
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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1. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
με έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της
διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός,
διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων
Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των
Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.

ΟΙ  ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ
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2. Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και
της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας
και του σεβασμού.

ΟΙ  ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ
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3. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του
συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη
των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των
ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές
δράσεις, στo πλαίσιo του θεσμού της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017».

ΟΙ  ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ
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Συνάδουν με τους βασικούς άξονες της πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι αφορούν:

• Tην πλήρη ενσωμάτωση των Δεικτών Επιτυχίας και
Επάρκειας στη διδακτική πράξη,

• Tην προώθηση του αλφαβητισμού,
• Tην επέκταση του θεσμού της Επαγγελματικής

Μάθησης (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών λειτουργών.

ΟΙ  ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ
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Παράλληλα, το «Δεν Ξεχνώ» παραμένει ως διαχρονικός
στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
αποσκοπώντας στη διατήρηση της μνήμης των
κατεχόμενων εδαφών μας και στην προώθηση της
επίτευξης της επανένωσης της πατρίδας μας, καθώς και
της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ όλων των κοινοτήτων
του νησιού μας.
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Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με
έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της
διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία,
αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών
Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας
και Δεικτών Επάρκειας.

1oς   ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
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1oς   ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας Επάρκειας, καθ’ όλη τη διάρκεια
της διδακτικής διαδικασίας, ως βασικών εργαλείων:
 Ως «οι συνιστώσες ενός ελάχιστου πυρηνικού προγράμματος»
 Ως «οδοδείκτες» που καθοδηγούν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας
 Ως «εργαλεία στόχευσης» κατά τη διδασκαλία
 Ως «εργαλεία αποτίμησης» του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριεςέχουν επιτύχει την επιδιωκόμενη μάθηση τη συγκεκριμένη στιγμή.

Mε την αποτελεσματική αξιοποίηση των Δεικτών είναι δυνατόν να προληφθούν και να αντιμετωπισθούν φαινόμενα αναλφαβητισμού. 



Στο πλαίσιο του 1ου υπό έμφαση στόχου, δίνεται     ιδιαίτερη βαρύτητα:
• Σε δράσεις, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, οι

οποίες θα επιλεγούν από τις σχολικές μονάδες, με γνώμονα τις διαγνωσμένες
ανάγκες των εκπαιδευτικών και σε συσχετισμό πάντα με τα αναδομημένα
Αναλυτικά Προγράμματα, στη βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

• Σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας τόσο σε
επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να επιλέξουν δραστηριότητες, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
των μαθητών/τριών τους.
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Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και
της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της
ισότητας και του σεβασμού.

2ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
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2ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
• Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2016 -17, και σε συνέχεια

των δράσεων που αναλήφθηκαν από τα σχολεία την
περσινή σχολική χρονιά, το ΥΠΠ εισηγείται όπως τα
σχολεία εστιάστουν στην εφαρμογή του Κώδικα
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και του Οδηγού
Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών
και Οδηγού.
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2ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ

• Επισημαίνεται ότι η αντιρατσιστική εκπαίδευση και η
προώθηση της ισότητας και του σεβασμού λειτουργούν
αποτελεσματικά μόνο σε πλαίσιο, όπου τα ρατσιστικά
περιστατικά αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται χωρίς
εξαιρέσεις.
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2ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ

• Στο ευρύτερο πλαίσιο του 2ου στόχου, εντάσσεται και
η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των
διακρίσεων και του εξτρεμισμού, με απώτερο σκοπό
την προώθηση του διαχρονικού μας στόχου για το
«Δεν ξεχνώ», της ειρήνης και της συμφιλίωσης στον
τόπο μας.
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Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των
κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών
στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών
πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στο πλαίσιο
του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
«Πάφος 2017»

3ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
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3ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ

 Ο θεσμός «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» είναι
μια από τις σπουδαιότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις με
παγκόσμια απήχηση.

 Για περίοδο ενός έτους δίνεται στην πόλη αυτή η ευκαιρία
να τονίσει τη σημασία της πολιτιστικής ανάπτυξης, να
εμπλέξει τους πολίτες και τους δημιουργούς στη
διαδικασία αυτή και να προωθήσει την ευρωπαϊκή
πολιτιστική ταυτότητα.
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3ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
Το Υ.Π.Π. καλεί τα σχολεία να δραστηριοποιηθούν, ώστε οι μαθητές/τριες:
 Να γνωρίσουν τον πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας και, ιδιαίτερα,

της Πάφου σε σχέση με τον πολιτιστικό πλούτο των άλλων ευρωπαϊκών
πόλεων ή χωρών.

 Να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση
και όσμωση των πολιτισμών στο πέρασμα των χρόνων σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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