάζουν τα έντυπα Πληρωμών των καθηγητών και προπονητών.  
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ι) Προγραμματίζουν τον εργομετρικό έλεγχο όλων των μαθητών σε συνεργασία 
με το ΚΑΕΚ, δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ενημερώνουν τους 
Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΜΕ) Φυσικής Αγωγής.  

ια) Προγραμματίζουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις αθλητικού ενδιαφέροντος ή/και εξειδικευμένες διαλέξεις από 
επιστήμονες του αθλητικού χώρου για τους μαθητές του Αθλητικού Σχολείου.  

ιβ) Παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου όταν υπάρχουν 
θέματα που αφορούν απουσίες, προαγωγή και διαγωγή των μαθητών του Αθλητικού 
Σχολείου.  

ιγ) Αξιολογούν τις αιτήσεις εισδοχής των μαθητών στα Αθλητικά Λύκεια με βάση 
τα καθορισμένα κριτήρια και ενημερώνουν τους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής.  

ιδ) Έχουν επικοινωνία με τους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής για οδηγίες που αφορούν 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αθλητικού Σχολείου και ενημερώνουν σχετικά τη 
Διεύθυνση του σχολείου.  

ιε) Εισηγούνται στους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής τους προπονητές που θα 
αναλάβουν προπονητικά καθήκοντα με βάση τα κριτήρια πρόσληψης.  

ιστ) Για οποιεσδήποτε αλλαγές, βελτιώσεις, καινοτομίες ή δυσκολίες σε σχέση με 
τον τρόπο λειτουργίας του Αθλητικού Σχολείου απευθύνονται για οδηγίες και έγκριση 
στους ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής.  

ιζ) Έχουν την ευθύνη αγοράς μέσω των διαδικασιών των Σχολικών Εφορειών 
εξειδικευμένου αθλητικού υλικού καθώς και τη φύλαξή του.  

ιη) Παρευρίσκονται στα περιφερειακά και παγκύπρια πρωταθλήματα των 
ομάδων των Αθλητικών Λυκείων και Γυμνασίων.  

ιθ) Υποβάλλουν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Έκθεση Πεπραγμένων του 
Αθλητικού Σχολείου με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.  

 

Επιπρόσθετα, οι Υπεύθυνοι των Αθλητικών Λυκείων:  

i)  Επιβλέπουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων  

ii) Ελέγχουν την ποιότητα και την ποσότητα του υγιεινού προγεύματος που 
προσφέρεται στους μαθητές των Αθλητικών Λυκείων  

iii) Οργανώνουν κατά τετράμηνο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, 
συνάντηση καθηγητών των φροντιστηριακών μαθημάτων με τους γονείς/ κηδεμόνες των 
μαθητών του Λυκείου  
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37.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Οι καθηγητές αυτοί αναλαμβάνουν την προπόνηση μαθητών – αθλητών κατά τις 

πρωινές ώρες λειτουργίας του Αθλητικού Σχολείου κάθε Δευτέρα – Τετάρτη  και 
Παρασκευή κατά τις δύο πρώτες περιόδους, δηλαδή από 07:30 μέχρις τις 09:00. 

 
Οι καθηγητές αυτοί, πέραν της προπόνησης των μαθητών – αθλητών, 

αναλαμβάνουν και τα εξής καθήκοντα: 
 
α) Σχεδιασμός και υποβολή του προπονητικού προγράμματος σε προπονητικούς 

κύκλους στον Υπεύθυνο του Αθλητικού Σχολείου. 

β) Επιμέλεια για την αποχώρηση των μαθητών και την έγκαιρη επιβίβασή τους 
στο λεωφορείο. 

γ) Τήρηση απουσιολογίου. 

δ) Σύνταξη έκθεσης προπονητικής πορείας. 

ε) Παρακολούθηση τακτικών συνεδριών που συγκαλεί ο Υπεύθυνος του 
Αθλητικού Σχολείου.    

 
Για την ανάληψη από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής των καθηκόντων αυτών 

στο Αθλητικό Σχολείο παραχωρούνται έξι (6) περίοδοι ανά εκπαιδευτικό. Είναι όμως 
αυτονόητο ότι οι ώρες αυτές που παραχωρούνται δεν είναι «εξωδιδακτικές» αλλά 
σαφώς διδακτικές υψηλής επαγγελματικής υφής. Οι καθηγητές αυτοί αναλαμβάνουν το 
έργο της προπόνησης μαθητών/αθλητών.     
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38 .ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 24 δ.π., ΒΔ 14 δ.π. ΚΑΙ ΒΔ Α΄ 10 δ.π.) 
 

Ο διδακτικός χρόνος των καθηγητών μειώνεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 
τους ως εξής: στα 8 (ή 7 10/12) έτη υπηρεσίας σε 22 περιόδους, στα 16 (15 10/12) έτη 
υπηρεσίας σε 20 περιόδους και στα 20 (ή 19 10/12) έτη υπηρεσίας σε 18 περιόδους. Με 
βάση την ίδια λογική μειώνεται ο διδακτικός χρόνος των Βοηθών Διευθυντών στα πέντε 
(5) και στα δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας στη θέση σε δώδεκα (12) και δέκα (10) 
διδακτικές περιόδους αντίστοιχα. Των Βοηθών Διευθυντών Α΄ στα έξι (6) χρόνια 
υπηρεσίας στη θέση ο διδακτικός χρόνος μειώνεται σε οκτώ (8) διδακτικές περιόδους.    

 
Η διαδικασία αυτή ξενίζει κάποιους, συνήθως όσους δεν έχουν άμεση σχέση με 

την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος 
θέτει το θέμα στις ετήσιες εκθέσεις του. Σχετικά ο Γενικός Ελεγκτής στην Ετήσια Έκθεση 
του για το 2014 αναφέρει τα εξής:  

 
«Διδακτικές περίοδοι Εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 

επιστολές της Υπηρεσίας μας, οι διδακτικές περίοδοι των Εκπαιδευτικών Δημοτικής, 
Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθορίστηκαν μετά από 
συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των συντεχνιών τους και ανέρχονται σε 29 για 
τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και 24 για τους Εκπαιδευτικούς Μέσης και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μειώνονται ανάλογα με τα χρόνια 
υπηρεσίας, όπως φαίνεται στους πιο κάτω πίνακες: Δημοτική Εκπαίδευση Υπηρεσία 
Διδακτικές περίοδοι 1 - 14 χρόνια 29 15 - 20 χρόνια 27 21 χρόνια και άνω ή με τη 
συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους 25. Μέση και Μέση Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Υπηρεσία Διδακτικές περίοδοι 0 - 7 9/12 χρόνια 24 7 10/12 
- 15 9/12 χρόνια 22 15 10/12 - 19 9/12 χρόνια 20 19 10/12 χρόνια και άνω 18. Σχετικά, 
η Υπηρεσία μας παρατηρεί τα ακόλουθα: Ο καθορισμός των διδακτικών περιόδων, 
όπως έχουμε πληροφορηθεί, έγινε στη βάση αξιολόγησης που διενεργήθηκε παλαιότερα 
για το χρόνο που αναλώνουν οι δάσκαλοι/καθηγητές για άλλα καθήκοντα, όπως 
ετοιμασία και διόρθωση γραπτών, προετοιμασία για παράδοση στην τάξη, κ.ά. Η εν 
λόγω αξιολόγηση ζητήθηκε όπως υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, επανειλημμένα, με 
προηγούμενες μας επιστολές, αλλά ουδέποτε μας έχει παρουσιαστεί. Σύμφωνα με 
πρόσφατη Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη, ο διδακτικός χρόνος των εκπαιδευτικών 
κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ζητήσαμε από το 
Υπουργείο να μας πληροφορήσει κατά πόσο τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εν 
λόγω Έκθεση συμπεριλαμβάνουν, για την Κύπρο, όλες τις απαλλαγές των 
εκπαιδευτικών από τον διδακτικό τους χρόνο, θεσμοθετημένες και μη. […] Όσον αφορά 
το γεγονός πως οι διδακτικές περίοδοι μειώνονται αντιστρόφως ανάλογα με τα χρόνια 
υπηρεσίας το Υπουργείο μας ανέφερε ότι η μείωση στις διδακτικές περιόδους οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, στον βιολογικό παράγοντα και την κόπωση και τη συνακόλουθη μείωση 
των αντοχών που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο 
βιολογικός παράγοντας επηρεάζει όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό σε κάποιο 
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βαθμό, χωρίς ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές να μειώνονται οι ώρες εργασίας 
του». 

Η πολιτική να μειώνεται ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων με βάση τα χρόνια 
υπηρεσίας εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένου και τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία.  

Στην υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία η μείωση του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται 
με την αύξηση των ημερών για «άδεια ανάπαυσης» που δικαιούνται να λαμβάνουν οι 
δημόσιοι υπάλληλοι. ως εξής: Οι εργαζόμενοι:  

 

 Από ένα χρόνο (1) υπηρεσίας μέχρι τα επτά (7) χρόνια λαμβάνουν είκοσι (20) 
μέρες άδεια. 

 Από επτά  (7) και άνω χρόνια υπηρεσίας μέχρι τα δεκατέσσερα (14) χρόνια 
λαμβάνουν είκοσι τέσσερις (24) μέρες άδεια.   

 Από δεκατέσσερα  (14) χρόνια υπηρεσίας και άνω λαμβάνουν είκοσι εννέα 
(29) μέρες άδεια.   

 
Με βάση την πιο πάνω πορεία αύξησης των ημερών άδειας των δημοσίων 

υπαλλήλων παρουσιάζεται η εξής μείωση του χρόνου εργασίας των δημοσίων 
υπαλλήλων: 

 

 Από 1-7 χρόνια υπηρεσίας τριάντα (30) εξηντάλεπτες ώρες λιγότερες, οι 
οποίες σε «εκπαιδευτικές περιόδους» μπορούν να μεταφραστούν σε 
σαράντα (40) σαραντάλεπτες διδακτικές περιόδους. 

 Από 8-14 χρόνια υπηρεσίας τριάντα (30) εξηντάλεπτες ώρες, οι οποίες σε 
«εκπαιδευτικές περιόδους» μπορούν να μεταφραστουν σε σαράντα (40) 
σαραντάλεπτες διδακτικές περιόδους. 

 Από δεκατέσσερα χρόνια υπηρεσία και άνω τριάντα επτά (1/2) (37,5) 
εξηντάλεπτες ώρες, οι οποίες σε «εκπαιδευτικές περιόδους» μπορούν να 
μεταφραστούν σε πενήντα (50) σαραντάλεπτες διδακτικές περιόδους.   

 
Στην περίπτωση της Μέσης Εκπαίδευσης η μείωση του διδακτικού χρόνου 

των καθηγητών παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

 Από οκτώ (8) μέχρι δεκαέξι (16) χρόνια υπηρεσίας μειώνονται κατά εξήντα 
τέσσερις (64) σαρανταπεντάλεπτες περιόδους, οι οποίες μπορούν να 
μεταφραστούν σε σαράντα οκτώ (48) εξηντάλεπτες ώρες    

 Από δεκαέξι (16) μέχρι είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας μειώνονται κατά 
εξήντα τέσσερις (64) σαρανταπεντάλεπτες περιόδους, οι οποίες μπορούν 
να μεταφραστούν σε σαράντα οκτώ (48) εξηντάλεπτες ώρες    
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 Από είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας και άνω μειώνονται κατά εξήντα 
τέσσερις (64) σαρανταπεντάλεπτες περιόδους, οι οποίες μπορούν να 
μεταφραστούν σε σαράντα οκτώ (48) εξηντάλεπτες ώρες.    

 
Συμπερασματικά με βάση τα πιο πάνω στοιχεία να επισημάνουμε τα εξής: 
 

 Σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία της Κύπρου μειώνεται ο χρόνος εργασίας 
των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως και των εκπαιδευτικών, με βάση την 
αύξηση των χρόνων υπηρεσίας. Άρα ο βιολογικός παράγοντας, που 
αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, λαμβάνεται υπόψη σε όλη τη Δημόσια 
Υπηρεσία.  

 

 Με βάση όσα αναφέραμε πιο πάνω η μείωση του εργάσιμου χρόνου των 
υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία γίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς, 
από ότι στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

 

 Θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι μία (1) διδακτική περίοδος αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον δύο (2) ώρες για προετοιμασία του μαθήματος και του υλικού 
που δίνεται στους μαθητές και για αξιολόγηση των μαθητών (ασκήσεις, 
διαγωνίσματα, εκθέσεις στα ελληνικά και τις ξένες γλώσσες), είναι 
κατανοητό ότι η μείωση ωραρίου των Καθηγητών είναι στην ουσία 
λιγότερη από αυτήν που παραχωρείται αναλόγως των ετών υπηρεσίας 
στους υπαλλήλους του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. 

 

 Αν και δεν θεωρούμε μεθοδολογικά ορθό να γίνεται σύγκριση του ωραρίου 
διδασκαλίας των καθηγητών της Κύπρου με αυτό των καθηγητών άλλων 
χωρών με απόλυτους αριθμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν και τα 
υπόλοιπα καθήκοντα, τα οποία είναι υποχρεωμένοι βάσει των 
Κανονισμών να αναλάβουν (π.χ. εφημερεύσεις, επιτηρήσεις, 
αναπληρώσεις, συνεδριάσεις, Παιδαγωγικές Ομάδες, κ.ά.) και τον 
συνολικό χρόνο εργασίας και παραμονής τους στο σχολείο, δεν μπορούμε 
να μην παρατηρήσουμε ότι (α) το ωράριο διδασκαλίας των καθηγητών της 
Κύπρου βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης και (β) το ωράριο 
διδασκαλίας των καθηγητών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που 
θεωρούνται ότι έχουν πετυχημένα συστήματα εκπαίδευσης είναι 
χαμηλότερο από αυτό των καθηγητών της Κύπρου. Για παράδειγμα, στη 
Γαλλία οι μόνιμοι καθηγητές διδάσκουν 17-18 ώρες αναλόγως της 
ειδικότητάς τους (οι πλείστες ειδικότητες 17), ενώ οι ανώτεροι καθηγητές 
(agregés) διδάσκουν 14-15. Στη Φινλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Έκθεσης του Δικτύου Ευρυδίκη διδάσκουν 14-18, ενώ ο χρόνος 
παραμονής τους στο σχολείο είναι αισθητά λιγότερος από αυτόν των 
εκπαιδευτικών της Κύπρου (17-21 ώρες την εβδομάδα στη Φινλανδία / 31 
ώρες την εβδομάδα στην Κύπρο)2. 

                                                           
2 Βλ. Έκθεση Ευρυδίκη 2015, σ. 25. 
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Σίγουρα η μείωση των ωρών διδασκαλίας στην εκπαίδευση, που είναι πολιτική 

που ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες, έχει να κάνει και με το ιδιαίτερα 
επίπονο και επίμοχθο έργο του εκπαιδευτικού. Η δουλειά του εκπαιδευτικού απαιτεί 
συνεχή εγρήγορση και ένταση και πολλές φορές γίνεται κάτω από συνθήκες πίεσης. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χρόνια υπηρεσίας και ως εκ τούτου διαθέτουν 
εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εμπειρίες αξιοποιούνται ποικιλότροπα από τις σχολικές 
μονάδες. Μερικά δείγματα της αξιοποίησης των έμπειρων εκπαιδευτικών είναι τα 
ακόλουθα: 

 
α) Ως οιονεί μέντορες των νεότερων καθηγητών, στους οποίους προσφέρουν τη 

συσσωρεμένη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία τους.  

β) Προσφέρονται να αναλάβουν διδασκαλίες μαθημάτων, τις οποίες 
παρακολουθούν νέοι καθηγητές.  

γ) Διαθέτουν στους νέους συναδέλφους βοηθητικό υλικό, διαγωνίσματα, 
ασκήσεις, σημειώσεις, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις μαθημάτων και άλλο 
οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά. 

δ) Αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, όπως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του 
Συμβουλίου Διεύθυνσης, κ. ά. 

ε) Συμμετέχουν και αναλαμβάνουν το βάρος της διοργάνωσης των Μαθητικών 
Συνεδρίων και της καθοδήγησης των μαθητών στις διάφορες εργασίες που 
παρουσιάζουν στα Συνέδρια που πραγματοποιούνται στη σχολική τους μονάδα, αλλά 
και σε επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο.  

στ) Αναλαμβάνουν, ως πιο έμπειροι, πιο ενεργό ρόλο στις διάφορες Επιτροπές 
που λειτουργούν στο Σχολείο, για τις οποίες δεν παραχωρείται καμία περίοδος από την 
Υπηρεσία (Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας, Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 
Παραβατικότητας, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Επιτροπή Εθελοντισμού, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εράνων και Λαχνών, Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και 
Πολιτικής Άμυνας, Επιτροπή Κοσμητείας και Εξωραϊσμού του Σχολικού Χώρου, 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ευπρεπισμού, Επιτροπή Ελέγχου 
Σχολικών Κυλικείων, Επιτροπή Στόχων της Σχολικής Χρονιάς, Επιτροπή Συνεδρίων, 
Επιτροπές Εξετάσεων Προαγωγικών, Απολυτήριων και Παγκύπριων Εξετάσεων, 
Αναξετάσεων και Κατατακτήριων Εξετάσεων, Επιτροπή Ουνέσκο, Επιτροπή Ομίλων, 
Επιτροπή Διαγωνισμών, Εκθέσεων και Παρουσιάσεων, Επιτροπή Τριημέρου Εργασίας, 
Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Επιτροπή Εκδηλώσεων, Επιτροπή Διαχείρισης Εκδόσεων και 
Φωτογραφικού Υλικού, Επιτροπή Εκδρομών Εσωτερικού, Επιτροπή Εκδρομής στην 
Ελλάδα) κ. ά. 

ζ) Αναλαμβάνουν, ως πιο έμπειροι, την καθοδήγηση των μαθητών για την 
εθελοντική συμμετοχή τους στους δεκάδες διαγωνισμούς που προκηρύσσονται ή 
ανακοινώνονται από το Υπουργείο (Βουλή των Εφήβων, διάφοροι λογοτεχνικοί 
διαγωνισμοί και διαγωνισμοί δοκιμίων όπως π.χ. Διαγωνισμός Κώστα Μόντη, Μανόλη 
Αναγνωστάκη, διαγωνισμοί σύνθεσης μουσικής, όπως π.χ. διαγωνισμός Μάριου Τόκα, 
διαγωνισμοί τέχνης, αφίσας, ταινίας, φωτογραφίας, διαγωνισμός Γαλλοφωνίας και 
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διαγωνισμός ΑΜΟΡΑ, Euroquiz και πολλοί άλλοι ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί, διαγωνισμοί 
μνήμης κατεχομένων, επιστημονικοί διαγωνισμοί, περιβαλλοντικοί διαγωνισμοί, 
διάφοροι διαγωνισμοί Πληροφορικής, Διαγωνισμοί των διάφορων Δήμων, Διαγωνισμοί 
της Κυπριακής Εκκλησίας, κ.ά). 

η) Αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τους μαθητές για τη συμμετοχή σε εργασίες 
και δραστηριότητες που αφορούν στη διδυμοποίηση του σχολείου τους με σχολεία της 
Ελλάδας ή άλλων χωρών, σε δραστηριότητες του Erasmus+, του e-twinning και άλλων 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, που γίνονται σε συνεργασία με σχολεία της Ευρώπης. 

θ) Στο Λύκειο, με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
αναλαμβάνουν, ως πιο έμπειροι τη διδασκαλία των εξεταζόμενων στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος 
προετοιμασίας και αξιολόγησης. 

 
Η ίδια λογική έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της μείωσης του διδακτικού 

χρόνου των ΒΔ και των ΒΔ Α΄. Οι παλαιότεροι ΒΔ και ΒΔ Α’ αξιοποιούνται από τις 
σχολικές μονάδες για να αναλάβουν νευραλγικά καθήκοντα στη διοίκηση του σχολείου. 
Για παράδειγμα αναλαμβάνουν:  

α) Συντονιστές Βοηθοί Διευθυντές της ειδικότητάς τους ή άλλων ειδικοτήτων. 

β) Λόγω της σωρευμένης διοικητικής τους εμπειρίας αναλαμβάνουν την ευθύνη 
των δυσκολότερων Επιτροπών του Καθηγητικού Συλλόγου. 

γ) Αναλαμβάνουν ως Πρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου.    

 
Με βάση όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω πιστεύουμε ότι δώσαμε μια σαφή και 

ξεκάθαρη αιτιολόγηση της πολιτικής της μείωσης του διδακτικού χρόνου με βάση τα έτη 
υπηρεσίας τόσο των καθηγητών όσων και των Βοηθών Διευθυντών. Οι μειώσεις αυτές 
του ωραρίου των εκπαιδευτικών ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και της ΟΕΛΜΕΚ. Η όποια σκέψη ανατροπής των 
πιο πάνω συμφωνιών, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που διέρχεται το κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως στη Μέση Εκπαίδευση, θα ήταν εντελώς άστοχη. Μια 
σειρά μεταρρυθμίσεων που εφάρμοσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή που ήδη 
έχει καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αυξάνουν δραστικά το φόρτο εργασίας 
των καθηγητών. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι: 

α) Η αλλαγή του Ωρολογίου Προγράμματος και η μετάβαση στο Λύκειο Επιλογής 
Κατευθύνσεων. 

β) Η εφαρμογή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

γ) Η εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και των Δεκτών Επάρκειας. 

δ) Η εφαρμογή του Προγράμματος της Επαγγελματικής Μάθησης των 
Εκπαιδευτικών. 

ε) Η εφαρμογή των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης. 
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στ) Η εφαρμογή των εξετάσεων στο τέλος των δύο τετραμήνων σε όλες τις τάξεις 
του Γυμνασίου και του Λυκείου.  

ζ) Ο διαχωρισμός των εξετάσεων στην Γ¨ Λυκείου σε Εξετάσεις Απόλυσης και σε 
Εξετάσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.ά.   

 
Ως κατακλείδα των πιο πάνω πιστεύουμε ότι αιτιολογήσαμε πλήρως τη μείωση 

με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του διδακτικού χρόνου των καθηγητών, των Βοηθών 
Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών Α΄. Με βάση τα πιο πάνω η όποια 
προσπάθεια της ανατροπής των πιο πάνω στη Μέση Εκπαίδευση πέραν από άδικη και  
άστοχη, δεν θα γίνει και αποδεκτή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

  
Α) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

I) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση: Παρόλο που το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία 
διδάσκεται αποκλειστικά σε εργαστήρια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα 
όπως τριβεία, πριόνια, δράπανα, μηχανές διαμόρφωσης και λυγίσματος πλαστικών, 
εργαλειομηχανές CNC, εκτυπωτές 3D κ.α., εργαλεία χειρός, πειραματικές συσκευές, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αναλώσιμα υλικά, δεν παραχωρούνται περίοδοι για 
σκοπούς προετοιμασίας και επιμέλειας του εργαστηρίου. Αυτό σε αντίθεση με άλλες 
ειδικότητες, όπου το μάθημα γίνεται εργαστηριακό, παραχωρούνται ώρες εργαστηρίου 
την στιγμή που αποδειγμένα ο χρόνος που απαιτείται για προετοιμασία και επιμέλεια 
των αιθουσών ή εργαστηρίων τους δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που χρειάζονται τα 
δικά μας εργαστήρια. 

 
Η προετοιμασία του εργαστηρίου περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα και τα 

ακόλουθα: 

α) Συγύρισμα και αποθήκευση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, πληθώρας 
εποπτικών μέσων  και  κατασκευών στον χώρο των  Εργαστηρίων και των αποθηκών. 

β) Προετοιμασία εποπτικών μέσων, προγραμμάτων, interfaces, πειραμάτων  
ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.  

γ) Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου. Η 
συντήρηση των Εργαστηρίων είναι χρονοβόρα και πολλές φορές πρακτικά ανέφικτη 
λόγω του πιεσμένου φόρτου εργασίας των Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. 

δ) Αγορά αναλώσιμων υλικών και εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες των 
projects των μαθητών στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά  και στο πλαίσιο συμμετοχής 
των  μαθητών σε διαγωνισμούς. Για την αγορά του εξοπλισμού, υλικών, εργαλείων κλπ, 
ο καθηγητής του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  πρέπει να διεξάγει έρευνα αγοράς για 
την επιλογή των πιο κατάλληλων και συμφερουσών προϊόντων. Είναι επίσης 
αναγκασμένος ο ίδιος να επισκεφτεί σε δικό του χρόνο και με δικά του έξοδα μεταφοράς 
τους προμηθευτές για την αγορά τους.   

ε) Ηλεκτρονική παραγγελία υλικών μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΠ σε 
σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευτικού, μαθητών και διαθέσιμων υλικών της 
αποθήκης του Σχολείου. Πρέπει δηλαδή να έχει καταμετρήσει όλες τις ποσότητες όχι 
μόνο του εξοπλισμού αλλά και των αναλωσίμων υλικών και να είναι ενήμερος για τις 
διαθέσιμες ποσότητες της αποθήκης του σχολείου του. 

στ) Παραλαβή, έλεγχος και επιβεβαίωση παραλαβής αναλώσιμου 
εξοπλισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
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 Εισήγηση: Θεωρούμε λογική και απαραίτητη την παραχώρηση μίας (1) 
περιόδου στους εκπαιδευτικούς της Ειδικότητας που έχουν «χρεωμένο» 
εργαστήριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε εμφαντικά ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν επιλέξει να προσλαμβάνουν πρόσθετο τεχνικό προσωπικό (Βοηθούς 
Εργαστηρίων). Το προσωπικό αυτό προετοιμάζει την εργαστηριακή διδασκαλία και έχει 
την ευθύνη της λειτουργίας του Εργαστηρίου. Επιπλέον, η παραχώρηση χρόνου για την 
προετοιμασία του εργαστηρίου στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας υιοθετείται 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Σημείωση: Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, μερικές φορές και επί 
καθημερινής βάσεως, όπου οι συνάδελφοι του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας καλούνται, λόγω και των 
τεχνικών γνώσεων τους, να επιμεληθούν διαφόρων τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων  που 
προκύπτουν στη σχολική μονάδα και πρέπει να επιμεληθούν άμεσα.  

 
II) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Μετά από έρευνα/ερωτηματολόγιο που δόθηκε στο παρελθόν σε συναδέλφους 
της ειδικότητας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας για την υπευθυνότητα της 
μικροφωνικής εγκατάστασης προκύπτει πως οι περίοδοι που απασχολούνται οι 
συνάδελφοι για τις επίσημες αλλά και τις μη επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου 
ανέρχονται σε 58 περιόδους σε μια σχολική χρονιά.  

Εισήγηση: Θεωρούμε λογική και απαραίτητη την παραχώρηση μίας (1) 
περιόδου στον καθηγητή που αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας των 
μικροφωνικών εγκαταστάσεων για τους σχολικούς εορτασμούς και τις 
εκδηλώσεις  

 
III) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι διαγωνισμοί που εξαγγέλθηκαν με την 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις σχολικές μονάδες και αφορούν τις 
θετικές επιστήμες – όπου και εντάσσεται το μάθημα – σε αριθμό υπερβαίνουν τους 20. 
Οι πλείστοι γίνονται σε μη διδακτικό χρόνο του καθηγητή, αλλά σε εργάσιμο χρόνο του 
σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει. Μερικοί από αυτούς προνοούν πέραν από 
το θεωρητικό μέρος και κατασκευή η οποία για να υλοποιηθεί προβλέπει μερικές φορές 
και εκατοντάδες εργατοώρες στα εργαστήρια Σχεδιασμού/Τεχνολογίας με την 
απαραίτητη παρουσία συναδέλφων οι οποίες αναλώνονται σε εξωδιδακτικό χρόνο. 
Προς επιβεβαίωση του πιο πάνω θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
να κάνει σχετική έρευνα με τους διοργανωτές τέτοιων διαγωνισμών, όπως το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας ή το ΕΤΕΚ που διοργανώνουν διαγωνισμούς με «κατασκευή» για 
να επαληθευτούν οι πληροφορίες που δίδονται.   

  
Εισήγηση: Θεωρούμε λογική και απαραίτητη την παραχώρηση μίας (1) 

περιόδου στους καθηγητές που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης αυτών των 
διαγωνισμών. 
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Β) ΤΕΧΝΗ 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
Οι καθηγητές της ειδικότητας της Τέχνης αναλαμβάνουν στις σχολικές μονάδες 

μια σειρά από εξωδιδακτικά καθήκοντα και ευθύνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 
 
α) Τον σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια των προγραμμάτων των 

ετήσιων σχολικών εορτασμών και επετείων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φιλόλογο. 

β) Τον σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια των προγραμμάτων για άλλες 
σχολικές εκδηλώσεις όπως (μαθητικά συνέδρια, ποιητικές βραδιές, καλλιτεχνικές 
βραδιές, θεατρικές παραστάσεις κ.α.) 

γ) Τα σκηνικά και τα κοστούμια των θεατρικών παραστάσεων, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο φιλόλογο. 

δ) Τα σκηνικά για δρώμενα σχολικών εορτασμών και επετείων, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο φιλόλογο. 

ε) Καλλιτεχνική επίβλεψη, σελιδοποίηση και εικονογράφηση του μαθητικού 
περιοδικού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φιλόλογο. 

στ) Καλλιτεχνική επίβλεψη, σελιδοποίηση και εικονογράφηση της μαθητικής 
εφημερίδας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φιλόλογο. 

ζ) Σε κάποια σχολεία τη φωτογράφηση όλων των σχολικών εκδηλώσεων και την 
ευθύνη του φωτογραφικού αρχείου του Σχολείου. 

η) Δημιουργία σχεδιαγράμματος για κάθε αίθουσα του σχολείου για τις ανάγκες 
της Πολιτικής Άμυνας με σενάρια για (σεισμό, πυρκαγιά η εχθρική ενέργεια) και 
δημιουργία σχεδιαγράμματος για κάθε πυροσβεστήρα για αίθουσα του σχολείου. 

θ) Δημιουργίες και κατασκευές για το ετήσιο φιλανθρωπικό παζαράκι του 
Σχολείου για την ενίσχυση του Ταμείου της Μαθητικής Πρόνοιας. 

ι) Την οργάνωση, την καταγραφή του υλικού, τη συντήρηση και την καθαριότητα 
της αποθήκης και του εργαστηρίου της Τέχνης.  

ια) Προπαρασκευή και καθοδήγηση των μαθητών/μαθητριών για να λάβουν 
μέρος σε δεκάδες μαθητικούς διαγωνισμούς. 

ιβ) Εξωραϊσμός και καλλωπισμός Σχολείου (γραφεία, αίθουσες γενικής χρήσης, 
αίθουσες ψυχαγωγίας, εξωτερικοί χώροι κ.α.) 

 
Εισήγηση:  
Θεωρούμε δίκαιη, λογική και απαραίτητη την παραχώρηση μίας (1) 

περιόδου στον καθηγητή της Τέχνης που αναλαμβάνει όλα τα πιο πάνω 
καθήκοντα στο Σχολείο. 


